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Die koloniale teenwoordigheid brei uit 
en raak gevestig
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Binne drie weke van sy aankoms het sir 
Harry Smith die Kaapkolonie verdubbel 
deur die grens tot by die Oranjerivier uit 
te brei. Binne drie maande het hy die hele 
Vrystaat bygevoeg.  

Die ontstaan van die liberale Kaap 

As ’n mens van vandag se demokratiese, nie-rassige Suid-Afrika na die 19de eeu 
terugkyk, lyk dit maklik soos ’n lang, bloedige tyd van ontvreemding waarin niemand 
deesdae juis meer sou belang stel nie. Die destydse Kaapkolonie was egter nie ’n 
monolitiese struktuur nie, maar eerder ’n tweekoppige monster. As albei koppe in 
dieselfde rigting gekyk het, was die kolonie sterk, maar hy is ge teister deur interne 
teenstrydighede waarvan ons vandag nog die gevolge dra. Dit is veral duidelik in die 
verskille tussen die provinsies en in die oorsprong van mo derne Afrika-nasionalisme, 
veral in die Oos-Kaap.

Voorheen het historici die geskiedenis van die Kaapkolonie rondom 
 historiese fi gure geskryf – helde teen skurke, dapper koloniste teenoor 
bemoeisieke sen delinge of edele voorstanders van die sending. Wie die helde 
was, het daarvan afgehang of die betrokke geskiedskrywer konserwatief of 
liberaal was. Ander wit geskiedskrywers het met teorieë oor die “imperiale 
faktor” vorendag gekom. Hiervolgens sou imperialiste in Londen en die 
koloniste in Suid-Afrika heelte mal verskillende beskouings gehad het. 
Daarenteen het swart geskiedskrywers min verskil tussen die onderskeie 
soorte imperialisme, rassisme en kolonialisme raakgesien.

Daar was egter verskille – en hulle was beduidend. Dit was nie die gevolg van 
per soonlikhede of ideologieë of standverskille tussen aristokrate en handelaars 
nie. Dit was omdat Suid-Afrika nie ’n setlaarkolonie soos Australië of Kanada was 
nie, en ook nie ’n handelskolonie soos die Goudkus of Singapoer nie. Suid-Afrika 
was eerder iets van albei. Boere wou die inheemse gemeenskappe se grond en 
arbeid toe-eien, maar handelaars en sendelinge wou meer produktiwiteit en koop-
krag hê. Baie dinge het uit hierdie verskil voortgevloei.

Een van die groot paradokse van die Suid-Afrikaanse geskiedenis is dat die ou 
Kaapkolonie, waar die proses van onteiening en onderwerping begin het, self ’n 
vesting van gelykheid gebly het. Dit is in die nominaal nie-rassige Kaapse Grond-
wet van 1853 vervat, en word gewoonlik in geskiedenisboeke Kaapse liberalisme 
genoem. Dié paradoks is selfs verrassender as ’n mens in gedagte hou dat die 
liberale grondwet kom uit die tyd toe sir Harry Smith, wat sterk pro-kolonis was, 
twee desperate grensoorloë gevoer het en polities oorheers is deur grondhonger 
Oos-Kaapse setlaars onder leiding van die koerantredakteur Robert Godlonton. 
Om te verstaan hoe dit gebeur het, moet ’n mens twee sleutelgebeure van die 
 middel van die 19de eeu, die Anti-Bandietebeweging van 1849 en die Katrivier-
rebellie van 1850, deeglik bestudeer.

Die Anti-Bandietebeweging: Suid-Afrika se eerste massaprotes

Sir Harry Smith, die Britse soldaat wat in 1835 onregstreeks vir die moord op die Xhosa-
koning Hintsa verantwoordelik was (kyk kassie op p. 106), is as goewerneur van die 
Kaap aangestel grootliks om die Xhosa-leërs in die lang, uitgerekte Oorlog van die Byl 
(1846-1847) te verslaan. Toe hy in Desember 1847 aankom, was die oorlog reeds verby, 



maar sir Harry wou glorie smaak. Hy het onmiddellik begin om die grense van Groot-
Brittanje se Suid-Afrikaanse ryk uit te brei soos nog nooit tevore nie. Binne drie weke 
ná sy aankoms het hy die kolonie se omvang letterlik verdubbel deur die grens tot by die 
Oranjerivier uit te brei, en binne drie maande het hy die hele huidige Vrystaat onder die 
naam “Oranjerivier-soewereiniteit” bygevoeg.

Dit was alles tot voordeel van ’n klein kliek Oos-Kaapse setlaars wat al sedert die 
Hintsa-oorlog sir Harry se vriende was. Nóg die Afrikaner-Boere nóg die Britse regering 
is geraadpleeg, laat staan nog die oorweldigende massa swart Afrikane wat skielik tot 
onderdane van die wit koningin verklaar is.

Lede van die Kaap se bevoordeelde stand het vinnig reageer op Smith se aggressiewe 
imperialisme. Aan die een kant was die Kaapse handelaars-elite kriewelrig onder die swaar 
hand van John Montagu, die kolonie se hoogste burgerlike amptenaar. Hulle het gereken dit 
is hoog tyd dat die mense wat die belastings betaal, in die regering dien. Hul saak is gestel 
deur John Fairbairn, die veteraan-voorstander van persvryheid (kyk kassie op p. 97).

’n Tweede element was die Afrikaanse gemeenskap van die Kaapse Middelland en die 
Oos-Kaap wat nie hul stem in Engels kon laat hoor nie. Hul held, Andries Stockenstrom, 
moes namens hulle praat. Die wit Afrikaners wat ná die Groot Trek agtergebly het, het 
Stockenstrom gesteun omdat hy een van hulle was. Ook die gekleurde Afrikaners het 
Stockenstrom gesteun, want hy was die vader van Ordonnansie 50 van 1828 (waarkragtens 
mense van alle kleure voor die wet gelyk geword het). In 1829 was hy ook die vader van 
die Katriviernedersetting, die een distrik in die Kaapkolonie waar “gekleurdes” dieselfde 
menseregte as ander inwoners van die Kaapkolonie kon geniet.

Die Anti-Bandietekrisis van 1849 het hierdie uiteenlopende elemente in ’n enkele “volks-
party” saamgesnoer. Smith se eensydige uitbreiding van die Kaapkolonie se grense het nie 
in Londen byval gevind nie. Die regering was oor die fi nansiële implikasies van ’n stryd teen 
sowel wit Afrikaners as swart Afrikane bekommerd. Smith se aggressie het reeds tot een 
botsing met die Voortrekkers tussen die Oranje- en Vaalrivier gelei (die Slag van Boom-
plaats in 1848), en Londen kon duidelik nog botsings met die Xhosa en Sotho sien kom. 
Smith was self ongemaklik bewus daarvan dat sy geloofwaardigheid by die ministerie van 
kolonie aan’t taan was. Hy het dié liggaam probeer paai deur 300 Britse en Ierse bandiete uit 
Engeland te aanvaar. Hulle het aan boord van die Neptune in die Kaapse hawe aangekom.

Die Anti-Bandietevereniging was Suid-Afrika se eerste massabeweging. Daar is in 
Kaapstad gemobiliseer teen die toelating van die bandiete. Betogings en petisies is gereël, 
en ’n boikot is verklaar teen enige handelaar wat voorraad aan die bandieteskip verskaf. 
Toe burgerlede uit die goewerneur se Wetgewende Raad bedank, was Smith van die 
ekstremistiese Oos-Kaapse setlaars onder Godlonton afhanklik. Die stryd het vyf maande 
lank geduur, tot Februarie 1850, toe die Neptune en sy bandiete die aftog geblaas het.
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onder: Die reuse Anti-Bandieteprotes 
buite die Commercial Exchange Building 
in Kaapstad op 4 Julie 1849. Die Anti-
Bandieteveldtog teen die bandietskip 
Neptune was die eerste ware populêre en 
demokratiese beweging in Suid-Afrika. Dit 
het uiteenlopende faksies gekant teen die 
reaksionêre outokrasie van Goewerneur sir 
Harry Smith saamgesnoer, en het die eerste 
massademonstrasies en boikotte in die strate 
van Kaapstad tot gevolg gehad. Dit was 
indirek verantwoordelik vir die betreklik 
liberale en kleurblinde Kaapse Grondwet 
van 1854. 



In nuwe verkiesings vir die Wetgewende Raad het die volksparty skoonskip gemaak, 
ondanks ’n onregstreekse verkiesingsmetode wat Smith bedink het. Stockenstrom 
het die eerste plek behaal en Godlonton, die voorste setlaar, was maar elfde. Die 
stryd om ’n verteenwoordigende regering het nou in alle erns begin. Stockenstrom en 
Fairbairn het na Londen gereis om die volksparty se saak regstreeks aan die ryksregering 
te stel.

Watter soort verteenwoordigende regering sou dit wees? En bowenal – wat sou 
verteenwoordigende regering inhou vir die meerderheid van die bevolking, dié wat nie 
as wit geklassifi seer is nie? Verteenwoordigende regering is nie dieselfde as demokratiese 
regering nie. Aan die Kaap, soos in ander Britse kolonies, kon net mans stem, en boonop 
net mans wat ook grond besit het. In dié stadium was die Keiskammarivier die kolonie 
se grens. Baie min Xhosasprekendes het in die kolonie self gewoon, en daar was geen 
verwagting dat dit sou verander nie.

Ras was nie ’n geldige wetlike kategorie aan die Kaap nie – Ordonnansie 50 het 
diskriminasie op grond van ras verbied. Die diskriminerende element van die stemreg 
is dus vervat in grondbesit. Slegs mense wat grond met ’n spesifi eke waarde besit het, 
kon stem. Liberale en konserwatiewe het daaroor verskil of die eiendomskwalifi kasie £25 
moes wees, wat die meeste mans buite die landelike gebiede die stemreg sou gee, of £50, 
wat die stemreg buite bereik van almal buiten mans van ’n Europese afkoms sou plaas. 
Dié debat het gewoed sedert die moontlikheid van verteenwoordigende regering in 1848 
die eerste keer geopper is. Dit is eers ná afl oop van die Katrivierrebellie afgehandel.

Die Katrivierrebellie

Andries Stockenstrom, ’n voormalige kommissaris-generaal van die oostelike distrikte, 
het die Katriviernedersetting in 1829 gestig. Sy versteekte motief was om ’n buffersone 
tussen wit plase (ook sy eie) en die onafhanklike Xhosaland te skep. Die eerste bewoners 
van die Katriviernedersetting het van die oorbevolkte sendingstasie by Bethelsdorp 
en elders in die kolonie gekom. Hulle was militêr gesproke uiters blootgestel, en nou 
boon op gevestig op grond wat van die Xhosahoofman Maqoma afgeneem is. Dus moes 
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bo: Die Kaapse Wetgewende Raad van 1850, 
uitgebeeld deur A. Hayes, soos gepubliseer 
in die Cape Argus van 26 Maart 1924. Ten 
spyte van die konserwatiewe en onregstreekse 
verkiesing, is vyf uit vyf lede van die 
“populêre” demokratiese party verkies: 
Brand, Stockenstrom (staande), Reitz, 
Fairbairn en Wicht. Toe goewerneur Smith 
probeer om Wicht met Robert Godlonton 
te vervang, ’n ultra-reaksionêr van die 
Oos-Kaap wat slegs elfde in die verkiesing 
geëindig het, het die ander lede 
uit protes bedank. 

links: Die Anti-Bandietevereniging het op 
10 Julie 1849 die pro-Smith genomineerde 
lede probeer oortuig om te bedank. Hierdie 
tekening deur A. Hayes het ’n artikel in die 
Cape Argus getiteld “Mobbing the Legislative 
Council” illustreer. 



hulle noodgedwonge aan die kant van die kolonie veg vir ’n saak wat nie hulle s’n was 
nie. Amptelik het die nedersetting ’n baie eerbare doel gehad: “Om die oorblyfsels van 
die [Khoi-Khoi-]ras te vergaar, hulle van uitwissing te red, en om hulle te ‘beskaaf’ en 
te bekeer.”

Die Katriviernedersetting was die enigste plek in die Kaapkolonie waar mense wat 
nie as wit omskryf is nie, in vrede grond kon besit. ’n Groep petisionarisse het in 1849 
gesê: “. . . in ons vaderland, ’n grondgebied groter as Engeland, het ons buiten die 
Katriviernedersetting en die steriele kolletjies sendingstasies nouliks ’n duim grond 
waarop ons ons voete kan neersit.” Die Katriviernedersetting was veel meer as ’n 
distrik. Dit was ’n simbool van vryheid en die belofte van ’n beter lewe, en het gedurig 
arbeiders van setlaarplase gelok. Dit het die setlaars van wie se steun sir Harry Smith die 
afhanklikste was, die harnas in gejaag.

Smith het sy kornuite T.J. Buddulph en toe T.H. Bowker as magistrate in Katrivier 
aangestel. Hulle het die Katriviermense as wadrywers en geskoolde arbeiders probeer 
werf, maar misluk. “’n Versameling rebelse, ledige armlastiges,” het die magistrate 
verklaar. Hulle het swaar belastings op die afkap van bome ingestel en buitensporige 
huurgeld gehef, meer as tien maal dié wat wit setlaars betaal het.

Die Katriviermense het al hoe meer begin voel hulle is tweedeklasburgers. Hulle was 
besorg oor dreigende “rondloper”-wette wat hulle sou dwing om op wit plase te gaan 
werk. Toe die Xhosa die agtste keer teen die wittes opstaan (Mlanjeni-oorlog, 1850), het 
die meeste van die Katriviermense saam met hulle gestaan. In vorige oorloë het hulle as 
mede-Christene aan die koloniale kant geveg. Nou het die Khoi-Khoi-garnisoen van Fort 
Armstrong in die Katriviervallei teen hul wit offi siere gemuit. Hulle het verklaar: “Jare 
lank het die sendelinge geskryf, en hul geskrifte het niks gehelp nie. Ons gaan nou vir ons 
eie saak opstaan. Ons gaan die setlaars wys dat ons ook manne is.”

Talle Katrivierrebelle was opgeleide skuts, en hulle het by die Xhosahoofman Maqoma 
aangesluit toe hy sy vesting in die Waterkloof (Mtontsi) verdedig het. Die militêre aspek 
van die Katrivieropstand is egter nie die belangrikste nie. Goew. Smith het met seldsame 
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onder: Philipton in die Katrivier-
nedersetting. Die Katriviernedersetting, 
gestig in 1829, was ’n simbool van vryheid 
omdat mense wat nie as “blankes” gedefi nieer 
is nie hier grond kon besit. 



insig opgemerk: “Ek beskou die bykans algemene opstandigheid van die Gekleurde stand 
in die kolonie as veel belangriker as die uitbreking onder die [Xhosa].” Die Katriviergriewe 
was inderdaad dieselfde as dié van ander koloniale gekleurdes in die Kaap as mense 
sonder grond en sonder veel keuse by wie hulle werk. Willem Uithaalder, die Katrivier-
leier, het dit in universele en apokaliptiese terme beskryf as “. . . die onderdrukking en 
algehele ondergang van die gekleurdes en armes van hierdie land, ’n land wat ons, as 
inheemses, met reg as ons moederland kan opeis . . . Staan manmoedig en eensgesind as 
’n nasie en kinders van een huis op.”

Die kleurlingtroepe wat van Caledon en Swellendam, Genadendal en Riversdal 
opgekommandeer is, het dié boodskap ook gehoor. Dié soldate het in die Oos-Kaap 
aangekom en besef hul simpatie lê met die mense teen wie hulle kom veg het. Die 
koloniale militêre het teleurgesteld besef hul tot nou toe gewillige voetsoldate het geglo 
“die [Khoi-Khoi] en [Xhosa] veg vir grond wat voorheen hulle s’n was, en is reg om dit 
te doen”. Smith kon die troepe net tot aksie beweeg deur hulle te dreig met “afmaaiing 
volgens die Spaanse beginsel” (deur een uit elke tien te skiet). Selfs dit was nie baie lank 
doeltreffend nie.

Die Khoi-Khoi by die Shiloh- en Theopolis-sendingstasie het in solidariteit met die 
Katrivierrebelle opgestaan, en die koloniale owerhede het hul trae bruin soldate haastig 
na die Wes-Kaap teruggestuur – in skepe, sodat hulle die gekleurde gemeenskappe langs 
die pad nie kon aanhits nie.

Die Kaapkolonie het dus ’n algehele klasse- en rasse-oorlog net-net vrygespring. Die 
les het die meer versiende koloniale amptenare en veral William Porter, die prokureur-
generaal, nie ontgaan nie. Porter het baie duidelik besef dat die klein wit minderheid 
in Suid-Afrika net met die steun van die gekleurde stande sou kon oorleef en dat dié 
steun net met beduidende politieke regte verkry sou word. Porter het gesê hy sal “die 
Hottentot eerder by die stembus ontmoet waar hy vir sy verteenwoordiger stem, as in die 
bosse, met ’n geweer teen sy skouer”.

Die laer, meer liberale stemreg is dus deur die betrokke wetgewende strukture geloods 
en het deel geword van die nuwe grondwet, bekragtig deur ’n rykskabinetsbesluit in 
Maart 1853. Kragtens dié grondwet was alle volwasse manlike Britse burgers, ongeag 
kleur, op stemreg en verkiesing tot die wetgewer geregtig. Só het die liberale Kaap tot 
stand gekom. Dit het minder as vyftig jaar bly voortbestaan, as ’n mens die gepeuter met 
die stemreg in die laat 1880’s as die begin van die einde daarvan sien.

Koloniale uitbreiding na die binneland van Suid-Afrika

In teenstelling met die terugslae wat die Britse Setlaars in die Kaapkolonie ervaar het, het 
hulle in die Vrystaat en Natal groot vordering gemaak. Die geskiedenis van Suid-Afrika 
in dié tyd bewys dat die pen as instrument vir die verkryging van grondgebied inderdaad 
magtiger as die swaard is. Daar was ’n beperking op hoeveel grond ’n boer kon bewerk, 
maar oënskynlik geen perk op hoeveel grond imperiale maghebbers onder vriende met die 
regte bande kon uitdeel nie. Die setlaars was gefrustreer met die hardnekkige weerstand 
van die Xhosa na die ooste en het hul aandag dus eerder op skynbaar makliker buit 
elders gevestig.

Suidelike Transoranje (die Vrystaat)

Suidelike Transoranje (soos die Vrystaat destyds genoem is) is teen 1840 polities oorheers 
deur Adam Kok III se Griekwa-kapteinskap by Philippolis. Kok het in 1837 aan die bewind 
gekom en in 1838 het ’n raad ’n stel wette geskep met veldkornette in elke afdeling wat as 
die raad se amptenare opgetree het.

Die onderlinge verhouding tussen die Griekwa-kapteinskappe by Philippolis, Campbell 
en Griekwastad was stram weens die inmenging van dr. John Philip, ’n superintendent 
van die Londense Sendinggenootskap en die Griekwas se sendeling-beskermheer. 
Andries Waterboer van Griekwastad 200 km noordwes anderkant die Oranjerivier was 
Philip se gunsteling as opperhoof van die Griekwa. In 1837 het Waterboer en Adam Kok 
egter ’n verdrag van onderlinge beskerming en samewerking tussen hul onderskeie rade 
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bo: Baie Katrivier-rebelle was ervare skerp-
skutters. 

onder: Hierdie skildery deur C.D. Bell stel 
Maqoma, die Xhosa-hoofman voor. Die 
Katrivier-rebelle het by Maqoma aangesluit 
in sy verdediging van Waterkloof. 



onderteken. Die Griekwa het ’n tydperk van betreklike 
vrede en welvaart beleef.

Uit vrees dat die Boere in die gebied die onafhanklikheid 
van die Griekwa-kapteinskappe en die Sotho onder 
Moshoeshoe sou vernietig, het Philip die goewerneur, 
sir George Napier, oorreed om in 1843 verdrae met 
Waterboer en Kok asook Moshoeshoe te onderteken om 
die vrede en veiligheid te bewaar. Verdrae kon egter nie 
die Griekwas se outonomie beskerm of Griekwa-kapteins 
daarvan weerhou om al hoe meer grond aan wittes te 
vervreem nie.

Nóg die trekboere   nóg die Voortrekkers het die implikasies van die verdrae, naamlik 
dat die Griekwa en Sotho formeel gesag oor hulle gehad het, onmiddellik uitgedaag. 
Hulle het Moshoeshoe se toestemming gevra om op sy grond te kom woon, en het nie 
teen sy breë gesag beswaar gemaak nie. Hulle was aanvanklik gewillig om op gelyke voet 
met Kok en Waterboer te onderhandel.

In 1844 het Hendrik Potgieter – die Voortrekkerleier wat as “hoofkommandant” op 
beheer oor die Voortrekkers tussen Potchefstroom en Winburg aanspraak gemaak het – 
Kok ’n verdrag aangebied. “Ons is emigrante,” het Potgieter geskryf, “[wat] . . . saam met 
julle in dieselfde vreemde land woon, en ons wil nie as meer of as minder as julle mede-
emigrante beskou word nie, wat in dieselfde land woon en dieselfde voordele as julle 
geniet. Dit is geensins die hoofkommandant en sy raad se bedoeling om enige inheemse 
hoofman onder hul wette en gesag te plaas nie, maar om elkeen met rus te laat om sy eie 
gesag uit te oefen.”

Sowel die trekboere as die Voortrekkers het egter beswaar gemaak toe die Griekwa-
owerhede wittes in hegtenis neem. Hulle het veel meer slaankrag gehad as Kok en 
Waterboer, wat al hoe minder steun van Kaapstad ontvang het. Die Kaapse regering het 
vertroue in die verdrae verloor, en Philip se invloed was aan die taan. Die Griekwas was 
vas van plan om op goeie voet met sowel die Britte en hul sendelinge as die Boere te bly. 
Dit was ’n onhoudbare situasie. Adam Kok III het byvoorbeeld in 1845 ’n groep Boere 
wat weens moord gesoek is, aan die Britse owerhede oorhandig, en daarmee ’n botsing 
met die Boere ontketen. Die Griekwas het ook gekla dat die Boere hul vee steel.

In 1845 het sir Peregrine Maitland, die Kaapse goewerneur, ’n Britse resident in 
Transoranje aangestel. Die Boere kon nou op streng voorwaardes grond van die Griekwas 
huur. Dit, en die wegtrek van verskeie ontevrede Boere, het die spanning verminder.

Die Britse beleid het egter gewissel. Sir Harry Smith het ’n heel ander geaardheid 
gehad as sy voorgangers, sir George Napier en sir Peregrine Maitland. Smith het nie 
net die Kaapse grondgebied binne twee maande ná sy aankoms verdubbel nie, maar 
Transoranje ook in sy visier gehad. Hy het namens die Afrikaners in Griekwa-gebied in-
gemeng, soos blyk uit die volgende merkwaardige toneel, wat Adam Kok self beskryf:

Adam Kok: Ek is tevrede met sir Peregrine Maitland se verdrag, wat Haar 
Majesteit die Koningin goedgekeur het.
Toe roep Sy Eksellensie hard uit, Verdrae is onsin – te hel met die verdrag. 
Hy haal sy bril af en gooi dit op die tafel.
Southey, roep Sy Eksellensie toe uit, sê vir hulle ek is die goewerneur-
generaal. Ek sal die swart vent aan hierdie balk ophang. Sê vir hom, Southey, 
dat hy op die daad uit die vertrek moet trap.

Die Afrikaners is geensins beter behandel nie. Smith het hulle belowe dat Groot-Brittanje 
hul gebied nie sou verower tensy 80% van hulle ten gunste daarvan was nie. Hulle was 
nie, maar Smith het dit in elk geval geannekseer. Andries Pretorius het Moshoeshoe 
genader om ’n gemeenskaplike front teen Britse imperialisme te skep, maar Moshoeshoe 
het getwyfel. Na bewering het Pretorius vir Moshoeshoe gesê: “U ken nie die Engelse nie. 
Hulle is vreemde mense. Onthou my woorde. U sal spyt wees dat u by hulle aangesluit 
het.” Dit klink profeties.
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bo: Philippolis in die Transoranje (Vrystaat). 
Die ou Griekwa-kaptein Adam Kok II het 
sy oorspronklike hoofstad by Griekwa stad 
in ongeveer 1819 verlaat omdat hy hom nie 
kon neerlê by sendelingdissipline nie. Kok se 
mense het vir etlike jare ’n swerwerslewe 
gelei tot hul in 1827 met die sendelinge ver-
soen is en ’n ander hoofstad by Philippolis, 
vernoem na hul sendeling-beskermheer, 
dr. John Philip, gestig het. 

Sir Peregrine Maitland

Sir George Napier



Smith het by Boomplaats (1848) korte mette met die Afrikaners gemaak, en in 1849 
Moshoeshoe deur bullebakkery gedwing om ’n ongunstige grens – as die Warden-
lyn bekend – te aanvaar. Smith was nou baas van meer as ’n miljoen hektaar grond in 
Transoranje, wat hy aan net 139 van sy Engelse vriende gegee het. Net veertig van 
hulle het werklik op hul grond gewoon. Dié spekulanteparadys is die Oranjerivier-
soewereiniteit genoem. Dit het net ses jaar lank bestaan. Sir Harry Smith het die Britse 
regering ontnugter, en nadat die Sotho die Britte in 1852 by Berea verslaan het, was die 
regering vir Moshoeshoe bang. Die klompie Britse Setlaars kon maar prysgegee word, en 
deur middel van die Bloemfontein-konvensie van 1854 het die ryksregering Transoranje 
met die naam Oranje-Vrystaat aan die Afrikaners gegee.

Natal

Natal is sedert die stigting van die eerste handelspos by Port Natal in 1824 as deel van 
die Britse invloedsfeer beskou, maar die vroeë Engelse handelaars en jagters kon ná die 
moord op Shaka nie ’n bestendige verhouding met Dingane handhaaf nie.

Handelaars in die Kaap en die Oos-Kaap het talle kere probeer om die Ryksregering 
onder druk te plaas om ’n meer aktiewe rol te speel, maar daar is eers in 1837 iets 
gedoen toe Londen die onafhanklike sendeling Allen Gardiner in die nadraai van die 
Groot Trek as vrederegter aangestel het. Gardiner het geen geld, militêre steun of 
duidelike mandaat gehad nie, en die nietige Engelse gemeenskappie van hoogstens 
veertig mans het agter die Voortrekkerleier Piet Retief gestaan toe dié in Oktober 1837 
in Natal aankom.

“Die gebied lyk pragtig. Dit sal uitstekende 
wolplase uitmaak.” Dit was die woorde van 
’n Britse setlaar op krygsdiens in Xhosa-
land tydens die grensoorlog van 1834-
1835. Dit was profetiese woorde. Skape 
is inheems in Suid-Afrika. Die plaaslike vet-
stertskaap gee lekker vleis, maar die wol 
was te vetterig vir die tekstielfabrieke van 
Brittanje in koningin Victoria se tyd.

Brittanje kon self nie genoeg wol produ-
seer om met die uitbreiding van sy teks tiel-
bedryf tred te hou nie, en van die 1840’s 
het sy wolproduksie begin kwyn. Teen 1850 
het Brittanje 49% van sy wol ingevoer, en 
teen 1900 het dit tot 80% gestyg. Austra-
lië was Brittanje se belang rikste bron van 
wol, maar toe die 1820-setlaar Richard 
Daniell van Sidbury ont dek dat merino-
skape uit Australië ewe goed in die Kaap 
aard, het wol gou Suid-Afrika se voorste 
uitvoer geword. Dit het wyn in die 1840’s 
verbygesteek, en tussen 1839 (266 ton) en 
1851 (2 472 ton) bykans vertiendubbel. 
Die wolbedryf is aangehelp deur hande-
laars soos die Mosenthal- broers wat in 
1842 ’n winkel in Port Elizabeth geopen het. 
Die  Mosenthal-winkels was nie net as mark 
vir die boere binne bereik nie, maar het ook 
geriefl ike  fi nansiering gebied (en selfs sy 

WOLBOERDERY GEDY 
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onder: ’n Advertensie vir merinoskape in die 
Graaff-Reinet Herald van 28 Februarie 1853.

eie bank note uitgereik). Welgestelde wol-
boere en plaaslike hoogwaardigheids-
bekleërs soos J.C. Molteno van Beaufort-
Wes het hul eie plaaslike banke gestig. 
Hulle was ook in beheer van die plaaslike 
afdelings rade, wat baie mag oor die toe-
wysing van grond gehad het.

Meer as ander soorte boerdery verg 
wolboerdery groot lappe goedkoop grond. 
Britse setlaars het al gou die verlate plase 
van emigrerende Voortrekkers in die Oos-
Kaap opgeraap, en daarna het hulle ná sir 

Harry Smith se eensydige uitbreiding van 
die Kaapse grens in 1847 tot by die Oran-
jerivier die meeste van die Noord-Kaap in-
gepalm. Nadat merino’s op sulke grond 
begin wei het, het grondwaardes selfs in 
betreklik onaantreklike distrikte soos Coles-
berg vervierdubbel, of selfs meer. Sulke 
meevallerwinste het spekulasie aange-
moedig. In die Vrystaat wou handelaars en 
fi nansiers ook al hoe meer grond hê, al 
was hulle glad nie van plan om self daar te 
gaan woon nie.



Terugskouend lyk dit asof Retief in sy onderhandelings met Dingane ongeloofl ik naïef 
was. Tot sy verdediging moet ’n mens sê dat hy nie meer van Dingane gevra het as wat 
Louis Tregardt by die Xhosakoning Hintsa gekry het nie en dat Dingane in Junie 1835 
self ’n soortgelyke ooreenkoms met Gardiner bereik het.

Dingane het egter meer as genoeg probleme met die handjievol wittes by Port Natal 
gehad en was glad nie van plan om meer as 1 000 taai en swaar gewapende Boere 
permanent in sy onmiddellike buurt te laat woon nie. Op sy bevel is Retief en sy 67 
man in Februarie 1838 by Mgungundhlovu oorval en doodgemaak. Dingane se leërs het 
nog 500 van Retief se volgelinge by Weenen vermoor. Twee derdes van hulle was vroue 
en kinders, en die helfte swart. Die trekkerleier Piet Uys het ’n maand later tydens ’n 
skermutseling gesterf, en Hendrik Potgieter het haastig na die hoëveld teruggeval. Die 
nedersetting Port Natal is tot op die grond afgebrand. Die oorlewende sendelinge en 
handelaars het per skip ontsnap.

Andries Pretorius van Graaff-Reinet wat op 1 Oktober met ’n trek van 68 waens die 
kolonie verlaat het, het op 22 November die Klein-Thukela bereik. Hy het die trekkers 
militêr reorganiseer. Met die steun van 500 mans en enkele kanonne het Pretorius ’n 
sterk stelling by die Ncomerivier ingeneem en gewag dat die Zulu aanval. Keer op keer 
het die krygers die laer bestorm, en keer op keer het die trekkers se vuurwapens hulle 
teruggedryf. Sowat 3 000 Zulu is op 16 Desember 1838 dood. Die Zulu-koninkryk het 
nooit werklik daarvan herstel nie. Dingane se halfbroer Mpande het met Pretorius 
saamgespan om Dingane te verslaan. Die Swazi het Dingane doodgemaak toe hy verder 
noord probeer hergroepeer het. Europeërs het nou al hoe meer beheer oor die aard van 
die Zulu-politiek verkry.

In Maart 1839 het die Voortrekkers die republiek Natalia by Pietermaritzburg 
uitgeroep, en Pretorius het sy plaas op die terrein van die toekomstige Edenvale 
uitgelê. Daar was egter nooit meer as 6 000 Afrikaners (vroue en kinders ingesluit) in 
Natalia nie. Die ekonomie van die gebied is ook deur spekulasie oorheers. In dié opsig 
was kommandant Gert Rudolph vooraan – hy het op meer as 40 plase met ’n totale 
oppervlakte van 100 000 ha aanspraak gemaak.

In Natalia is daar eerder gestroop as geboer. In 1840 het die Natalse burgers ’n 
strooptog op die Bhaca-hoofman Ncaphayi uitgevoer, 3 000 stuks vee gebuit, en ook 17 
kinders, wat as inboekelinge onder die Boere uitgedeel is. Bhacaland was egter diep 
binne die Britse invloedsfeer, en dit het argwaan by die sendelinge gewek. Hulle 
het gekla, en die Kaapse goewerneur, sir George Napier, het ’n krygsmag van 250 man na 
Port Natal gestuur om Brittanje se historiese aanspraak op Natal af te dwing. Die Britte 
het in die aanvanklike skermutseling swaar verliese gely.

Versterkings het egter opgedaag, en daarna het die Voortrekkers min weerstand 
getoon. Natal is in Mei 1844 by die Kaap ingeskakel en het in Desember 1845 ’n 
kroonkolonie geword.
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bo tot onder: Dingane “in sy gebruiklike 
en dansdrag” uit Gardiner se Narrative of 
a Journey to the Zoolu Country in South 
Africa, 1836. 

regs: Mgungundhlovu, hoofkraal van 
Dingane, waar Retief en 67 kamerade in 
1838 omgekom het. 



Henry Cloete, ’n verengelsde Kaapse Afri-
kaner, was ’n lid van die Britse mag wat in 
1842 onder kapt. T.C. Smith gestuur is om 
Natal te annekseer. Hy is as spesiale kom-
missaris vir grondeise aangestel. In Julie 
1842, ná die Britse mag se militêre oorwin-
ning, het die Volksraad Cloete na Pieter-
maritzburg genooi. Terwyl ’n vyandige skare 
Voortrekkers buite vergader het, het die 
Volksraad met hom beraadslaag en oplaas 
besluit om Britse gesag te aanvaar.

Cloete se koms het die klasse- en 
geslagsverskille in die trekkergemeenskap 
blootgelê. Die armes en ongeletterdes het 
op die verwerping van Britse gesag aange-
dring. Die meer welvarendes was meer 
toeskietlik, en die mans wou eerder toegee 
as hul vroue. Afrikanervroue was die dryf-
krag agter die trek. Terwyl die trek aan die 
gang gekom het, het ’n Britse setlaar aan 
die grens geskryf: “Hulle dink hulle word 
deur ’n goddelike impuls aangedryf . . . dit 
lyk of die vroue meer daarop ingestel is as 
die mans.”

Die trekkervroue het die kolonie nie as 
blote aanhangsels van hul mans verlaat nie; 
hulle het gehelp om die besluite te neem 
en dissipline in die huis gehandhaaf en die 
diensbodes beheer. Dié gesag is in die 
dekade voor die trek ernstig ondermyn toe 
die regering dit vir werkers en ingeboekte 
slawe moontlik gemaak het om hul base 
hof toe te neem.

Trekkervroue het hulle reeds in 1838 laat 
geld toe ’n Britse mag Port Natal kortston-
dig beset het. Die bevelvoerder het gemeld 
dat veral die Afrikanervroue Britse gesag 
teengestaan het. Hulle het swaar gekry, 
maar “almal die gedagte aan ’n terugkeer na 
die kolonie met veragting verwerp”. Hy voeg 
by: “As enige van die mans begin verwelk of 
moed opgee het, het [die vroue] hulle tot 
nuwe inspanning aangespoor en hul gees 
van verset wakker gehou.”

Tydens die Pietermaritzburg-vergadering 
het Afrikanervroue Cloete groot probleme 
gegee, met die formidabele Susanna Smit 
vooraan. Sy was die suster van Gert Maritz,

destyds die voorsitter van die Volksraad, en 
die vrou van Erasmus Smit, ’n sendeling-
onderwyser.

Susanna Smit was aan die hoof van ’n 
afvaardiging Afrikanervroue wat Cloete 
tromp-op geloop het. Hy berig dat hulle 
“vasbeslote was om nooit aan Britse gesag 
toe te gee nie . . . maar [dat] hulle eerder 
kaalvoet oor die Drakensberge sou stap om 
in vryheid te sterf, want die dood was vir 
hulle kosbaarder as die verlies van vryheid”.
Hulle het aan Cloete vertel dat hul mans 
hulle “’n stem in alle sake rakende die toe-
stand van hierdie land” beloof het omdat 
hulle al soveel kere aan hul mans se sy 
geveg het. Ondanks die vroue se verset het 
die Volks raad, met net mans daarin, hom 
aan Brittanje ondergeskik ge stel. Die vroue 
se  woede het Cloete ontstel; hy het gereken 
dis “’n skande vir hul mans dat hulle soveel 
vryheid toegelaat word”.

Die verset was vergeefs, en teen 1843 was 
dit duidelik dat Brittanje gelykheid voor die reg 
sou afdwing. Al het Susanna Smit gesê sy sou 
kaalvoet oor die Drakensberge loop om van 
Britse gesag weg te kom, het sy nog twintig 
jaar lank onder Britse bestuur in Natal gewoon.

“ ’N SKANDE VIR MANS” 
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heel bo: Advokaat Henry Cloete is in 1842 as spesiale kommissaris vir grondeise in Natal 
aangestel. Sy hooftaak was om die Voortrekkers in Natal daarvan te verseker dat wettige 
grondeise deur die Britte gerespekteer sou word. 

bo: Andries Pretorius praat met afgevaardigdes van Dingane. Langs Pretorius is een van die 
min uitbeeldings van ’n trekkervrou. Die skets is deur J.A. Harding.

Henry Cloete



In die jare daarna het die Afrikanerbevolking geleidelik onttrek, en die pas aangestelde 
hoof van naturellesake, Theophilus Shepstone, het 13 “naturellereservate” afgebaken.

Toe sir Harry Smith in Desember 1847 die Kaapse goewerneur word, was 800 000 ha 
vrugbare grond in Natal vir wit spekulante beskikbaar, en hy het dié geweldige grondgebied 
heel vrygewig aan net sowat 360 eisers weggegee. Dertien kommersiële fi rmas, waarvan 
die meeste in Kaapstad gesetel was, het 93 000 ha besit, waarvoor hulle minder as twee 
pennies per hektaar betaal het.

In April 1859 het Bergtheil en Coqui, die grootste grondbesitters, die Natal Land 
and Colonisation Company gestig. Dié het altesaam 100 000 ha besit. Hul wins het 
nie van produksie gekom nie, maar uit die verkope van hul aandele op die Londense 
aandelebeurs. ’n Wins van tot 1 000% is behaal.

Só is Natal op papier gekoloniseer nog lank voordat dit op voetsoolvlak kon gebeur. Dit 
was in dié tyd egter nie moeilik om setlaars te kry nie. Koloniale teoretici soos Edward 
Gibbon Wakefi eld het emigrasie verkondig, en die Ierse hongersnood het duisende 
sonder heenkome gelaat. Tussen 1847 en 1851 het sowat 250 000 setlaars per jaar 
Brittanje en Ierland verlaat. Sowat 5 000 van hulle het na Natal toe gekom. Dié skema 
is aangevoor deur Joseph Byrne, wat heel waarskynlik nooit self in Natal was nie. Die 
emigrante is elkeen 8 ha belowe, maar die meeste kon nooit daarvan besit neem nie. 
Byrne het bankrot gespeel, en in 1851 het Brittanje alle staatsgesteunde emigrasie na 
Natal gestaak.

Sir Theophilus Shepstone is in 1846 as 
diplomatieke agent vir die “naturelle-
stamme” aangestel. Die pos is in 1853 tot 
sekretaris vir naturellesake opgegradeer. 
Hy het ’n baie belangrike rol in die vroeë 
geskiedenis van Natal gespeel, en later in 
dié van Transvaal. Hy was vir die breë ad-
ministrasie van Natal se swart bevolking 
verantwoordelik.

Shepstone het in die jare ná die Mfecane 
met ’n groot Afrika-bevolking te doen gekry 
en gereken hulle kan nie suiwer op grond 
van vorige tradisionele indelings weer op die 
been gebring word nie. Hy het egter geglo 

dat kenmerke van die lewe voor kolonisasie 
behoue moet bly. Indien nodig sou hy by 
 Afrika-aangeleenthede ingryp om die be-
houd van tradisie te verseker, veral as hoof-
manne of indoenas nie wou saamwerk nie. 
’n Voorbeeld hiervan is sy afsetting van die 
Hlubi-hoofman Langalibalele.

Die grondslag van sy bestuurstelsel was 
die opvatting dat Afrikane in lokasies of 
reservate moes woon, wat rondom digbe-
woonde gebiede uitgelê sou word. Wit 
magistrate moes die tien aangewese loka-
sies met die hulp van ’n swart polisiemag 
administreer. Sendelinge is aangemoedig 
om Afrikane te oorreed om in dié gebiede 
te gaan woon, hulle tot die Christendom te 
bekeer en om “ywer” aan te leer. Die 
aangewese hoofmanne het die gesag ge-
had om sake volgens die “naturellereg” te 
besleg. As individue teen sulke besluite 
beswaar gemaak het, kon hulle by die ma-
gistraat appèl aanteken. Op hul beurt het 
magistrate die Engelse reg gebruik. Som-
mige sake is deur ’n verstandige kombi-
nasie van albei stelsels besleg.

Shepstone het verseker dat die swart 
bevolking die koste van hul eie administrasie 
dra. Hy het hoofmanne gedwing om belas-
tings in te samel. Die algemeenste hiervan 
was ’n hutbelasting wat op elke manlike 
huishouding gehef is. Afrikane moes ook 

 onregstreeks belasting op ingevoerde 
 goedere soos komberse en wolklere betaal. 
In 1872 het belastings wat op Afrikane ge-
hef is, £142 000 beloop. Dit was sowat 
75% van die koste om Afrikane te adminis-
treer. ’n Deel van ’n woonplek se produksie 
is dus in die vorm van belasting, huurgeld of 
arbeid aan die kolonie oorbetaal.

Shepstone se stelsel het beslis die vrede 
en veiligheid in Natal bewaar en terselfder-
tyd ’n bestendige stroom werkers vir wit 
plase en elders opgelewer, hoewel setlaars 
hom gedurig vir nog arbeid gevra het. Daar 
was egter tekortkominge. Talle Afrikane het 
byvoorbeeld geen vaste verbintenis tot ’n 
tradisionele gemeenskap gehad nie. Hulle 
was nie bereid om aan iemand onderdanig 
te wees nie, en hoofmanne het geen gesag 
oor hulle gehad nie. Net so het Afrika-be-
keerdes of Kholwa hulle van tradisionele 
heersers of strukture gedistansieer.

Die Shepstone-stelsel is mettertyd net 
so gebruik in ander distrikte en state in 
Suid-Afrika, veral Zululand, Griekwaland-
Wes, Transvaal en Brits-Betsjoeanaland (in 
die huidige Noord-Kaap). Die Shepstone-
model het grootliks die weg vir segregasie 
in die 20ste eeu gebaan, veral in die vorm 
van die Naturelle Administrasie Wet van 
1927, en van die later “tuislandbeleid” van 
die Nasionale Party-regering.

DIE SHEPSTONE-STELSEL EN DIE EERSTE “LOKASIES” 
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onder: Sir Theophilus Shepstone, die 
vader van die lokasiestelsel. Shepstone se 
model, gebaseer op Europese indrukke van 
tradisionele swart politieke organisasie, is 
later op groot skaal in Suider- en Sentraal-
Afrika deur koloniale heersers aangewend.



Die kolonie Natal het dus ’n bestaansrede gekort. Bergtheil, onder andere, het met 
katoen probeer boer, maar sonder sukses. Die wit setlaars het met Afrikaboere probeer 
meeding en gewasse soos mielies verbou, maar ook dit het misluk. In 1842 het die Britse 
bevelvoerder by Port Natal egter berig dat suikerriet, ’n uitheemse gewas wat met 
plantasie-arbeid verbou kon word, in Natal se grond en klimaat gedy.

Die baanbreker was die Britse setlaar Edmund Morewood, wat op sy plaas Com pen sa-
tion Flats aan die Natalse Noordkus proefnemings met suikerriet gedoen het. Met beter 
plante uit Mauritius en tariefbeskerming deur Natal se regering, het die suikerboerdery 
fl oreer. Suikerplantasies het van 217 ha in 1854 tot 5 170 ha in 1866 toegeneem. In 
dieselfde tydperk het ’n aanvanklike ses suikermeulens tot 64 toegeneem.

Suiker uit Natal kon net met Brittanje se ander suikerkolonies in Mauritius en die 
Karibiese See meeding as die arbeid goedkoop genoeg was. Afrikane was nie as werkers 
beskikbaar nie, want hulle kon steeds grond goedkoop van die groot grondmaatskappye 
huur. Die setlaars was dun gesaai en militêr swak, en kon die Afrikane nie met dwang 
in plantasie-arbeid (baie na aan slawerny) omskep nie. Hoewel sommige plantasies 
Tsonga-arbeiders van die Mosambiekse grensgebiede ingevoer het, was die belangrikste 
maatskaplike gevolg van die Natalse suiker-ekonomie sy afhanklikheid van ongeskoolde 
arbeid van Indië.

Tussen 1860 en 1911 is meer as 150 000 kontrakarbeiders van Kolkata en Madras na 
Natal verskeep. Die Natalse regering het die kontrakarbeiders se reiskoste betaal. By hul 

Shepstone se “naturelle”-stelsel het die 
skuld vir ’n arbeidstekort gekry, omdat dit 
 Afrika-arbeid in die reservate laat opdam het. 
Indiërs het in Suid-Afrika aangekom om dié 
probleem op te los. Die werkers het hoof-
saak lik in twee groepe na Natal gekom – 
ingeboekte arbeiders met kontrakte en 
 passasier-Indiërs. Laasgenoemde het hul eie 
reiskoste betaal. Daar was ook enkele klei ner 
kategorieë, soos “spesiale diensbodes” (wat 
in klubs en hotelle gewerk het) en Mauritius-
Indiërs wat onder kontrak vir die Natalse 
Spoorwegmaatskappy ge werk het.

In totaal het sowat 150 000 kontrak-
arbeiders oor ’n tydperk van 50 jaar uit In-
dië hier aangekom. Hulle het feitlik gelykop 
uit Tamilsprekendes van Suid-Indië en Hindi-
sprekendes van Noord-Indië bestaan. Hoe-
wel hulle ten opsigte van taal en kaste ver-
skil het, was hulle in Indië almal arm.

Passasier-Indiërs het meestal van Wes-
Indië (Goedjarat) gekom, ’n dekade ná die 
kontrakarbeiders. Wat afkoms en getalle 
betref, was hulle ’n hegter groep. Hulle het 
’n klein bietjie kapitaal gehad, en het beoog 
om met die reeds gevestigde Indiërs han-
del te dryf. Later het hulle na die groeiende 
dorpe in Suid-Afrika se binneland versprei.

Mettertyd was daar ’n derde kategorie 

Indiërs. Dit was vrye Indiërs – dié wat met 
die beëindiging van hul kontrak ’n gratis 
vryskeldingsertifi kaat ontvang het. In teorie 
kon hulle enige werk doen en in Suid-Afrika 
woon waar hulle wou. Talle vrye Indiërs het 
mark-tuinbouers, vissers, handelaars of 
smouse geword.

In teorie het die kontrak-Indiërs redelike 
werksomstandighede geniet. Die kontrakte 
het werksure, lone, rantsoene en so meer 
bepaal. In die praktyk het hulle lang ure 
gewerk – 12-15 uur per dag. Hul behuising 
was swak, en hulle het selde rantsoene 
gekry. Hulle is afgeransel en vir drostery in 
die tronk gegooi. Wit magistrate het selde 
simpatie met kontrakwerkers gehad of hul 
klagtes met erns bejeën, want die Natalse 
suikerboere se belange het swaarder ge-
weeg. Sake is dus ongereeld aangehoor, 
en geregtigheid het selde geskied.

Die kontrak-Indiërs was in ’n vreemde 
land en kon die plaaslike tale nie praat nie. 
Boonop is hulle ’n normale gesinslewe 
ontsê. Talle het vroue in Indië agtergelaat, 
en dié het nooit by hulle aangesluit nie. Net 
’n kwart was vroue (die wit boere het teen 
vroue-arbeiders beswaar gemaak omdat 
hulle nie hande-arbeid in die landerye kon 
doen nie). Dié wanbalans het tot maatskap-

like ontwrigting en prostitusie aanleiding 
gegee. Daar was in elk geval geen wet 
waarkragtens die Natalse regering Indiese 
huwelike kon erken nie. Bo en behalwe dié 
swaarkry was daar maar min pogings om 
na hul mediese en onderwysbehoeftes om 
te sien.

INDIËRS IN NATAL 
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bo: Een van die 150 000 Indiese 
kontrakarbeiders wat tussen 1800 en 1911 
na Natal gekom het. Sodra hul kontrakte 
verstryk het, het baie werk as marktuiniers 
in die kusstreke van Natal gekry. 



aankoms in Natal is hulle toegewys aan ’n werkgewer wat deur die regering geïdentifi seer 
is, en hul diensvoorwaardes is deur die regering bepaal. Hugh Tinker, ’n wêreldkenner 
van die Indiese kontrakarbeid van dié tyd, noem dit “’n nuwe soort slawerny”.

Die kontrakarbeiders was ná tien jaar op ’n gratis passaat huis toe geregtig, of (tot 
1890) op ’n gratis lappie grond. Weens die swak ekonomiese vooruitsigte in Indië het 
sowat 52% van die kontrakarbeiders ná die verstryking van hul kontrak in Natal gebly.

Ná sowat 15 jaar was Natal bekend as ’n plek waar Indiërs woon en het dit onafhanklike 
Indiese immigrante gelok. Hulle is “passasiers” genoem omdat hulle hul eie reiskoste 
betaal het. Al die Indiër-immigrante het in Natal aan wal gekom, maar talle van die 
passasiers het na die binneland verhuis en ’n eiesoortige nuwe element tot Suid-Afrika se 
menseverskeidenheid bygedra.

Wit vestiging op die hoëveld, en reaksie uit Afrika-geledere

Vandat wittes in die laat 1830’s in Transvaal aangekom het, tot in die laat 1860’s, was die 
politiek vloeibaar. Nóg die trekkers, nóg die Afrika-gemeenskappe het die oorhand 
gehad. Dit is al beskryf as ’n tipiese grensgemeenskap met ’n magsvakuum en botsende 
grondaansprake.

Verteenwoordigers van die wit gemeenskap – handelaars, jagters, sendelinge of plaas   like 
leiers – het ’n al hoe groter rol in aangeleenthede binne of tussen Afrika-gemeenskappe 
begin speel. Aan albei kante was daar meer geleenthede vir opportunistiese of individu a-
listiese optrede.

Die trekkers

In die vroeë 1840’s het Hendrik Potgieter sy persoonlike gesag op die trekkers in die 
Potchefstroom-Winburg-gebied weerskante van die Vaalrivier afgedwing. In 1845 
het hy na Ohrigstad in die bosveld van Noordoos-Transvaal verhuis met die idee dat 
Potchefstroom ’n “afhanklike” nedersetting sou bly. By Ohrigstad is die gemeenskap deur 
tsetsevlieë geteister. Soos meer en meer vee gevrek het, het die trekkers olifante vir 
hul ivoor begin jag. Potgieter se volgelinge het die volgende 15 jaar ’n wankele bestaan 
in hierdie streek gemaak. Die Potgieter-familie (Hendrik is in 1852 oorlede) het die 
nedersetting feitlik as ’n persoonlike besitting bestuur.

Op Ohrigstad self was daar al hoe meer spanning tussen Potgieter en ’n groep Natalse 
trekkers, die “Volksraad-faksie”, wat demokratiese regering in die vorm van ’n Volksraad 
voorgestaan het. Boonop het die Volksraad-faksie gereken dat ordelike beesboerdery 
eerder as ’n nomadiese jaglewe, wat verhoudings met Afrika-hoofmanskappe kon 
beduiwel, die beste kans op oorlewing bied. Hulle het ’n verdrag met die Swazi aangegaan, 
grootliks as teenwig vir ’n vroeëre ooreenkoms tussen Potgieter en die Pedi-opperhoof 
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regs: Toe hul vee vrek, het die trekkers hul 
toenemend tot olifantjag en ivoorhandel 
gewend. C.D. Bell beeld ’n jagter uit wat die 
karkas van ’n olifant op ’n reënerige middag 
as skuiling gebruik.



Sekwati. In ruil moes die Boeretrekkers die Swazi teen Zulu-aanvalle beskerm, wat hulle 
inderdaad ’n slag gedoen het.

Bondgenootskappe in die Transvaal tussen sowel die Afrika- en trekkergemeenskappe 
as binne die gemeenskappe self was onbestendig. Al was die trekkernedersettings beter 
gewapen, moes hulle noodgedwonge verdrae met hul Afrika-bure sluit. Verhoudings tussen 
die trekkers en die plaaslike Afrika-gemeenskappe het wankelend en onseker gebly.

Potgieter het roekelose aanvalle op van sy magtige Afrika-bure uitgevoer. So het hy 
die Volksraadparty en talle van sy eie volgelinge vervreem. Ná nog so ’n aanval het die 
gemeenskap geskeur. Potgieter en sy volgelinge het na die Soutpansberge verhuis, en die 
res is na Lydenburg. Ohrigstad is verlate agtergelaat. Drie aparte trekkergemeenskappe 
het nou noord van die Vaal bestaan – Potchefstroom, Lydenburg en Potgieter se mense 
in die Soutpansberge.

Trekkersamehorigheid was ’n skim. Nie een van die onafhanklike “staatjies” wou 
politieke beheer aan die ander afstaan nie, en verskeie ooreenkomste was nie die papier 
werd waarop hulle onderteken is nie. Stephanus Schoeman, wat in die Soutpansberge 
oorgeneem het, het hom veral van die ander afgesonder. Eers in 1860, grootliks weens 
Marthinus Pretorius se pogings, het die drie groepe konsensus bereik.

Nadat Andries Pretorius in 1848 by Boomplaats deur Harry Smith verslaan is, het hy 
gevlug tot naby die huidige Pretoria, waar hy hom met sy mense gaan vestig het. Pretorius 
het met Potgieter meegeding en probeer om al die trekkers buite Potgieter se invloedsfeer 
agter hom te organiseer, en in 1849 het hy ’n Volksraad vir die hele Transvaal-streek 
geskep. Die Volksraad het Pretorius ’n mandaat gegee om met Brittanje te onderhandel 
en ’n politieke ooreenkoms oor die trekkers noord van die Vaalrivier aan te gaan.

Teen 1850 het Brittanje sy rug op die hoëveld begin draai. Londen het min ooghare 
gehad vir die ekspansionistiese en militaristiese Engelse handelaars en spekulante met 
hul oë op Moshoeshoe se grond. Brittanje sou verkies dat die trekkers grensgeskille self 
besleg, die Afrikane tot ’n arbeidsmag onderwerp en handelsbande met Britse kolonies 
aanknoop. Met die Sandrivier-konvensie van 1852 het Brittanje die Transvaalse Afrikaners 
dus die reg gegee om hulself te regeer en ammunisie van Britse kolonies te koop. Hiermee 
het die Britse Ryk sy vorige bondgenootskappe met die “gekleurde volke” noord van die 
Vaal opgesê. Dit het ook wapenhandel met die inheemse gemeenskappe verbied. Brittanje 
se belangrikste eis was dat geen slawerny in die republiek toegelaat word nie.

Sonder veel voorbereiding of trompetgeskal is die Zuid-Afrikaansche Republiek (ZAR) 
in 1852 gestig, en twee jaar later die Republiek van die Oranje-Vrystaat (OVS). Daar was 
nou ongeveer 20 000 burgers noord van die Vaal en 15 000 in die OVS tussen die Vaal en 
die Oranje. Sommige OVS-burgers het tot die laat 1860’s die gedagte aan die inlywing 
van hul staat by die Kaapkolonie lewend gehou, maar die meeste burgers het stoere 
republikeine geword. Aangesien Brittanje die hawens en ammunisievoorraad beheer het, 
het hy min van die arm republieke te vrese gehad.

Die ZAR se ekonomie was te swak om die Boeregemeenskap saam te snoer en ’n 
doeltreffende staat te onderhou. Burgers kon en wou nie juis belasting betaal nie, 
en het oproepe tot kommandodiens geïgnoreer. Die mense was feitlik geheel en al 
van bestaansboerdery afhanklik, en dus het markte en dorpe maar stadig ontwikkel. 
Staatsamptenare is dikwels in goedere (meestal grond) vir hul dienste betaal. In die 
ZAR het dit dus algemene praktyk geword dat ampsdraers plase spotgoedkoop in die 
hande kon kry. Gevolglik was daar felle mededinging om die sleutelposte van veldkornet, 
kommandant en landdros. Dit het plaaslike politiek feitlik oorheers.

Sowel swart as wit het net een doel voor oë gehad, naamlik om grond en arbeid te 
bekom en om onbelemmerd te kon jag. Die trekkers het arbeid en/of skatplig uit Afrika-
hoofmanskappe probeer pers, op grond daarvan dat húlle die baas van die grond was. 
Dit het egter ál moeiliker geword. Afrika-samelewings het van die laat 1830’s en in die 
1840’s merkwaardig herstel. Die trekkers het dikwels lukrake geweld ingespan om hul 
doelwitte te bereik. Dit blyk duidelik uit die praktyk om swart kinders of jong mans 
gevange te neem en as werkers op wit plase “in te boek”. Dié gevangenes was kwansuis 
weeskinders, maar dit was selde werklik die geval. Eerw. Freeman van die Londense 
Sendinggenootskap bied ’n tipiese verslag oor hoe hierdie “inboekelinge” verkry is:
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Marthinus Wessel Pretorius, seun van 
Andries, het in 1857 die eerste president 
van die ZAR geword. Met sy inhuldiging 
op Potchefstroom is die ZAR se vlag, die 
Vierkleur, die eerste keer gehys. Met die 
plan om die ZAR met die Republiek van die 
Oranje-Vrystaat (OVS) te laat saamsmelt, 
het Pretorius hom ook tot president van die 
Vrystaat verkies gekry. Die daaropvolgende 
wanorde het amper tot burgeroorlog in die 
Transvaal gelei. Pretorius het as president 
van die OVS bedank en is in 1864 tot 
president van die ZAR herkies. Sy pogings 
om swart gebiede na die noorde onder beheer 
te kry en om ’n hawe aan die ooskus te verkry 
was onsuksesvol. Sy onbekwame hantering 
van ZAR-aansprake op die diamantvelde 
het in ’n ramp geëindig toe hy  – sonder om 
die Volksraad te raadpleeg – die Republiek 
gewillig verklaar om hom aan arbitrasie oor 
die saak te onderwerp. Dit blyk toe dat die 
arbiters self ’n belang by die geskil het. Hy 
is in 1871 gedwing om te bedank en Thomas 
François Burgers het hom in 1872 opgevolg.



’n Party Boere kom en eis weeskinders wat dalk hier mag wees. Ná ’n he -
wige woordewisseling en die volgehoue weiering van die [Hurutshe-] 
hoofman om die weeskinders prys te gee, eis die Boere die mense se kin-
ders. Die Boere begin hulle gryp en in die waens laai; die mans gryp in; 
die Boere skiet en gevolglik word die meeste mans gedood terwyl hulle hul 
gesinne verdedig. Die waens word met kinders volgelaai en hulle word as 
buit weggevoer.

Die gevangenes het dikwels permanente werkers geword, en het die taal en maatskaplike 
norme van die trekkergemeenskap aanvaar. Hulle het op Boereplase grootgeword en het 
hul Boeremeesters op allerhande maniere, alles noodsaaklik vir die Boere se ekonomie, 
gedien. Hulle het waens herstel, gejag en geploeg. Veldkornette en ander plaaslike 
beamptes het swart hoofmanne ook gedwing om arbeid te voorsien. Wou hulle nie, is 
hulle afgeransel.

Die Sotho onder Moshoeshoe

Verskeie Voortrekkers het hulle kom aansluit by die trekboere wat reeds in Transoranje 
gevestig was. Hulle het gaan woon in die geil Caledonvallei, naby sendingstasies waar 

Het die Afrikaners hulle reeds vroeg beskou 
– soos die Hebreërs van ouds – as ’n volk 
met ’n verbond met God, spesiaal uitver-
kore om ’n goddelike plan uit te voer? Die 
vraag duik telkens op in besprekings oor 
die Afrikanergeskiedenis.

Sommige meen dat die Afrikaners eers 
só aan hulself begin dink het nadat Paul 
Kruger die gedagte in die 1880’s verwoord 
het. Ander beweer dat denkers uit die Ge-
reformeerde Kerk (oftewel Doppers) die 
idee van ’n uitverkore volk eers ná die Suid-
Afrikaanse Oorlog (1899-1902) op Pot-
chef stroom begin verkondig het.

Daar is egter bewyse dat sommige Voor-
trekkers, veral die Doppers, hulself reeds 
vroeër as uitverkore beskou het. Andrew 
Murray, wat tussen 1849 en 1860 ’n Ned. 
Geref. dominee in Bloemfontein was, maak 
melding van ’n neiging onder trekkers (dit 
lyk asof hy spesifi ek Doppers in gedagte 
gehad het) om “geen duidelike onderskeid 
te tref tussen die verhouding van Israel en 
die van hulself met die barbare rondom 
hulle nie . . . Hulle het gedink dat met die 
verowering van dié barbare hulle die Chris-
tendom uitbrei.”

W.W. Collins, wat sedert die vroeë dae 
van die republiek in die Oranje-Vrystaat ge-
woon het, beklemtoon die idee van ’n god-
delike opdrag selfs sterker. Sy herinneringe 
aan 1858 verwys na die Doppers as ’n 
“vreemde sekte” wat klaarblyklik ’n ob-
sessie het met “Jehova se wonderlike open-
baring aan sy mense in die Ou Testament. 
Dit lyk of [die Doppers] groot klem plaas op 
die gedagte dat hulle net soos Israel die 
guns van God geniet, en dat die Almagtige 
hulle genoeg intuïtiewe kennis en begrip 
gegee het om enige verstands- of ander 
take uit te voer.”

Onder die Voortrekkers, en selfs onder 
die Doppers, was daar egter geen eens-
gesindheid oor wat die “roeping” sou be-
hels nie – was dit om die land te verower, 
om sendingwerk te doen, of om volgens ’n 

feitlik letterlike uitleg van die Bybel te leef? 
Die beroemdste Dopper, Paul Kruger, het 
die Transvaalse burgers dikwels “Gods volk 
soos in die ou Verbond” genoem, maar nie 
die kettery aangehang dat alle swartes 
minderwaardig en vir ewig “verlore” is nie. 
Naas die Calvinisme is Kruger gelei deur ’n 
vasberadenheid om die ZAR se repu-
blikeinse vryheid te bewaar. Hy was oortuig 
daarvan dat hy vervloek sou wees as hy dit 
nie doen nie.

Die teologie van ’n “uitverkore volk” was 
geensins ’n hoofstroomdoktrine of ’n bron 
van gemeenskaplike inspirasie nie. Kerk-
skeurings het die Transvaalse burgerge-
meenskap geteister, en die drie Gerefor-
meerde kerke het mekaar agterdogtig 
dopgehou. Die Hervormde Kerk was be-
treklik liberaal wat sy teologiese beskou-
ings betref, maar was sterk teen alle 
sending werk gekant. Die Dopper- (Gere-
formeerde) meerderheid het sendingwerk 
aanvaar, mits dit die “gruwel” van gesa-
mentlike aanbidding vermy het. Hulle het 
Duitse sendelinge verkies, want die  Duitsers 
het van hul bekeerlinge verwag om die 
bestaande maat skaplike orde te eerbiedig. 
Die pro-Britse Ned. Geref.-dominees was 
meer liberaal in hul houding teenoor swart 
mense, maar hoewel hulle in teorie ten guns-
te van sen dingwerk was, het hulle in die 
praktyk baie min daarvan gedoen.

DIE VOORTREKKERS: ’N UITVERKORE VOLK? 
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bo: Paul Kruger het in die 1880’s begin 
verkondig dat die Afrikaners hulself as ’n 
uitverkore groep met ’n goddelike missie 
moet sien.



Sotho- en Tswanagemeenskappe gebly het. Waar die Boere permanente huise gebou het, 
het hulle ook op grond aanspraak gemaak.

Die al hoe groter Boere-teenwoordigheid het Moshoeshoe ontstel. In 1843 het 
Moshoeshoe die Britse owerhede aan die Kaap versoek om te sorg dat die Boere nie 
op grond bou wat hy as sy eie beskou het nie. Die gevolg was die Napier-verdrag tussen 
Moshoeshoe en Adam Kok aan die een kant (bygestaan deur die sendelinge Eugène 
Casalis en John Philip) en goew. sir George Napier aan die ander kant. Dié verdrag het 
Moshoeshoe se regsbevoegdheid oor sy grond tussen die Oranje- en Caledonrivier, asook 
oor ’n strook grond wes van die Caledon, erken.

Wesleyaanse sendelinge en die hoofmanne onder wie se gemeenskappe hulle gewerk 
het, het die verdrag onmiddellik teengestaan, op grond daarvan dat dit van húl grond 
wegneem. In 1849 het die Britse resident in Transoranje die grense tussen die gebiede 
waarop die wit en swart gemeenskappe aanspraak gemaak het, bepaal. Mo shoe shoe moes 
toe ’n deel van sy koninkryk se grondgebied afstaan.

Die tydperk 1848 tot 1854 is gekenmerk deur botsings tussen die sendelinge van die 
Paryse Evangeliese Sendinggenootskap en die Sotho. Tydens dié botsing het die Sotho-
tradisionaliste na hul tradisionele godsdiens en praktyke teruggekeer en is alle wittes, ook 
die sendelinge, uit die koninkryk gesit.

Hoewel die sendelinge Sotho-grondregte verdedig het en Casalis Moshoeshoe se 
diplomatieke agent was, is die Sotho diep ontstig deur die sendelinge se gepreek teen 
dinge soos vergelding en veediefstal. Moshoeshoe was aan die voorpunt van die beweging 
vir ’n terugkeer na tradisionele weë, wat tot ’n herlewing in oorlogsrituele en ander tra-
disionele praktyke gelei het. Hy het met selfs meer vroue getrou om te toon dat hy hom 
nie met die Christendom ver eenselwig nie.

Moshoeshoe het aan alle Britse regerings aan die Kaap getrou gebly, maar die verhouding 
het versleg toe die Britte Moshoeshoe oorhaal om grond noord van die Caledon wat deur 
die Tlokwa beset was, prys te gee. Hy het geweier, en ná ’n veestrooptog teen die Tlokwa 
het die Britte besluit om hom te dwing om aan hul wense te voldoen. Britse magte het sy 
koninkryk in 1851 en weer in 1852 ingeval, maar die Sotho het die invallers verslaan en 

gedwing om die aftog te blaas.
Moshoeshoe, die ewige diplomaat, het vrede gevra, hoewel hy 
eintlik die oorhand gehad het. Twee jaar later het die Britte en 
Boere die Bloemfontein-konvensie onderteken. Dit het die Boere 
soewereiniteit oor die huidige Vrystaat gegee. Moshoeshoe moes 

nou vir homself sorg.
 Die grensgeskil tussen die Boere en die Sotho in die 

Caledonvallei, en die botsende grondeise van hoofman 
Moroka en Korana-hoofmanne, was die moeilikste om by 

te lê. Die Warden-lyn is in 1849 afgekondig om dié eise 
te besleg, vrede na die gebied te bring en toekomstige 

aggressors uit te wys. Dit is gedurig hersien, maar nie 
een van die partye was ooit daarmee tevrede nie, en 
Lesotho maak tot vandag toe steeds op dele van die 
Vrystaat aanspraak. Moshoeshoe het die Vrystaat in 
1858 in die Senekal-oorlog deeglik verslaan, maar 
die sendelinge het hom oorreed om goew. sir George 
Grey as bemiddelaar te laat optree. Toe Grey by 
Aliwal-Noord in 1858 die grens aanwys, het hy die 

Sotho die vrugte van hul oorwinning ontneem sonder 
om die Vrystaters tevrede te stel.

Dié vrede het bloot die saad vir die volgende oorlog 
gesaai. Die Vrystaat, nou onder leiding van pres. 
Jan Brand, was veel beter voorberei op die 
tweede ronde (die Seqiti-oorlog van 1865), en 
die militêre magsbalans het dramaties verskuif. 
Die Vrystaat het hulp van Moroka se Rolong en 

INBOEKELINGE EN OORLAMS

In die 19de eeu het Boere in die Trans vaal 
die term “Oorlams” gebruik vir Afrikane 
wat in die Boeregemeenskap opgeneem 
is en hul taal, kultuur en norme aanvaar 
het. Talle was voorheen jong gevange nes 
of inboekelinge, gedwing om vir Boere op 
plase te werk. Boerekommando’s het hulle 
tydens strooptogte op onafhanklike Afrika-
hoofmanskappe, gewoonlik in die noorde-
like dele van die destydse Transvaal, as 
jong kinders gevang. Soms het die Boere 
die kinders by Afrikane of ander Boere 
gekoop, of as skatplig van Afrikane ont-
vang.

Die Boere het hulle op die plase groot-
gemaak en hulle verskillende vaardighede 
geleer, byvoorbeeld geletterdheid in Ne der-
lands, die herstel van waens, jag, kaas-
makery, wapenherstel en ploeg. Terwyl 
hulle nog kinders was, was hulle as in-
boekelinge bekend. Op die ouderdom van 
21 het hul meesters hulle vrygestel. Om-
dat hulle kontak met hul gemeenskappe 
en families verloor het, het hulle meestal 
met ’n arbeidskontrak op hul voormalige 
eienaar se plaas bly werk. Ná vrylating is 
hulle Oorlams genoem. As hulle wel die 
baas se plaas verlaat het, het hulle ge-
woonlik binne hul eie Christelike Oorlams-
gemeenskappe bly woon en daarin getrou. 
In die 1870’s het ’n groep Oorlams by voor-
beeld in Pilanesberg op die plaas Wel-
geval gewoon. Dit was die eiendom van 
die sendeling ds. Henri Gonin van die 
Ned. Geref. Kerk. Hulle het die plaas later 
by hom gekoop.
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links: Koning Moshoeshoe van die Sotho, 
soos in ’n beeldhouwerk deur Samuel 
Makoayane. 



die mense van die Witteberg-reservaat (later Herschel) in die Kaapkolonie gekry, want 
hulle het gedink die Vrystaat sal hulle help om toegang tot meer grond te kry.

Die Sotho het alleen gestaan. Kragtens koloniale wette kon hulle nie wapens bekom 
nie. Teen die einde van die volgende jaar is hulle deur ’n groter en beter bewapende 
Boeremag verslaan. Letsie, die erfopvolger van die reeds bejaarde Moshoeshoe, het 
vrede gevra. Kragtens die Verdrag van Thaba Bosiu wat op 26 Maart 1866 onderteken is, 
het die koninkryk heelwat kleiner geword – basies wat hy vandag is. Die Sotho het twee 
derdes van hul bewerkbare grond prysgegee, en ná die nederlaag is duisende beeste en 
skape ook aan die Boere afgestaan. Letsie het die oorlog voortgesit nadat sy mense geoes 
het, maar die Sotho is nogmaals verslaan. Moshoeshoe moes weer Britse beskerming 
opsoek. Dié keer, op 26 Maart 1868, het die hoë kommissaris, sir Philip Wodehouse, 
die anneksasie van die Sotho se grondgebied as ’n Britse protektoraat met die naam 
Basotholand afgekondig.

In 1871 is Basotholand (die huidige Lesotho) by die Kaapkolonie ingelyf. Die Kaap het 
’n beleid aanvaar waarvolgens Basotholand deur belastings vir sy eie administrasie sou 
betaal. Die mag van die hoofmanne is ook verminder. Die ontwikkeling van die gebied 
was vir die owerhede van minder belang as die afdwing van reg en orde. Van hul kant het 
die Basotho teen die eensydige afdwinging van koloniale beleid beswaar gemaak, en ook 
teen die wyse waarop hul belastings aangewend is. Ontevredenheid het gegroei en in die 
sogenaamde Geweeroorlog van 1880-1881 tot uitbarsting gekom.

Die Basotho se aanvaarding van kolonialisme was ’n kompromie: Britse beskerming in 
ruil vir beperkte beheer oor ’n eie gebied. Dit was ’n beter keuse as om by die Vrystaat 
ingeskakel te word. Dit is ’n besondere prestasie dat die koninkryk tot vandag kon oorleef 
ten spyte van wit uitbreiding, belasting, arbeidseise en interne spanning as gevolg van 
botsings tussen hoofmanne en gewone burgers.

Die Suid-Tswana

Die lotgevalle van die Suid-Tswana (grootliks die Tlhaping en Tlharo) het ná die 
Difaqane verbeter. Soos met talle ander samelewings wat in hierdie afdeling bespreek 
word, was dit aan die verkryging van vuurwapens en die steun van sendelinge te danke. 
Met vuurwapens kon mense beter jag en hulself verdedig. Sendelinge het hulle gehelp 
om ekonomiese vernuwings soos besproeiing en ploeg in te voer. Die tradisionele elite 
het die meeste by die ekonomiese revolusie baat gevind. Die situasie het in die laat 1860’s 
tot ’n einde gekom toe diamante ontdek is. Die Suid-Tswana was onder die heel eerstes 
wat onder druk van koloniale uitbreiding gekom het ná die ontdekking van diamante in 
1867. In 1876-1878 het van die Tlhaping- en Tlharo-hoofmanskappe hulle teen koloniale 
besetting verset. Dié weerstand, wat soms verkeerdelik die Griekwa-opstand genoem 
word, is onderdruk, en die Afrika-bevolking moes toegee aan koloniale owerhede se eise, 
soos meer belasting en ’n lokasiebeleid wat hulle tot gebiede met groot konsentrasies 
Afrikane – gewoonlik onder beheer van goedgekeurde tradisionele leiers – beperk het.

Die Rolong na die noorde is deur ander probleme in die gesig gestaar. In 1841 het 
Moroko se seun Tawana van Thaba ’Nchu na hul tuisland naby die Moloporivier terug 
getrek. Die Boere in Transvaal het hulle egter verhinder om hulle daar te vestig. Hulle 
wou weswaarts uitbrei en die besproeibare grond naby die huidige Mafi keng self benut. 
Die Boere het die interne stryd tussen die Tshidi onder hoofman Montshiwa aan die 
een kant en die Rapulana- en Ratlou-faksie van die Rolong aan die ander kant uitgebuit. 
Die blanke “vrybuiters” of huursoldate wat Montshiwa se grondgebied opgeëis het, het 
die steun van sy swart opponente ingewin om hul aansprake te versterk. Montshiwa, wat 
Tawana opgevolg het, moes tot 1851 onder die Ngwaketse in die huidige Botswana gaan 
skuil. Konfl ik het na gelang van die eb en vloed van politieke gebeure in Suid-Afrika oor 
die volgende drie dekades in lae intensiteit voortgeduur.

Die Pedi

Toe Potgieter se trekkergemeenskap hulle in 1845 by Ohrigstad oos van die Steel-
poort rivier vestig, is die magsbalans in die Oos-Transvaal versteur. Sommige Afrika-
gemeenskappe soos die Pedi, die Kopa onder Boleu en die Ndzundza onder Mabhago 
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het die trekkers – volgelinge van Andries Hendrik Potgieter en J.J. Burger – versigtig 
verwelkom. Hulle het gehoop dat die trekkers en hul vuurwapens aanvalle deur die 
Swazi, die Zulu en die Gaza-Nguni sou ontmoedig.

Die trekkernedersetting was van meet af aan die ene onmin en onenigheid. Die mag-
stryd tussen die Potgieter- en die Volksraad-faksie het voortgewoed. Potgieter het in 
1845 met Sekwati onderhandel in ’n poging om homself as die ware maghebber in die 
trekkergemeenskap te wettig. Hoewel die inhoud van die “ooreenkoms” onbekend is, het 
die trekkers beweer dat die “verdrag” alle grondregte aan hulle oorgedra het.

Die “ooreenkoms” het egter nie presies bepaal watter grond na bewering aan die 
trekkers toegeken is nie. Die trekkers het die “verdrag” as geldig beskou; die Pedi nie. 
Net soos ander Afrika-hoofmanne in die streek het Sekwati waarskynlik aan die trekkers 
grond toegewys wat hulle kon gebruik en waarop hulle kon woon, maar steeds gereken 
dat die grond aan hom en sy mense bly behoort.

Omdat Sekwati nie sy grond wou afstaan nie, het die trekkers ander moontlikhede 
oorweeg om grond in die hande te kry. In Julie 1846 het hulle ’n verdrag met die 
Swazikoning Mswati gesluit. Dié het op soewereiniteit oor die meeste van Noordoos-
Transvaal aanspraak gemaak. In dié verdrag is dele van die Pedi-, Ndzundza-Ndebele-, 
Kopa- en Koni-hoofmanskappe, wat inderwaarheid buite die Swazi-soewereiniteit geleë 
was, aan die trekkers bemaak. Die Pedi en ander hoofmanskappe in die streek was onder 
die indruk dat hulle die trekkers bloot verblyfreg en benutting van die grond gegee het, 
maar nie ewigdurende besit of beheer daarvan, soos die trekkers geglo het nie. Met sulke 
teenstrydige persepsies was daar ’n groot kans op konfl ik.

Ander bronne van konfl ik was die wittes se strooptogte op Afrika-gemeenskappe, 
asook eise dat hulle op hul plase kom werk en op ander maniere skatplig betaal omdat 
die grond dan kwansuis aan die wittes sou behoort. Die trekkers het ’n rukkie lank sukses 
met koring, mielies en bone gehad, maar daar was probleme met siektes soos malaria 
en tsetsevlieë, asook die lang afstande na markte. Oplaas is hulle gedwing om Ohrigstad 
te verlaat. In 1848 en 1849 het sommige van die trekkers die dorp Schoemansdal in die 
noorde gaan vestig, en ander het Lydenburg na die suide gestig. Die trekkers wou nie 
gesinsarbeid gebruik nie, en het die Afrikane dus met die inboekstelsel gedwing om op 
hul plase te werk.

Afrikane kon beter weerstand bied teen die trekkers se arbeids- en skatplig-eise toe 
hulle vuurwapens bekom. Toe talle trekkergesinne teen die vroeë 1850’s van Ohrigstad 
wegtrek, was die kleiner en verspreide getalle wat oorgebly het, weerloos teen aanvalle 
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links: Montshiwa, hoofman van die 
Tshidi Rolong, saam met sy gunstelingvrou, 
Gaeshele Motshegare, in 1890.

oorkant bo: Sir George Grey. Tydens die 
Senekal-oorlog in 1858 het Moshoeshoe die 
Vrystaat verslaan, maar die grensbepaling 
deur sir George Grey het Lesotho van die 
vrugte van sy oorwinning beroof. 

oorkant middel: ’n Tlhaping-krygsman en 
vrou. Na afl oop van die Difaqane het die 
Tlhaping goed herstel. Hulle kon op vuur-
wapens en die steun van sendelinge reken. 
In die 1860’s het die Tlhaping egter met die 
ontdekking van diamante nuwe probleme in 
die gesig gestaar. 

oorkant onder: Mahuto, vrou van die 
Tlhaping-hoofman Mahura by Taung, soos 
uitgebeeld deur eerw. John Campbell.



deur Afrikane. Die trekkers kon dus nie hul arbeids- en skatplig-eise afdwing nie. Baie 
arbeiders het weggeloop en van hul base gedros. Hulle kon skuil by sommige van die 
streek se Afrika-hoofmanskappe wat nog onafhanklik en betreklik sterk was. Afrika-
groepe soos die Koni het die Boere se weerloosheid uitgebuit en hul vee gesteel. Die 
Boere het Sekwati en Mabhogo, die leiers van die twee sterkste koninkryke in die streek, 
die skuld vir hul teenspoed gegee.

Teen 1852 het die Boere begin vrees dat die magsbalans teen hulle gedraai het. Hulle 
het toe ’n onsuksesvolle aanval op die Pedi-vesting by Phiring uitgevoer. Die gevolg was 
’n skaakmat-situasie waartydens die Boere gedurig oor ’n gebrek aan arbeid gekla het. In 
1857 het ’n verdrag tussen Sekwati en die Boere die Steelpoortrivier as grens tussen die 
Pedi-koninkryk na die noorde en die Lydenburg-republiek na die suide neergelê. Dit lyk 
asof die Lydenburg-owerhede met dié verdrag erken het dat hulle geen gesag oor die 
Pedi-koninkryk het nie. Daarenteen het die Boere gereken dat gemeenskappe na die 
suide, soos die Kopa en Ndzundza-Ndebele, onder hul gesag val.

Sekwati het in September 1861 gesterf, en is opgevolg deur sy oudste seun, 
Sekhukhune. Met sy magsaanvaarding het die Pedi se houding teenoor die Boere tydelik 
verander. Sekhukhune was van ’n betreklik mindere huis, en weens interne struwelinge 
met sy broers Mampuru en Mojaledi was sy posisie swak. In die vroeë 1860’s het sy 
broers onder die Ndzundza-Ndebele skuiling gesoek en ook om die oppermag probeer 
meeding. Die Swazi was al baie lank ’n bedreiging vir die Pedi. Sekhukhune was bang dat 
die opstandige Mampuru by die Swazi-leër sou aansluit en die Pedi-koninkryk sou aanval 
om sy bewind omver te werp. In reaksie op dié bedreigings was Sekhukhune gewillig om 
vreedsaam met die trekkers saam te leef en met hulle saam te werk, selfs militêr. Op 3 
November 1863 het Sekhukhune die Pedi-leër uitgestuur om die Boere te help om die 
Ndzundza-Ndebele uit hul versterkte vesting te verdryf. Die Pedi het egter tou opgegooi 
toe hulle agterkom die Boere wil hulle in die voorste linie laat veg, terwyl hulle self net 
dekvuur verskaf.

In die laat 1860’s was die ZAR se gesag oor die meeste van Noord- en Noordoos-
Transvaal op sy swakste; nie net die Pedi het daarteen weerstand gebied nie, maar ander 
groepe soos die Venda ook. Dit is waarom die Boere Schoemansdal en groot gebiede 
tussen die Olifants- en Limpoporivier in 1867 verlaat het. Die klein klompie wittes wat 
oorgebly het, moes skatplig aan die plaaslike Afrika-hoofmanne betaal. Later sou die 
magsbalans weer ten gunste van die Boere oorhel. Intussen moes die Pedi egter ’n ander 
faktor die hoof bied: sendelinge.

Soos talle gemeenskappe ná die Difaqane het die Pedi sendelinge aanvaar. In hul geval 
was dit Alexander Merensky en Albert Nachtigal van die Berlynse Sendinggenootskap 
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bo: Sekhukhune, oudste seun van Sekwati, 
het sy vader in 1861 opgevolg. Sy oorname 
het ’n verandering in Pedi-gesindheid teenoor 
die Boere ingelui. Vreedsame naasbestaan en 
militêre samewerking het gevolg. 

regs: Lydenburg in die 1860’s. Die trekker-
gemeenskap by Ohrigstad het in 1856 ver-
deel: Andries Potgieter het na Schoemansdal 
in die Soutpansberge getrek en die res het 
suidwaarts na Lydenburg uitgewyk.



(BSG). Hulle het hul eerste sendingstasie in 1860 by die hoofstad, Thaba Mosega, 
geopen. Vier jaar later is nog drie stasies by Khalatlou, Phatametsane en GaRatau begin.

Sekhukhune het self nooit ’n Christen geword nie. Hy het niks gehou van die 
sendelinge se houding teenoor tradisionele rituele nie, en boonop het die sendelinge sy 
mededinger Mampuru gesteun. Nogtans het hy die Christene beskerm teen die meer 
radikale tradisionaliste wat drastieser stappe as blote verdraagsaamheid wou hê. Soos die 
sendelinge van die Paryse Evangeliese Sendinggenootskap (PESG) onder die Sotho na 
die suide, het die BSG-sendelinge die Pedi-koning politieke en diplomatieke leiding en 
raad gegee.

Anders as die PESG-sendelinge wat Moshoeshoe openlik en deurgaans gesteun het, 
het die BSG-sendelinge formeel onderneem om die belange van die ZAR-regering 
te steun, en selfs om “reg en orde” onder die Pedi te handhaaf. Die BSG-sendelinge 
het goed geweet dat die ZAR se aanspraak op gesag oor die Pedi maar twyfelagtig was. 
Terselfdertyd het hulle besef hul langtermynbelange lê by die Boere. In 1863 het die ZAR-
regering Merensky trouens amptelik as sy verteenwoordiger onder die Pedi aangestel.

Verhoudings het stram geraak toe Sekhukhune probeer om gehoorsaamheid van die 
Pedi wat Christene geword het, af te dwing. Hy het al die Christene beveel om Thaba 
Mosega te verlaat. Die sendelinge se pleidooie dat die koning hom besin, is geïgnoreer, 
en Merensky en sy volgeling is in 1865 daar weg. Hulle het ’n nuwe sendingstasie met die 
gepaste naam Botshabelo (toevlugsoord) gestig.

Nog ’n belangrike gevolg van wit nedersetting en ekonomiese bedrywigheid in 
Transvaal en elders was die begin van trekarbeid onder die Pedi, wat reeds uit die 
1840’s dateer. Teen die vroeë 1860’s het honderde Pedi elke jaar net soos mense van 
ander Afrika-hoofmanskappe na die Kaapkolonie gereis om te gaan werk. Van 1869, toe 
diamantmyne by Kimberley ’n nuwe arbeidsmark geopen het, was die Pedi en Tsonga 
die grootste bronne van arbeid. Na afl oop van hul kontrak het die trekarbeiders gewere 
gekoop om hulle teen die Swazi, Zulu en trekkers te verdedig, en om vir huide, horings 
en ivoor te jag. Teen 1862 is duisende gewere reeds na Noordoos-Transvaal gebring. Die 
trekarbeiders het by hul tuiskoms ook beeste gekoop.

Aanvanklik was die trekarbeiders meestal vlugtelinge en haweloses wat deur die 
Difaqane verarm is, maar teen die 1870’s het die meeste jong mans ongeag sosiale 
stand om ekonomiese redes trekarbeiders geword. Die Pedi-koning het £1 van elke 
terugkerende trekarbeider as skatplig gekry. Dit was ’n algemene praktyk onder ander 
Afrika-konings soos Mokgatle van die Fokeng en Moshoeshoe van die Sotho.

Teen die laat 1860’s het die Pedi as ’n betreklike sterk koninkryk na vore getree en kon 
hulle die Transvaalse Boere se ambisies in toom hou. Hulle sou in die volgende dekade ’n 
meer doelgerigte aanslag op hul onafhanklikheid moes afweer.
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bo: Alexander Merensky (heel bo) en Albert 
Nachtigal van die Berlynse Sendinggenoot-
skap is deur die Pedi aanvaar en hulle het in 
1860 hul eerste sending in die Pedi-hoofstad, 
Thaba Mosega, begin. 

links: Fort Wilhelm en Botshabelo in 1867. 
Toe Sekhukune die Christene in 1865 beveel 
het om weg te trek, het Merensky en sy 
volgelinge ’n nuwe sendingstasie gestig en dit 
Botshabelo – toevlugsoord – genoem. 



Die Swazi

Ná aanvanklike geskille oor sy legitimiteit as Sobhuza se opvolger het Mswati sy vader 
opgevolg. Kort daarna het sy broers teen hom opgestaan, maar hy het dit oorleef. Die 
geskille het effens bedaar, maar vir die res van Mswati se bewind bly prut. Mswati het op 
verskeie maniere te werk gegaan om sy posisie te versterk en toekomstige bedreigings af 
te weer. Die koninginmoeder, die koning se oom Malunge aan vaderskant, en sy oudste 
broer, Malambule, wat tot 1845 toe die jong koning besny is as regent opgetree het, het 
verskeie hervormings ingestel.

Mswati se posisie was egter glad nie seker nie. In die 1840’s het twee van sy broers, 
Fokoti en Malambule, teen hom gerebelleer. In 1846 het Mswati ’n faksie van die 
Boeregemeenskap by Ohrigstad in Oos-Transvaal onder Hendrik Potgieter om steun 
gevra, en dit gekry. Uit vrees vir bedreigings van binne asook Zulu-aggressie het hy as 
deel van ’n “ooreenkoms” ’n stuk grond aan die Boere afgestaan. Tussen 1856 en 1865 
het Mswati sy gebied na die suidweste en suidooste probeer uitbrei. Toe Mswati in 
1865 sterf, was die Swazi-staat goed gevestig en die regering stewig in die hande van 
die koningsgesin.

Mswati het geen erkende erfgenaam nagelaat nie. Mbilini en Ludvonga was die twee 
aanspraakmakers. Hoewel laasgenoemde nog minderjarig was, het hy Mswati aan die 
einde van 1865 opgevolg. Mbilini het sonder sukses probeer om die Lydenburg-boere se 
steun te kry. In die 1860’s was druk van die Boere op grond waarop die Swazi aanspraak 
gemaak het, ’n groot probleem. Die wit bevolking in Oos-Transvaal het uitgebrei en het 
al hoe meer grond beset. Gevolglik het die Boere en die Swazi in 1866 ’n tentatiewe 
ooreenkoms bereik en ’n grens tussen Transvaalse en Swazi-grondgebied erken. Swaziland 
se grens is eers in 1880 formeel omskryf en erken.

Diamante en daarna

Die diamant wat die Jacobs-kinders in 1867 suid van die Oranjerivier naby die huidige 
Hopetown opgetel het, was die eerste aanduiding van Suid-Afrika se geweldige minerale 
rykdom. Die nuus het gou versprei, en teen 1870 was meer as 10 000 delwers van alle 
kleure en nasies op die Vaalrivier se walle aan’t soek na die kosbare klippies. Die rykdom 
in die rivier was maar gering in vergelyking met die rykdom onder die grond. Die diamante 
op die broers De Beer se plaas was die oortjies van ’n seekoei wat gou Kimberley se 
“Groot Gat” sou word.
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regs: Labotsibeni (staande, middel) het 
as koningin regentes van Swaziland aan 
bewind gekom toe koning Ngwane V 
in Desember 1899 sterf. Sy het namens 
Nkhotfotjeni, die vier maande oue seun 
en troonopvolger van die gewese koning, 
waargeneem. Labotsibeni, algemeen bekend 
as Gwamile, het groot respek onder haar 
mense afgedwing. Hulle het na haar verwys 
as die Ndlovukazi, of “olifantkoei”. Onder 
haar leierskap het Swaziland neutraal gebly 
in die Suid-Afrikaanse Oorlog. In 1900, 
onwillig om onder Boere-bewind te val, het sy 
Britse beskerming vir haar koninkryk gesoek. 
Dit is in Desember 1906 toegestaan, toe die 
koninkryk onder die Britse hoë kommissaris 
vir Suid-Afrika geplaas is. Sy het in 
Desember 1921 afgesien van die regentskap 
toe Nkhotfotjeni, toe mondig, die Swazi-troon 
as koning bestyg het, en die naam Sobhuza II 
aangeneem het. 



Aan wie het dié diamante behoort? Die antwoord was oënskynlik klinkklaar. Die De 
Beers was Vrystaters, en die diamantveld – net 160 km van Bloemfontein af – was tussen 
die riviere wat die Vrystaat se natuurlike grense afgebaken het. Groot-Brittanje en die 
Kaapkolonie het geen teenwoordigheid daar gehad nie en dus ook geen aanspraak 
nie. Engelse belange het hulle daarom onder valse voorwendsel agter die taamlik 
twyfelagtige aansprake van Nicolaas Waterboer, die hoof van Griekwastad talle kilometers 
daarvandaan, geskaar. Die klug is aangevoor deur ’n slim prokureur met die naam David 
Arnot, self byna ’n Griekwa. Die ware besluite is egter agter die skerms geneem, en 
toe die luitenant-goewerneur van Natal as bemiddelaar aangestel word, was die uitslag 
verseker. Die Keate-uitspraak van 1871 het Waterboer se aanspraak bevestig.

Griekwaland-Wes ontstaan

In Oktober 1871, byna onmiddellik ná die Keate-uitspraak, het goew. sir Henry Barkly 
die diamantgebied as ’n kroonkolonie geannekseer, kwansuis namens die Griekwas. Die 
Griekwas het egter glad nie by die stappe namens hulle baat gevind nie. Hulle is inge-
span as handlanger van imperialisme slegs sodat die imperialistiese owerhede beheer 
kon kry oor mineraalryke grond waarop hulle self hoegenaamd geen aanspraak gehad 
het nie. In November 1876 het lt. goew. Lanyon gelas dat opmetings gedoen word om 
inheemse swartes tot strategies geplaaste lokasies te beperk. Dié het nouliks 10% van die 
oorspronklike Griekwaland-Wes uitgemaak. En tussen 1875 en 1878 het ’n bedenklike 
instelling, die “Griekwaland-Wes-grondhof”, die oorblywende Griekwas gestroop van die 
bietjie wat hulle nog gehad het.

Hoofman Waterboer, in wie se naam die diamantvelde geannekseer is, is in 1876 in 
die tronk gegooi toe hy van sy volgelinge uit ’n tronk-werkgroep wou bevry. In 1878 het 
talle Griekwas, Koranas en Tswanas wat hul grond kwyt was, in opstand gekom en wit 
handelaars en landmeters aangeval. ’n Nederlaag was onvermydelik, en honderde is na 
Kimberley weggevoer en gedwing om te werk in die myne wat van hulle gesteel is.

Geskiedskrywers van die ou skool het die geskil oor die diamantvelde hoofsaaklik 
beskou as deel van die aanloop tot die Suid-Afrikaanse Oorlog van 1899-1902. Net soos 
daar in die lig van latere gebeure opnuut oor die historiese belang van dié oorlog besin is, 
het die verhaal van Kimberley en die diamantvelde ook nuwe belangrikheid gekry. Die 
ontwikkeling van die diamantvelde het met die ontwikkeling van twee nuwe instellings – 
monopolie-kapitalisme en trekarbeid – saamgeval. Albei het die toekoms van Suid-Afrika 
oor die volgende 100 jaar of wat ten diepste beïnvloed. Toe selfs groter mineraalafsettings 
15 jaar later aan die Witwatersrand ontdek is, het Kimberley as voorbeeld gedien vir hoe 
om sake daar te reël.
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bo: David Arnot, regsverteenwoordiger van 
die Griekwa-hoofman Nicolaas Waterboer, 
het namens die Griekwas suksesvol aanspraak 
gemaak op die diamantvelde. Dit het later 
geblyk dat die Griekwas slegs as pionne deur 
die Britte gebruik is omdat die Britte geen 
wettige aansprake van hul eie gehad het nie. 
Daar is gesê dat Arnot self van Griekwa-
afkoms was.

links: Die myn by Kimberley in 1876, 
geskilder deur H.C.S. Wright. 



Die diamantmonopolie

In 1871 het meer as 2 000 delwers, onder wie verskeie swart mense, die diamantvelde 
besit. Binne 17 jaar is die 2 000 tot net een verminder: De Beers Consolidated Mines. 
Die vroeëre tydperk staan as die “Delwersdemokrasie” bekend; die tydperk daarna maak 
vandag nog deel van Suid-Afrika uit. Hoe is dié verandering teweeggebring?

Tydens die Delwersdemokrasie was daar aanvanklik regulasies wat elke delwer tot 
hoogstens twee kleims beperk het. Elk was 30 x 30 Kaapse voet (sowat 90 m2) groot. Later 
kon ’n delwer hoogstens tien kleims hê, maar die kleims kon ook in helftes, kwarte en selfs 
sestiendes verdeel word. Daar moes ’n gang van 2,25 m breed tussen alle geregistreerde 
kleims oopgelos word. Dié moes nie bewerk word nie. Namate die delwers al hoe 
dieper gegrawe het, kon hulle die versoeking nie weerstaan om na weerskante toe in die 
diamantryke grond in te grawe nie, en lank voordat die maksimum diepte van ongeveer 
365 m bereik is, het dié deurgange ineengestort. Die myne is dikwels oorstroom, en daar 
was rotsstortings. Meer gesofi stikeerde metodes en masjinerie was duidelik nodig.

Mynboukoste het gestyg terwyl die prys van diamante weens ’n ooraanbod gedaal het. 
Die armes het armer geword en moes hul kleims aan die rykes verkoop. Dié het selfs 
ryker geword. Teen 1881 was daar net 71 kleims, maar net 12 het werklik getel; teen 
Maart 1888 was al 12 in die hande van een man – Cecil John Rhodes.

Volgens oorlewering het Rhodes sy oorwinning oor sy kapitalismededinger Barney 
Barnato beklink deur hom lidmaatskap van die Kimberley-klub aan te bied; as Jood is 
Barnato dié lidmaatskap ontsê. Natuurlik was dit in werklikheid veel ingewikkelder. 
Rhodes het uiteindelik om ander redes gewen: hy was ’n Engelsman in ’n Britse kolonie, 
’n Engelse politikus met sterk bande met die Afrikanerbond, ’n Parlementslid wat ook 
lid van regeringskommissies was, en hy was ten slotte in ’n bedryf wat staatsteun nodig 
gehad het.

Rhodes was boonop ’n fi nansier en ondernemer wat werklik by die probleme van 
produksie betrokke geraak het, terwyl Barnato net ’n baie gelukkige spekulant was. 
Rhodes het baie goed besef hoe belangrik meganisasie is (“die aanwending van masjinerie 
sal die prysverminderings die loef afsteek”, het hy op 23-jarige leeftyd geskryf). Ander 
mense het met grond en aandele gespekuleer, maar Rhodes het baie geld in pompe, 
vergruisers en hystoestelle belê. Hy was ook bereid om aandele in plaas van kontant vir 
sy dienste te aanvaar.
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Teen 1885 het Rhodes beheer oor drie van die vier myne in Kimberley gehad, met 
net die Kimberley Central-myn buite sy bereik. Kimberley Central was egter verreweg 
die rykste myn, en Rhodes het geweet dit sou klaarpraat wees indien die eienaars van 
Central ooit hul sake agtermekaar sou kry. Rhodes het met die geldelike steun van die 
Rothschild-bankgroep toegeslaan, en in Maart 1888 is De Beers Consolidated Mines 
gebore. Die nuwe onderneming se trustakte het hom die vryheid gegee om enige sake-
onderneming aan te pak, orals in Afrika grond te annekseer, vreemde grondgebied te 
bestuur, en selfs ’n staande mag in stand te hou, sou hy wou. In sy openingstoespraak het 
Rhodes die aandeelhouers belowe De Beers word “die rykste, die grootste en magtigste 
maatskappy wat die wêreld nog gesien het”.

Hoe meer geld De Beers in Kimberley gemaak het, hoe beroerder het dit met 
Kimberley gegaan. De Beers was ’n monopolie, en die logika van ’n diamantmonopolie 
was om koste te besnoei, produksie in te kort en klein ondernemers te verdryf. Van die 
eerste stappe wat Rhodes gedoen het nadat hy beheer gekry het, was om produksie te 
halveer en 1 000 werkers uit diens te stel. Werklose mynwerkers, wit en swart, het na 
Kimberley opgeruk en ’n beeltenis van Rhodes verbrand. Hulle het gesê: “Ons verbrand 
nou . . . ’n verraaier van sy aangenome land, ’n fl ikfl ooier voor die selfsugtige gierigheid van 
enkele geldgierige spekulante, en ’n openbare plaag. Mag die Here hom straf. Amen.”

Bykans 75% van De Beers se dividende en ander uitkerings is buite Suid-Afrika betaal. 
Drie maande ná die skepping van die nuwe maatskappy het ’n rampspoedige brand by 
De Beers uitgebreek, en 202 mans het gesterf – grootliks omdat die myn nie geld aan 
nooduitgange bestee het nie, en agt uur nadat die brand uitgebreek het, nog steeds met 
sy bedrywighede voortgegaan het. Kimberley is sy klein delwers en winkeliers ontneem, 
die oorblywende inwoners is in klein kampongs opgesluit of het vir De Beers gewerk. Die 
dorp het van ’n “glinsterende stad van diamante” verander in (om Sarah Gertrude Millin 
se woorde te gebruik) “’n klein, stagnerende dorpie” wat ’n groot gat bedien.

Met die skepping van De Beers Consolidated was Rhodes se ryk nog nie veilig nie. 
Hy was veral ’n produsent, maar sy De Beers-vennote was handelaars, fi nansiers en 
spekulante. Rhodes het spoedig met ’n kartel van vier vooraanstaande diamanthandelaars 
– die Sindikaat – gebots. In 1892 het hulle saamgespan om diamantpryse te beheer. 
Rhodes het produksie verdubbel en diamante teen ’n groot persoonlike koste laat ophoop 
om die sindikaat se wurggreep te breek. Dit was duidelik dat die diamantbedryf vertikale 
én horisontale integrasie sou vereis – beheer oor sowel bemarking as produksie. In April 
1892 het Rhodes en die sindikaat ’n ooreenkoms bereik en ’n reserwefonds geskep om 
die diamantprys te steun. Die ooreenkoms het oplaas die Diamond Corporation (in 
1930 gestig) geword wat jare lank die enigste instelling was waardeur diamante op die 
internasionale mark verkoop kon word.
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oorkant bo: Trekarbeiders onderweg na 
die myne. Die ontdekking van diamante het 
gelei na twee stelsels wat ’n groot invloed op 
Suid-Afrika sou hê, naamlik trekarbeid en 
monopolie- kapitalisme. 

oorkant middel: Cecil John Rhodes (1853–
1902) het as sewentienjarige in Suid-Afrika 
aangekom. Met sy uitsonderlike kennis van 
produksiemetodes en ’n goeie kop vir geld, 
asook uitstekende betrekkinge met Brittanje, 
was hy binne jare die diamantkoning, later 
eerste minister van die Kaap en uiteindelik – 
deur sy Brits-Suid-Afrikaanse Maatskappy – 
eienaar van groot dele van wat vandag 
Zimbabwe en Zambië is.

oorkant onder: ’n Spotprent van die 
diamantdelwerye by Kimberley. Volgens 
die skrywer Sarah Gertrude Millin was 
Kimberley nie “’n glinsterende stad van 
diamante” nie, maar “’n klein stagnerende 
dorpie” wat ’n groot gat bedien. Alles het om 
die diamante gedraai. 

onder: Die diamantdelwers nuttig hul 
middagete. 



Rhodes het nie lank genoeg geleef om die vrugte van sy monopolie te pluk nie, want hy 
het in 1902 in die ouderdom van 49 gesterf. Die Barnato’s se voorspoed het in 1897 tot ’n 
einde gekom toe Barney se neef, miskien minder gemotiveer deur gierigheid as deur sy 
oom se eindelose grootpraterige geklets, hom na bewering tydens ’n seereis na Engeland 
oorboord gestamp het.

Onder die kapitalistiese grotes wat hulle in 1892 as die Sindikaat georganiseer het 
om Rhodes die stryd aan te sê – onder andere Barnato, die “Randlords” Julius Wernher 
en Alfred Beit, en die Mosenthal-broers, die meesters van die wolhandel en ’n groot 
handelsryk wat van Port Elizabeth tot die huidige Botswana gestrek het – kon ’n mens 
maklik die obskure fi guur van ’n immigrante-diamanthandelaar met die naam Anton 
Dunkelsbuhler misgekyk het. Dunkelsbuhler het egter goed by sy lidmaatskap van 
die Sindikaat baat gevind, in die mate dat hy sy neef uit Duitsland laat kom het om 
in die familieonderneming te kom help. In 1917 het dié neef, met die naam Ernest 
Oppenheimer, die Anglo American-korporasie gestig. Binne ’n paar jaar sou dit De Beers 
Consolidated absorbeer. Diamante en goud is in die maatskappy saamgesmelt.

Oorsprong van trekarbeid

Die trekarbeidstelsel het ná die opening van die goudmyne sy volle omvang bereik 
en Suid-Afrika se ekonomie in 100 jaar van segregasie en apartheid oorheers. Dit was 
ten nouste met die konsentrasie van besit en die ontwikkeling van monopoliebelange 
verweef. Kontrakarbeid en uitbuiting was natuurlik vir Afrikane in Suid-Afrika niks 
nuuts nie. Wat nuut was, was die institusionalisering van arbeidsbeheer in die vorm 
van die kampongstelsel. Die patroon van uitbuiting op die plase wat sowel ’n klasse- as 
rassegedaante aangeneem het, het nou ook algemeen in die nywerheid geword.

Dit tref ’n mens dat die tydperk van die Delwersdemokrasie in die eerste fase van 
die diamantbedryf nie noodwendig op grond van ras eksklusief was nie en dat swart 
arbeid deur aansporings eerder as dwang gemobiliseer is. Richard Southey, die luitenant-
goewerneur van Griekwaland-Wes, het besef dat dit noodsaaklik was om swart arbeid na 
die diamantmyne te lok. Hy het daarop aangedring dat swartes ewe veel as wittes die reg 
het om kleims te besit. Die laaste swart besitter van ’n kleim, eerw. Gwayi Tyamzashe, het 
tot 1883 by Dutoitspan uitgehou.

Southey het ook swart trekarbeiders sonder geld om ’n kleim te koop, toegelaat om deur 
die puinhope te krap. Enige diamante wat hulle kry, kon hulle hou. Die lone wat swart 
werkers op die diamantvelde gekry het, was na bewering die hoogste in Suid-Afrika.

Southey het besef daar is een aansporing wat swart werkers beslis na die diamantvelde 
sou lok – die reg om vuurwapens te koop en te besit. Teen die 1870’s het versiende swart 
heersers besef dat hulle vroeër of later vir hul eie onafhanklikheid sal moet veg. Hulle 
was reg om so gou moontlik hul mense te bewapen. Koning Sekhukhune van die Pedi 
was vooraan. Hy het volledige regimente – 200 man op ’n slag omdat die reis so gevaarlik 
was – gestuur om in Kimberley te gaan werk. Die gemiddelde arbeidstermyn was tussen 
vier en agt maande. Die geskiedskrywer Peter Delius het sardonies opgemerk dat dit 
“breedweg strook met hoe lank dit kos om ’n geweer te koop”. Ook die Hlubi-hoofman 
Langalibalele het vuurwapens op die diamantvelde verkry. Toe ’n magistraat in 1873 
daarop aandring dat hy dié gewere prysgee, het hy tot rebellie oorgegaan. 
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onder: Hoewel die eerste diamante uit 
rivierlope naby die huidige Barkly-Wes 
gekom het, was die grootste rykdom in 
die “droë delwerye” op plase te vind. Die 
eerste so ’n droë delwery was op die plaas 
Jagersfontein en die tweede op Dutoitspan. 
Die boer Adriaan van Wyk het die 
diamantryke plaasgrond gebruik om sy huis 
mee te bou, en die diamante is die eerste 
keer raakgesien in die sementmure waar dit 
vasgemessel is. Die delwery by Dutoitspan, 
wat hier uitgebeeld word, is waar Rhodes sy 
loopbaan begin het. ’n Vroeë besoeker het die 
dorp so beskryf: “Een middag het ons in die 
verte die diamantvelde te siene gekry. Mense 
het met groot opwinding daarna gestaar asof 
dit ’n onbekende land is wat hulle vir die 
eerste keer sien. Menige hart het vinniger 
geklop soos die Diamantstad van die Vlaktes 
duideliker sigbaar geword het. Diegene wie 
se hele lewe van die sukses van hul ekspedisie 
afgehang het, het die spookagtige reeks tente 
witter en witter sien word soos die buitelyne 
al duideliker geword het.” (Skildery deur 
H.C.S. Wright.)



Dieselfde faktore wat tot die konsentrasie van kapitaal gelei het – stygende 
produksiekoste en dalende diamantpryse – het ook die betreklik gunstige posisie van die 
swart werkers ondermyn. Die wit onderklasse het – nie vir die laaste keer in Suid-Afrika 
se geskiedenis nie – probeer om ten koste van ander ’n bevoorregte posisie te verkry. Die 
wit leiers van die sogenaamde Swart Vlag-rebellie van 1875 het swart werkers daarvan 
beskuldig dat hulle die prys van diamante ondermyn deur die mark met gesteelde 
diamante en dié uit die puinhope te oorstroom. Lt.goew. Southey het troepe van die 
Kaap laat kom om die rebellie te onderdruk, maar hy is teruggeroep.

Die val van Southey, ’n voormalige krygsgenoot van sir Harry Smith en broer van 
die man wat koning Hintsa geskiet het, toon hoe vinnig die mynbourevolusie Kaapse 
liberalisme verouderd en irrelevant gemaak het. Die heel basiese liberale beginsel wat 
Southey in stand gehou het, naamlik dat almal ’n gelyke reg het om eiendom te besit, 
het vir koloniale administrateurs en mynmagnate onhoudbaar geword die oomblik toe 
swartes vuurwapens of diamantdraende grond besit het. Kol. Owen William Lanyon, 
Southey se opvolger, het alle beperkings op die besit van diamantkleims onmiddellik 
opgehef, en dit is kort daarna gevolg deur verskeie maatreëls om die swart arbeidsmag 
te dissiplineer.

Toe dié dissiplinêre maatreëls die arbeidsmag begin afskrik – 30 000 Afrikane het 
die diamantvelde in 1882 verlaat – het die mynmaatskappye bandiete-arbeid begin 
gebruik. In 1884 het De Beers sy eie bandietestasie gebou, met 25 veiligheidswagte vir 
sowat 400 bandiete. Tussen 1873 en 1887 is sowat 67 000 bandiete uit Kimberley se 
gevangenisse in die myne ingespan. Tronkarbeid was goedkoop en inskiklik. Beveiliging 
teen diefstal is gou as verskoning gebruik om werkers in volkome selfonderhoudende en 
afgeslote kampongs te huisves. Werkers het by die maatskappy se winkels gekoop en is 
in die maatskappy se kliniek behandel. Werkers het onder die oë van gewapende wagte 
van die kampong in deurgange werk toe gestap wat toegebou is om enige kontak met 
buitestanders te voorkom.

Verskillende etniese groepe is doelbewus van mekaar geskei, om dit moeiliker te 
maak om opstande te beplan. Swart werkers wat as “moeilik of onrustig” beskou is, 
is weggejaag, maar ’n foto is eers van hulle geneem, en dié is by die ingang van die 
kampong op ’n swartlys bewaar. Asof al dié beheermaatreëls nie genoeg was nie, kon die 
kampongbestuurders hulle altyd op die owerhede verlaat, soos by die Wesselton-myn 
in Maart 1894, toe die Kimberleyse berede polisie en kampongwagte drie mynwerkers 
doodgeskiet het.

Intussen het die voortdurende meganisering van die myne meegebring dat geskoolde 
arbeid uit Europa ingevoer moes word. Dié immigrante het sonder beperkings in hul eie 
huise gewoon en veel groter vergoeding ontvang as die inheemse Afrika-arbeiders, wat in 
kampongs moes bly en teen ’n minimale loon 
har de arbeid verrig het. Die rasseskeiding van die 
werkmag in geskoolde wit en ongeskoolde swart 
arbeid was Kimberley se erfl ating aan die poli-
tieke ekonomie van die ontluikende Suid-Afrika.

Van diamante na konfederasie

Die gevolge van die ontdekking van diamante 
vir Suider-Afrika se politiek is ook in die streek 
se ekonomie weerspieël. Voordat dit geblyk het 
dat Suid-Afrika ryk aan minerale is, het Groot-
Brittanje uitsluitlik in die strategiese kusstrook 
belang gestel. Die verdediging van die Indiese 
Ryk het immers op beheer van die kus berus. 
Die binneland van Suid-Afrika was ten beste 
’n marginale ekonomie. Op sy ergste was dit ’n 
swart gat van strydlustige en gierige koloniste 
wat te graag ’n trae ryksregering by duur en 
vermybare “naturelle-oorloë” wou betrek.
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bo: Richard Southey, luitenant-goewerneur van 
Griekwaland-Wes, het die nodigheid om swart 
arbeid na die diamantmyne te lok ingesien, selfs 
al was die enigste manier om dit te doen deur 
gewere aan hulle te verkoop. Hy het die regte 
van klein kleim-eienaars, sowel swart as wit, 
erken, maar is ná die Swart Vlag-rebellie van 
1875 deur die owerhede verwyder. 

onder: Die kampongs waarin die werkers by die 
diamantvelde gewoon het. Toe nuwe dissiplinêre 
maatreëls in 1882 ingestel word en 30 000 swart 
werkers die diamantvelde verlaat, het die mynmaat-
skappye gevangenes as arbeiders begin gebruik. 
Toe hulle besef dat dié arbeiders maklik gedissipli-
neer word, het hulle alle werkers, gevangenes so-
 wel as die res, in geslote kampongs begin huisves.



Die ontdekking van diamante het alles verander, veral omdat die bykans gelyktydige 
ontdekking van goud in die huidige Zimbabwe en Botswana op verdere moontlike 
rykdomme gedui het. Brittanje het besef hy is nie meer die enigste speler in die gebied 
nie. Die Portugese het stappe gedoen om hul aanspraak op Delagoabaai te verstewig, 
en pres. M.W. Pretorius van die ZAR het dit oorweeg om groot dele van Afrika, van die 
Ngami-meer in die weste tot by die Indiese Oseaan, te annekseer.

Selfs belangriker was die betreklike klein probleem van Griekwaland-Wes, wat die 
Britse regering laat besef het dat die chaotiese en duur maniere waarop swart arbeid vir 
die myne gewerf word die lewensvatbaarheid van die ontginning van ander minerale sou 
kon bedreig. Dit is nie dat swart mense onwillig was om te werk nie – die Pedi se reis van 
1 000 km na Kimberley het dít bewys. Die probleem was dat sulke arbeid gans te duur 
was. Betaling in gewere het die wittes se militêre oorheersing bedreig. Betaling in geld 
het nie net die wit landbou met sy lae lone bedreig nie, maar ook die bou van spoorweë 
wat juis toegang tot die minerale rykdom moes gee.

Brittanje het onafhanklike Afrikanerrepublieke en onafhanklike Afrika-koninkryke 
beskou as politieke anachronismes wat ekonomiese ontwikkeling aan bande lê. Die ZAR 
het byvoorbeeld paswette ingestel om werkers op die plase te hou, en het selfs werkers 
op pad na die myne feitlik ontvoer. Hutbelastings en die gryp van grond het oorlog met 
die Pedi ontketen, iets wat vir Brittanje selfs erger was.

Op sy beurt het die Zulu-koninkryk sy jong manne as soldate eerder as werkers opgelei. 
Theophilus Shepstone het gesê: “As Cetshwayo se dertig duisend krygers mettertyd in 
arbeiders verander het wat vir lone sou werk, sou Zululand ’n vreedsame, welvarende 
land gewees het. In plaas daarvan is dit tans ’n gedurige bron van gevaar vir homself en 
vir sy bure.”

Noodsaak bring die man voort. In 1874 was dié man die Britse minister van kolonies, 
lord Carnarvon, wat onder kollegas as “Twitters” bekend was. Hy het die Britse kolonies 
in Kanada in 1867 verenig, en wou dit graag ook in Suid-Afrika doen. Selfs toe dit 
duidelik word dat die wit koloniale regerings niks met ’n konfederasie te doen wil hê nie, 
het Carnarvon deurgedruk. Die ZAR se swakhede het hom ’n geleentheid gebied, en ’n 
(vals) berig dat Sekhukhune se Pedi-leër die Afrikanermagte verslaan het, het ’n gedagte 
by hom wakker gemaak. Hy het aan sy ondergeskiktes gesê dat hulle “geen geleentheid 
moet laat verbygaan om Transvaal regverdig in die hande te kry nie”, en hy het twee 
toegewyde imperialiste in belangrike poste aangestel. Sir Bartle Frere, wat eenheid in 
Indië bewerkstellig het, is as hoë kommissaris aangestel, en Theophilus Shepstone as 
spesiale kommissaris met magte om die ZAR te annekseer. Shepstone is aangesê om te 
sorg dat die Afrikaners daartoe instem, maar indien nie, moes hy in elk geval voortgaan, 
“want ons kan nie almal tevrede stel nie”.

Shepstone se anneksasie van die ZAR in April 1877 het ’n kettingreaksie aan die gang 
gesit wat oplaas in die Suid-Afrikaanse Oorlog van 1899-1902 sou uitloop, en ook in die 
gevolg daarvan, naamlik ’n enkele, sterk Suid-Afrikaanse staat wat polities deur wittes 
oorheers sou word en ekonomies van ’n beheerde mag van goedkoop swart arbeid sou 
afhang. Cetshwayo se Zulu-koninkryk sou die eerste slagoffer van dié proses wees.
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heel bo: Werkers in ’n kampong dra 
handskoene om hulle daarvan te weer -
hou om diamante te steel.

bo: Die Britse koloniale sekretaris Lord 
Carnarvon, ook bekend as “Twitters”, 
het konfederasie in Suid-Afrika voor-
gestaan ná die ontdekking van die 
gebied se minerale rykdom.


