
Hoofstuk Ses 

Verkrummelende koninkryke 
en die ontstaan van nasionalisme

Afrika-koninkryke: verowering en oorlewing

In die 1870’s is die swaar verdiende sekuriteit van talle Afrika-samelewings onder-
myn deur ’n vasberade poging van die koloniale regerings en die koloniste om 
swart mense stewiger onder beheer te kry. Die rede was die nuwe ekonomiese 
omstandighede in Suid-Afrika se binneland: Politieke beheer oor Afrikane was no-
dig ter wille van sekuriteit en om die beskikbaarheid van arbeid te verseker. In hier-
die hoofstuk beskou ons dié proses, en kyk na die verskillende maniere waarop die 
Afrika-gemeenskappe hulle teen hierdie pogings verset het.

Die vernietiging van die Zulu-koninkryk, 1879-1896

Sir Bartle Frere is in 1879 as hoë kommissaris in Suid-Afrika aangestel met die opdrag 
om ’n konfederasie te skep. Shepstone het die aansporing verskaf deur te verkondig dat 
die Zulu onder Cetshwayo hul militêre mag herwin het en dat hulle vrede en welvaart 
in Suid-Afrika bedreig. Voorts sou Cetshwayo se leiers hom persoonlik beledig het. Op 
11 Desember 1878 is klein skendings van Natal se grens deur volgelinge van Cetshwayo 
deur Frere as verskoning aangegryp om die Zulu ’n onmoontlike ultimatum te stel: Hulle 
moes ontwapen en Cetshwayo moes sy mag prysgee.

Toe die sperdatum in Januarie 1879 verval, is die onvermydelike inval in Zululand 
geloods. In plaas daarvan dat dit die Zulu laat versplinter het, soos Shepstone voorspel 
het, is een en almal agter hul koning se saak verenig. Die ryksmagte (met talle koloniale 
soldate en lede van die Natal Native Contingent) onder opperbevel van lord Chelmsford 
het na Cetshwayo se koninklike hoofstad by oNdindi opgeruk. Chelmsford se kolonne 
het in twee verdeel; die Zulu het een swak voorbereide mag op 22 Januarie by Isandlwana 
verslaan (kyk kassie op p. 166).

Die volgende dag het Zulu-magte ’n opslagplek by Rorkesdrif aangeval, 
teen Cetshwayo se opdrag van ’n verdedigingstrategie in. Die Zulu het 
500 man in dié sinlose aanval verloor. Nietemin het die magtige Britse leër 
’n gevoelige nederlaag gely, en ’n vinnige oorwinning was nou buite die 
kwessie. Die Zulu het egter self ook groot verliese gely. Meer sou volg.

Britse eer moes ná Isandlwana herstel word, en versterkings is 
aangevra. Chelmsford se leër het Zululand weer binnegeval, en die Zulu 
by Gingindlovu en by Khambula swaar verliese toegedien. Die Zulu was 
nou op die agtervoet. Chelmsford het in Julie na oNdindi opgeruk, en in 
die fi nale aanslag, wat as die Slag van Ulundi bekend is, ’n verpletterende 
militêre oorwinning behaal. Meer as 1 000 Zulu-impi’s is gedood, en 
Cetshwayo moes na veiligheid vlug. Hy is in Augustus in die Ngome-woud 
gevang en na die Kaap verban. Die Zulu is aangesê om na hul huise terug te 
gaan en produktiewe bedrywighede te hervat. Die Britte het hard probeer 
verduidelik dat die stryd net teen die Zulu-koningshuis gemik was.

Hoewel die oorlog nie die koninkryk vernietig het nie, het wat daarop 
gevolg het die Zulu verdeel en hul ekonomiese en maatskaplike same-
horigheid ondermyn. Sir Garnet Wolseley, die nuwe Britse bevelvoerder in 
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Die Slag van Rorkesdrif, soos uitgebeeld in 
’n skildery in die Parlementsbiblioteek. Die 
dag ná die stryd by Isandlwana het ’n Zulu-
reserwemag onder prins Dabulamanzi, teen 
Cetshwayo se wense, ’n fort by Rorkesdrif 
aangeval. Ongeveer 500 Zulu-vegters het in 
die geveg gesterf. Rorkesdrif het Brittanje 
voorsien van ’n ideale propaganda-teenvoeter 
vir die Zulus se sukses by Isandlwana.



Natal, het lesse uit Shepstone se “naturellebeleid” geleer en die koninkryk in dertien ge-
biede onder aangewese hoofmanne verdeel. Hulle sou kwansuis die hoofman-  afstammings 
van voor Shaka se tyd verteenwoordig – ’n fl ou betoog, veral aangesien John Dunn, wat 
met die aanvang van die vyandelikhede by die Britte aangesluit het, onder hulle was. 
Ander was openlik teen Cetshwayo gekant, of het tydens die oorlog min lojali teit teenoor 
hom betoon. Hulle was eerder lojaal teenoor dié wat hulle aangestel het. Brittanje het 
in die praktyk onregstreeks oor Zululand begin heers. Melmoth Osborn, ’n geesdriftigte 
ondersteuner van Shepstone se opvattings, is as Britse resident in Zululand aangestel.

Soos te verwagte, het die Britse ingryping onrus in Zululand laat opvlam. Mense 
wat die ou Zulu-bestel bly aanhang het, is uSuthu genoem. Hulle leier was Ndabuko 
kaMpande, Cetshwayo se broer. Hulle het die aangestelde hoofmanne die stryd aangesê, 
totdat hulle teen 1887 “gedaan geveg” was.

Boonop het die Britte hutbelasting ingestel – nie net op elke hut nie, maar ook op 
elke eggenote, ongeag of sy haar eie hut bewoon het of nie. Wolseley het nie die Zulu-

Britse magte het Zululand in drie kolonnes 
ingeval: een van Transvaal, een van die 
suide deur Eshowe, en die ander in die 
middel, deur Rorkesdrif en die Mzinyathi-
rivier. Die sentrale kolonne, onder bevel van 
lord Chelmsford, het Zululand op 11 Janu-
arie 1879 binnegeval. Die Zulu-leër is eers 
op  rituele wyse vir oorlog besprinkel voor 
hulle hul hoofkwartier by kwaNodwengu op 
17 Januarie onder bevel van hoofman 
Ntshin gwayo kaMahole Khoza en hoofman 
Mavumengwana kaNdlela Ntuli verlaat het. 
Cetshwayo het belowe dat die Britte binne 
“een dag” verslaan sou word. Op 20 Januarie 
het Chelmsford by die Isandlwana- heuwel 
kamp opgeslaan. Toe hy Zulu- soldate teëkom, 
het hy verkeerdelik gedink dit is die 
hoofmag, en sy kolonne in twee verdeel. Hy 
het die helfte geneem om ’n Britse mag in 
’n skermutseling 15 km verder te gaan 
ondersteun. Kol. Henry Pulleine het as hoof 
van die oorblywende mag agtergebly. Hy 
het nie ’n laer getrek nie, want die waens 
sou binnekort nodig wees om voorraad te 
vervoer. Kol. A.W. Durnford het die volgen-
de dag met ’n afdeling aangekom om die 
kamp te versterk en bevel oor te neem.

Durnford word as “so dapper soos ’n 
leeu, maar so onverstandig soos ’n kind” 
beskryf. Hy het ’n groepie Zulu-mans hals-
oorkop agtervolg, maar toe hy by die Maso-
bohoogte oor ’n rantjie ry, sien hy tot sy af-
gryse die hele Zulu-leër van 20 000 sterk 
daaronder opgestel. Die Zulu was nie van 
plan om daardie dag aan te val nie, want dit 
was nuwemaan, en dit is as onverstandig 
beskou om op ’n “donker dag” te veg. Nou 

móés hulle egter aanval. Pulleine is ge-
dwing om sy geweervuur oor ’n groot af-
stand te versprei, in plaas daarvan om sy 
manne in ’n hegte formasie te konsentreer.

Die Zulu het in die horingformasie opgeruk. 
Hul sentrum of bors was teen Pul leine se 
linker fl ank opgestel. Hulle is met groot verliese 
gestuit omdat Pulleine sy geweervuur op dié 
sentrum gekonsentreer het. Die Zulu se ho-
rings het Durnford se voetsoldate egter om-
vleuel en die Britse kamp van agter aangeval. 
Pulleine het besef hy is omsingel en probeer 
terugval om die bedreigde kamp te red. Die 
Zulu-sentrum kon toe weer opruk. Die impi, 
met die kreet “uSuthu” op hul lippe, het die 

terugvallende Britte van hul kamp afgesny. 
Hulle het handgemeen geraak, en die Zulu 
het geseëvier. ’n Afdeling Britse soldate het 
by ’n stroom 3,2 km verder weerstand 
probeer bied, maar die meeste het na Rorkes-
drif teruggeval of met die Mzinyathirivier af 
gevlug, met die Zulu op hul hakke.

Die Britte het 52 offi siere, 727 wit sol-
date en 471 lede van die Native Contingent 
verloor – ’n derde van Chelmsford se mag. 
’n Bron stel dit so: “Die Zulu het soos hul 
gebruik is, geen gevangenes by Isandlwana 
geneem nie, en geen lewens gespaar nie, 
al is hulle om genade gesmeek”. Feitlik alles 
in die kamp is as buit weggevoer.

DIE SLAG VAN ISANDLWANA 
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bo: Die monument wat die Slag van Isan-
dlwana herdenk. Die hoofelement is ’n gesti-
leerde halssnoer in brons. Slegs uitsonderlike 
dapper krygers is toegelaat om dié halssnoer 
te dra, wat van die tradisionele een onderskei 
word deur sy gestileerde dorings en leeu-
kloue. Die halssnoer rus op ’n ronde voetstuk, 
wat krale en hutte suggereer en eenheid sim-
boliseer. Vier groot kopstutte is aan die kant 
van die voetstuk ingebou; dit dui op die vier 
Zulu-regimente wat aan die stryd deelgeneem 
het. Die kunstenaar is Gert Swart. 



woonplek, die basiese produksie-eenheid in die koninkryk se ekonomie, vernietig nie, 
en die Zulu is ook nie hul grond ontneem nie. Die hutbelasting het egter ’n deel van 
die oorskot wat elke hoof van ’n huishouding opgegaar het, die Britte laat toekom. Dié 
belasting het meer as 70% van die jaarlikse administrasiekoste in Zululand gedek.

Soos die burgeroorlog vererger het, het die Britte besef dat Wolseley se beleid nie kan 
werk nie. Cetshwayo het, met die aanmoediging van biskop Colenso en sy dogter Harriette 
wat hom in Kaapstad kom opsoek het, vertoë tot die Britse regering gerig en toestemming 
gekry om Engeland te besoek en sy saak vir die herstel van die Zulu-koningskap te stel. In 
Zululand het die uSuthu soortgelyke vertoë tot die Britse resident gerig.

Vroeg in 1883 is Cetshwayo weer as koning aangestel, maar met ingeperkte magte. 
Hy is tot ’n kleiner gebied beperk, waar hy deur vyande omring is en voortdurend deur 
’n resident dopgehou is. Mense wat hul lojaliteit aan Cetshwayo wou bewys, moes na 
sy distrik verhuis. Zibhebhu, ’n aartsvyand van Cetshwayo, was meer lojaal teenoor die 
koloniale bestel as teenoor die koningshuis. Hy het uSuthu-lojaliste in sy groot gebied 
noord van dié van Cetshwayo gedwing om na Cetshwayo se gebied te trek.

’n Voorkomingsaanval deur die uSutho op Zibhebhu het misluk. Later het Zibhebhu en 
een van die ander aangestelde hoofmanne, Hamu, die uSuthu saam aangeval. Cetshwayo 
is in 1883 by sy pas opgerigte hoofstad by oNdini deeglik verslaan. Die bloedvergieting 
was veel erger as wat die Zulu nog ooit onder Cetshwayo ervaar het. Sake het vir die 
uSuthu verder versleg toe Cetshwayo laat in 1883 sterf. Die magsbalans in Zululand het 
nou na die ryksmag en sy Zulu-ondersteuners oorgehel.

In ’n desperate poging om die mag terug te kry, het Cetshwayo se seun Dinuzulu ’n 
verdrag met Transvaal gesluit. Die bondgenootskap was op militêre gebied ’n sukses, en 
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links: Die dertien gebiede waarin sir Garnet 
Wolseley die Zulu-koninkryk verdeel het toe 
hy namens Brittanje in Natal oorgeneem 
het. Die hoofmanne onder wie hy die grond 
verdeel het sou kwansuis die afstammings 
van voor Shaka se tyd verteenwoordig; ’n fl ou 
betoog, veral aangesien die wit handelaar en 
geweersmous John Dunn een van die dertien 
was. In praktyk het Brittanje onregstreeks 
oor Zululand begin heers, iets wat tot groot 
ontevredenheid en onrus gelei het.

onder: Cetshwayo en biskop Colenso se 
dogter Harriette, wat hom in ballingskap 
in Kaapstad besoek het. 



Zibhebhu se leër is tot buite die lojaliste se gebied gedwing. Dit het egter duur gekos. In 
ruil vir hul bystand is die Boere groot lappe grond wes van Zulu-gebied belowe. Hulle het 
dit die Nuwe Republiek genoem, met sy hoofstad op Vryheid.

Toe die Transvalers selfs meer land probeer opeis as wat belowe is, het die uSuthu 
geweier. Die Britte het aangevoel dat chaos op hande is, en het ingegryp. Dinuzulu is 
toegelaat om beheer oor sy deel van Sentraal-Zululand te behou, maar die Boere is as die 
nuwe besitters van die Nuwe Republiek erken, en ’n reservaat is vir teenstanders van die 
lojaliste opsy gesit. Daar was al hoe meer druk uit Natal vir die anneksasie van Zululand, 
en dit was onvermydelik dat die Kroon dit in 1887 sou annekseer. Ná die afkondiging van 
’n regskode is dieselfde “naturellebeleid” as in Natal in Zululand afgedwing.

Weer het die uSuthu teen anneksasie weerstand gebied; Zibhebhu se hulp is nogmaals 
teen hulle ingeroep. Die opstand was vir ’n kort rukkie skouspelagtig suksesvol. Die 
uSuthu onder Dinuzulu het die bergagtige terrein goed gebruik en ’n polisie-afdeling wat 
hul leiers in hegtenis moes neem, verjaag. Dinuzulu het Zibhebhu se volgelinge aangeval 
en hulle gedwing om halsoorkop uit die Ndwandwe-distrik te vlug. Oplaas het versterkings 
aangekom. Die uSuthu is uit hul skuilplekke verdryf en Dinuzulu het oorgegee. Hy en 
sy voorste aanhangers is in 1889 aan verraad skuldig bevind en tot gevangenisstraf op die 
eiland St. Helena gevonnis.

Dinuzulu is in 1894 toegelaat om na Zululand terug te keer, maar as ’n gewone indoena 
sonder die magte en voorregte van ’n hoofman. Om die koloniste te paai, het sy terugkeer 
met Natal se anneksasie van Zululand in 1897 saamgeval.

Ná 18 jaar het setlaarbelange in die land van die Zulu geseëvier, en kon Shepstone 
sy lang gekoesterde planne vir die koninkryk uiteindelik instel. Al hoe meer wit 
setlaars en handelaars het in Zululand kom woon. Zululand is dus “herbou” – verdeel 
onder inskiklike hoofmanne met beperkte gesag en met die goewerneur van Natal as 
opperhoof. Natuurrampe tussen 1894 en 1897 het sake vererger. Sprinkane, droogtes 
en ’n vernietigende runderpes-epidemie in 1897 het ’n drastiese afname in produksie in 
huishoudings tot gevolg gehad.

Baie Zulu-mans, wat reeds gesukkel het om die hutbelasting te betaal, moes 
noodgedwonge aan die Witwatersrand gaan werk om geld te verdien. Naas die groep wat 
van tradisionele woonplekproduksie en veebesit geleef het, het daar nou ’n permanente 
arbeidersklas ontstaan. Mettertyd het dit nuwe maatskaplike verdelings in die Zulu-
samelewing meegebring.

Die vernietiging van die Pedi-koninkryk

Dieselfde magte wat die Zulu-koninkryk ondermyn het, het ook ander sterk Afrika-
koninkryke bedreig. Soos reeds aangedui, het verhoudings tussen die Pedi en die Zuid-
Afrikaansche Republiek (ZAR) ná die oopstel van die diamantvelde verswak. Dit het in ’n 
aanval op die Pedi deur pres. Thomas François Burgers uitgeloop.

In Julie 1876 het die leër van die ZAR op Burgers se bevel en met die steun van die 
Swazi-leër en ander Afrikane die Pedi-hoofmanskap uit Oos-Transvaal binnegeval. Die 
Pedi het só suksesvol weerstand gebied dat die invallers teen Augustus moes bes gee. 
Die aanval onder leiding van die Boere het om verskeie redes misluk, onder meer swak 
moreel onder die Boere en weifelende leierskap deur Burgers, ’n voormalige dominee 
van die Ned. Geref. Kerk. Die Pedi-koninkryk het nou duidelik as alternatiewe magskern 
langs die ZAR na vore gekom.

’n Samevloei van omstandighede het die inval uitgelok. Die Pedi-koninkryk se bevolking 
en mag het in die 1870’s aansienlik gegroei danksy die opgaar van vuurwapens. Dit het 
die Pedi verskeie oorwinnings oor die Swazi besorg en die ZAR se gesag ondermyn. Daar 
was ook struwelings oor arbeid omdat Pedi-mans op die diamantvelde werk gesoek het. 
Sekhukhune het die ZAR se aansprake op grond in die Pedi-hartland verwerp, en geskille 
tussen die Boere en Pedi het voortgeduur. Die Boere het Pedi-trekarbeiders wat Boere-
grond oorkruis het, aangeval en hul gewere afgeneem.

Die groot getalle Pedi-trekarbeiders wat met wapens teruggekeer het, het gerugte 
oor en vrese vir Pedi-oorlogsugtigheid onder die Boere aangewakker. Ná die mislukte 
Boere-inval in die Pedi-koninkryk was daar twee jaar lank vyandighede tussen die Boere 
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heel bo: Koning Dinuzulu, seun van 
Cetshwayo en leier van die uSuthu faksie. 
In 1889 is hy aan verraad skuldig bevind 
en op St. Helena opgesluit. 

bo: Pres. Thomas François Burgers van die 
Zuid-Afrikaansche Republiek (ZAR). Ná 
Burgers sy opleiding in Utrecht, Nederland, 
ontvang het, het hy in 1872 president van die 
ZAR geword. Ofskoon hy ’n man vol energie 
en idees was, was die ZAR ekonomies en 
polities swak, en is dit maklik in 1877 deur 
Brittanje geannekseer.



en Pedi. Die Pedi het nie geweet dat die Britte van plan was om Transvaal te annekseer 
en daarna hul koninkryk aan te val nie. Dit was deel van lord Carnarvon, die minister 
van kolonies, se plan om die twee Britse kolonies (die Kaap en Natal) asook die twee 
Boererepublieke in ’n konfederasie van state byeen te bring.

Verskeie faktore het die Britse owerhede aangespoor om in Transvaal in te gryp. Die 
Boere se aanvalle op die Pedi-trekarbeiders het die vloei van Pedi-trekarbeid na die 
diamantvelde in gevaar gestel. Die Britte was bang dat die aanhoudende stryd om grond 
en arbeid in Transvaal weerstand of selfs ’n opstand deur Afrikane kon aanwakker. Die 
nadraai van die mislukte Boere-aanval op die Pedi in 1876 het dié vrees bevestig. In Natal 
het Theophilus Shepstone gewaarsku dat onafhanklike Afrika-state die een of ander tyd 
sou kon saamspan teen Britse heerskappy.

Voorts het Shepstone betoog dat imperiale uitbreiding tot in Transvaal, soos in Natal, 
vir homself sou betaal deur Afrika-hoofmanne, -belastings en -polisiëring te benut. Hy 
het ook geargumenteer dat die ZAR nie die gesag gehad het om Afrikane te dwing om te 
werk, of om belastings in te samel nie. Dié argumente het lord Carnarvon oortuig dat die 
ryk in Transvaal moes ingryp. In 1877 is dié gebied deur Brittanje geannekseer.

Die Britse owerhede het Sekhukhune in kennis gestel dat hy hom aan hul gesag moet 
onderwerp. Hy is ’n boete van 2 000 beeste opgelê, kwansuis om te vergoed vir verliese 
wat die Boere in die 1876-veldtog gely het. Sekhukhune kon dit nie betaal nie; die Pedi 
het pas onder die ZAR se veldtog deurgeloop en is deur droogte geteister. Shepstone 

Die Gesamentlike Ryks- en Koloniale Kom-
missie het ná die Suid-Afrikaanse Oorlog 
(1899-1902) van die produktiefste land-
bougrond in Zululand in 1904 aan Natal 
oorhandig. ’n Kopbelasting van £1 is op 
elke volwasse man gehef, behalwe dié wat 
reeds hutbelasting betaal het. Die doel was 
om meer Zulu-mans te dwing om in die 
groot vraag na arbeid in die naoorlogse 
ekonomie te voorsien. Die Zulu, wat reeds 
enorme ekonomiese druk en maatskaplike 
ontwrigting ervaar het, het met ontsteltenis 
van die belasting gehoor. In ’n opstand in 
Pieter maritz burg se omgewing is enkele wit 
boere en polisiemanne doodgemaak. Krygs-
wet is afgekondig, en die moordenaars 
tereggestel.

In die Mpanza-vallei in die Umvoti-distrik 
het Bhambatha, ’n mindere hoofman van 
die Zondi, volstrek geweier om die kopbe-
lasting in te samel. Hy het wit amptenare 
met die dood gedreig as hulle dit in sy dis-
trik sou doen. Pogings om hom te dwing, 
het misluk. Hy is toe summier afgesit, en ’n 
ander hoofman is in sy plek aangestel.

Bhambatha het na Zululand gevlug en 
met Dinuzulu, wat in 1898 uit ballingskap 
teruggekeer het, vergader. Dit is onduidelik 
of die Zulu-koning tasbare steun gebied 
het, maar Bhambatha se vrou het by Dinu-
zulu se koninklike woonplek agtergebly. 

Bhambatha het na Natal teruggekeer om sy 
weerstandsveldtog voort te sit. In April 
1906 het hy ’n polisiemag naby Greytown 
in ’n hinderlaag gelei en vier doodgemaak. 
Een polisieman se liggaam is vermink. Hy 
het na die huis van hoofman Sigananda 
Shezi van die Cube-hoofmanskap naby die 
Nkandla-woud gevlug. Algehele wette loos-
heid het nou in talle distrikte in Noord-Natal 
en Zululand uitgebreek.

Dit was vir die Natalse owerhede on-
houdbaar. ’n Groot milisiemag is in Natal, 
Johannesburg en die Kaap op die been ge-
bring en onder bevel van kol. Duncan Mc-
kenzie geplaas. Die mag het die “rebelle” 
op 9 Junie langs die Mome-stroom naby 
die Nkandla-woud teëgekom. Bhambatha 
se volgelinge is in ’n halfuur lange skermut-
sel ing verdelg. Bykans 600 mense is dood, 
en Bhambatha is onthoof. Verskeie invloed-
ryke hoofmanne het aan die onderlope van 
die Thukelarivier aanhou weerstand bied 
tot in Julie, maar in wese was die rebellie 
verby. In die volgende ses maande is 5 000 
afvalliges in hegtenis geneem, verhoor en 
tot lewenslange gevangenisstraf gevonnis.

Die Natalse koloniste het ’n sondebok 
gesoek vir ’n rebellie wat hulle self veroor-
saak het. Dinuzulu was die man. Hy het niks 
gedoen wat op aktiewe steun vir die rebel-
lie kon dui nie, hoewel die Zulu hom as ’n 

soort beskermheer daarvan beskou het. As 
Cetshwayo se seun het hy egter die Zulu-
bedreiging vir wit veiligheid in Natal en Zu-
luland versinnebeeld. Daar is eenvoudig 
aanvaar dat hy Bhambatha gesteun het. Hy 
is in 1907 weens hoogverraad, rebellie en 
moord verhoor. Hy is tot vier jaar gevan-
genisstraf gevonnis, maar voor sy dood in 
1913 vrygelaat. Tydens sy verhoor het hy 
gesê: “My enigste misdaad is dat ek Cet-
shwayo se seun is. My probleme het geen 
weerga nie. Dit het my as kind geteister en 
die wit mense het my vader van my wegge-
neem en dit teister my steeds . . . Almal in 
ons familie sterf weens teistering . . . en nou 
is net ek van ons huis oor.”

’n Naturellesake-kommissie wat aange-
stel is om die oorsake van die rebellie te 
ondersoek, het oorbevolking, druk op die 
grond en armoede as onderliggende mo-
tiewe uitgelig. Hervormings is deurgevoer, 
maar dit was te min om die wese van die 
Zulu se griewe uit die weg te ruim. Meer ra-
dikale hervormings sou wit belange in Zulu-
land bedreig het en beslis nie vir die wittes 
aanvaarbaar gewees het nie.

Die Bhambatha-rebellie word tereg as 
die laaste militêre Afrika-weerstand teen 
koloniale oorheersing in Suid-Afrika beskou.

DIE BHAMBATHA-REBELLIE
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het Transvaal in Januarie 1877 geannekseer en sterker op ryksinmenging aangedring. 
Enkele insidentjies is as verskoning gebruik om die Pedi aan te val, en oorlog het in 1878 
uitgebreek. Die oorlog teen die Zulu het die Britte se aandag egter tydelik afgetrek.

Met die Zulu verslaan, het Shepstone en sir Garnet Wolseley gehoop dat Sekhukhune 
sou besef dit is nutteloos om Britse dominasie teen te staan. Hulle het nog eise aan hom 
gestel. Die Pedi het geaarsel en Wolseley het besluit om hulle te onderwerp. Hiermee 
sou hy nie net een van die sterkste onafhanklike Afrika-koninkryke in Transvaal vernietig 
nie, maar die goeie militêre naam van die Britte in die Transvalers se oë herstel.

Die Pedi het hul hoofstad met welslae verdedig, maar die Britte het hulle met die 
steun van Swazi-regimente en ander Afrika-hulptroepe uit Transvaal omsingel. Die Pedi 
is uiteindelik verslaan; Sekhukhune is gevange geneem en in Pretoria in die tronk gegooi. 
Die Pedi het groot verliese gely; minstens ’n kwart van Sekhukhune se 4 000 man het 
gesterf. Die Britte het Transvaal sowat drie jaar later prysgegee, en die Pedi was nogmaals 
aan die ZAR se wispelturige heerskappy onderworpe.

Die Sotho

Die Britse nederlaag by Isandlwana (kyk kassie op p. 166) het gelei tot ’n algemene 
aandrang in die Kaap dat Afrikane ontwapen word. Premier John Sprigg het wet gewing te 
dien effekte ingedien. Die Basotho het sterk kapsie gemaak, en gesê dit wys dat die Britte 
hulle nie vertrou nie. Hulle het boonop hul gewere met harde werk op die diamantvelde 
by Kimberley en op Boere se plase verdien, en die regering het geen vergoeding in ruil 
vir gewere wat afgeneem word aangebied nie.

Moshoeshoe se opvolger, Letsie, het Sprigg se besluit aanvaar. Sy broer Masupha 
en sy seun Lerotholi wou egter niks weet nie. Botsings het uitgebreek tussen dié wat 
hul gewere ingelewer het en dié wat geweier het. Te midde van die chaos het Sprigg 
persoonlik na Basotholand gereis en aangebied om sy vuurwapen-opdrag te wysig. Sy 
poging was ’n volslae mislukking en wittes in Basotholand moes vlug. In die Kaap het 
die Mpondomise ter steun van die Basotho in opstand gekom, en enkele wittes is naby 
Qumbu doodgemaak.

Britse troepe is na Basotholand gestuur om die opstand te onderdruk, en oplaas is ’n 
skietstilstand afgekondig. Sprigg het tot ’n val gekom omdat hy hopeloos gefaal het om 
die Basotho te ontwapen, en omdat die oorlog, wat later as die Oorlog van die Geweer 
bekend sou word, so geweldig duur was. Vrede is gesluit en die Basotho is toegelaat om 
hul gewere te registreer, eerder as in te lewer. 

Hoewel die Kaapse regering eintlik heeltemal toegegee het, was Masupha steeds 
onvergenoegd en het onmin aanhou broei tussen diegene wat as Kaapse lojaliste gesien 
is en dié wat geen skikking wou aanvaar nie. Meer uit verbouereerdheid as iets anders 
het die Kaapse regering die Kroon versoek om die bestuur van Basotholand oor te neem, 
wat in 1884 gebeur het. Op die lange duur het Britse beheer verseker dat Basotholand 
onafhanklik bly. Die bergvesting se toekoms was dus heeltemal anders as dié van die 
meeste ander Afrika-groepe wat in hierdie hoofstuk ter sprake kom.
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regs: Toe Brittanje die Pedi in 1878 verslaan, 
is Sekhukhune gevange geneem en na Pretoria 
vervoer waar hy aangehou is. Op die prent 
word Sekhukhune en sy vroue op die wa op 
pad Pretoria toe uitgebeeld.



Die Swazi

Hoewel die Boere en Swazi oënskynlik in 1866 oor ’n grens ooreengekom het, was dit nie 
die einde van die Boere se druk op Swazi-grond nie. In 1868 het die ZAR sy anneksasie 
van Swaziland afgekondig, maar dit nie in die praktyk uitgevoer nie. Sewe jaar later 
het die ZAR die Swazi oorreed om ’n verdrag te onderteken waarin hulle instem om ’n 
onderdaan-kolonie van die ZAR te word.

Tussen 1875 en 1877 het die Zulu onder Cetshwayo gedreig om Swaziland in te val. As 
dit gebeur het, sou die Swazi-staat waarskynlik weens interne krisisse verlam gewees het. 
Toe Ludvonga, wat sy vader, Mswati, opgevolg het, mondig word en op die punt staan 
om koning te word, het hy skielik siek geword en gesterf. Struwelinge oor die opvolging 
het gevolg, totdat Mbandzeni koning geword het. Hoewel hy aanvanklik skugter en 
ondoeltreffend was, het hy gou vertroue gekry en hom laat geld.

Die 1870’s was ’n belangrike tydperk in die Swazi-geskiedenis, ook as gevolg van wit 
indringing in die koninkryk. Dit het op twee maniere gebeur – deur ’n toestroming 
van konsessiehouers en deur formele koloniale anneksasie. Van 1873, toe goud in Oos-
Transvaal ontdek is, het wit jagters konsessies gekry om Swaziland binne te kom in die 
hoop op goud en vinnige rykdom. Talle ander wittes het wei-, jag- en houtkap-
konsessies gekry. In 1876 het Mbandzeni byvoorbeeld weikonsessies ten opsigte 
van 14 500 ha aan Joachim Ferreira en Ignatius Maritz weggegee.

In die middel-1880’s het fortuinsoekers na die land gestroom. Mbandzeni is 
deur die getalle oorweldig en het hulp gesoek by “Offy” Shepstone (seun van 
sir Theophilus Shepstone van Natal), wat hy as raadgewer vir die Swazikoninkryk 
aangestel het, ’n aanstelling sonder amptelike erkenning van die Britse ower-
hede of die Transvaalse regering.

Shepstone het die konsessiejagters ’n rukkie lank onder sy beheer gehad, tot 
die misnoeë van Boereleiers wat hul vee daar laat wei het en grond in vrypag 
wou besit. Tot in die laat 1880’s is konsessies steeds vryelik toegestaan terwyl 
Mbandzeni, wat toe siek was, sonder sukses probeer het om Shepstone se 
mandaat in te perk.

Wit indringing het sowel die koninkryk se onafhanklikheid as grondgebied 
weggekalwer. Grond is deur grensneerlegging afgeneem. In 1880 het die 
Britte ’n kommissie aangestel wat ’n nuwe grens tussen Swaziland en Transvaal 
afgebaken het. Swaziland het hierdeur stukke grond in die noordweste en 
noordooste van die koninkryk prysgegee.

Hoewel die Pretoria-konvensie van 1881 die Swazi se onafhanklikheid erken 
het, het die Boere steeds gedurig probeer om die koninkryk in te lyf. In 1885 
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bo: Basotho-weerstand is in die chaos van 
die Oorlog van die Geweer van 1881–1884 
beëindig. Hierdie skets deur D. Edwards toon 
die Britte se opmars teen die Basotho.

onder: “Offy” Shepstone, die seun van sir 
Theophilus Shepstone, op sy perd. Hy het 
Mbandzeni Dlamini bygestaan in sy onder-
handelinge met Europese prospekteerders in  
Swaziland, ’n vertrouensposisie waardeur hy 
sy eie belange kon bevorder. Mbandzeni het 
Shepstone in 1889 ontslaan. 



het adj.pres. Piet Joubert en J.C. Krogh byvoorbeeld ’n mislukte poging aangewend 
om Swaziland in ’n Transvaalse protektoraat te verander. Krogh, voorheen die landdros 
op Wakkerstroom, het later, tydens die Transvaal se besetting van die koninkryk van 
Februarie 1895 tot Junie 1903, “spesiale kommissaris” vir Swaziland geword.

Die Swazi se onafhanklikheid is in die laat 1880’s ernstig bedreig, maar dit was ook ’n tyd 
van groot interne struwelinge met talle moorde en die teregstelling van vooraanstaande 
raadgewers wat daarvan beskuldig is dat hulle die siek Mbandzeni probeer afsit het. Hy 
is in 1889 oorlede, en is opgevolg deur Ngwane V, van ’n skrale 14 jaar oud.

Die jeugdige Ngwane het min gesag ingeboesem. Tussen 1890 en 1894 is verskeie 
konvensies tussen leiers van die ZAR en die Britse owerhede gehou om oor die toekoms 
van Swaziland te besin. Die konvensies wou bepaal of die ZAR of die Britte Swaziland 
moes beheer. Die ZAR wou self oor die koninkryk heers, terwyl die Swazi Britse 
heerskappy en beskerming verkies het. In 1895 het die Britte Swaziland toegelaat om 
’n protektoraat onder die ZAR te word. Die Swazi het niks hiervan gehou nie, maar 
die Suid-Afrikaanse Oorlog van 1899-1902 het dit kort daarna in elk geval beëindig. 
Ná die Britse oorwinning het Transvaal en Swaziland albei Britse kolonies geword. Die 
goewerneur van die Transvaal-kolonie het Swaziland namens die Britse Kroon bestuur 
deur proklamasies wat, hoewel dit die Swazi se wette en gebruike erken het, sonder enige 
oorleg met die Swazi toegepas is.

Die Hlubi onder Langalibalele

In die 1870’s is die Hlubi-hoofmanskap in Natal ook vernietig. Langalibalele, ’n 
erfl ike hoofman van die Hlubi naby die huidige Estcourt in die voetheuwels van die 
Drakensberge, is na Pietermaritzburg ontbied omdat hy nie sy vuurwapens geregistreer 
het nie. Hy het geweier, en ’n mag is teen hom uitgestuur. Langalibalele het uit die 
kolonie gevlug, maar drie van die koloniale soldate het tydens ’n skermutseling in die 
Boesmansrivierpas gesterf.

Dit is as ’n Hlubi-rebellie beskou. Die hoofman is later gevange geneem en na 
Pietermaritzburg gestuur. Hier is hy te midde van allerlei onreëlmatighede in ’n 
boendoehof verhoor. Die straf wat sir Benjamin Pine, die luitenant-goewerneur, opgelê 
het, het sy bevoegdhede oorskry. Onder meer is die Hlubi se gebied opgebreek en hul 
vee afgeneem. Langalibalele is op Robbeneiland aangehou.

Die hantering van die Langalibalele-aangeleentheid in 1873-1874 het die Britse 
owerhede laat besef dat Natal nie sy eie sake kon bestuur nie. Die ryksowerhede was 
oortuig dat Natal nie vir verantwoordelike regering gereed is nie, en dat dit eerder deel 
van ’n Suid-Afrikaanse konfederasie moet word.

Die Tlhaping en Rolong

Ook vir die Suid-Tswana was dit ’n tyd van konfl ik. Die Tlhaping en Rolong het noord 
van Griekwaland-Wes tussen die Vaal- en Moloporivier gewoon. Toe die Britte Transvaal 
in 1877 annekseer, het Montshiwa van die Rolong veiliger gevoel teen aggressie van 
die Boere, maar toe die republiek in 1881 onafhanklik word, breek volskaalse oorlog 
uit tussen huursoldate aan die een kant (hoofsaaklik Boere van Transvaal en verskeie 
avonturiers van Brittanje en ander Europese lande) en die Tshidi-Rolong aan die ander. 
Montshiwa het self ook Britse huursoldate gewerf om hom te help. Een van hulle, 
Christopher Bethell, was ’n aristokraat met sterk politieke bande in Engeland. Hy het 
met ’n Tswana-vrou getrou en is tydens ’n skermutseling met vrybuiters dood net voordat 
vrede gesluit is.

In 1882 het Montshiwa, op die punt van verhongering, homself aan ZAR-owerhede 
oorgegee. Komm. J.P. Snyman van Marico het aan hom ’n onmoontlike klomp eise gestel. 
Die Rolong moes al hul grond suid van die Molopo prysgee en £16 000 as vergoeding 
betaal. Die kortstondige Goosen-republiek is in 1882 in Montshiwa se gebied gestig. 
Dié republiek, asook Stellaland, het grootliks bestaan uit huursoldate van verskeie lande 
(hoofsaaklik Transvaalse Boere), wat onder ’n elementêre soort regering verenig is.

Na die suide het die Tlhaping-hoofman Mankurwane die Transvalers die harnas in 
gejaag deur in 1881 ’n Kora-nedersetting by Mamusa aan te val. Die Kora het die hulp van 
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Hoofman Langalibalele is “Long Belly” 
genoem deur sir Garnet Wolesley, wat 
“nooit sy barbaarse naam” kon spel nie. 
Langalibalele se rebellie het ’n krisis in 
Natal ontketen en het Carnarvon se saak 
vir konfederasie versterk.



Transvaalse “vrywilligers” ingeroep. Dié wou self ’n vastrapplek op Tlhaping-grond kry, en 
was gretig om die Kora by te staan. Mankurwane het vergeefs op Britse hulp gewag en moes 
in 1883 talle van sy plase aan die Stellaland-republiek afstaan. Die humanitêre aandrang 
van John Mackenzie van die Londense Sendinggenootskap, ’n al hoe sterker gevoel in 
Brittanje dat die Boere se ingryping in Griekwaland-Wes gestraf moet word, en ’n reaksie 
teen Duitse uitbreiding vanuit Suidwes-Afrika het saamgewerk om Brittanje te oortuig om 
wel in te gryp. Die Britte het ’n ekspedisiemag van 4 000 man onder genl. Charles Warren 
gestuur om die bestaan van die Goosen- en Stellaland-republiek te beëindig.

Brittanje het Brits-Betsjoeanaland – ’n gebied wat dié twee republieke ingesluit het – in 
1885 geannekseer. Soos elders moes Afrikane egter ’n prys betaal vir Britse beskerming. 
Net 8% van die grond in die kolonie is vir hul bewoning uitgehou. Die meeste Stellalanders 
se grondeise is erken. Teen 1885 was die kroonkolonie diep in die skuld. Mynbase was 
daarteen gekant dat arbeiders wat broodnodig vir die myne en plase was, ’n alternatiewe 
heenkome in die “reservate” vind. Cecil Rhodes wou hê dat Betsjoeanaland na sy British 
South Africa Company oorgedra word. In Londen het die ministerie van kolonies in 
1895 die anneksering van die gebied deur die Kaapkolonie goedgekeur, mits “naturelle-
belange” gewaarborg word. Sowel Mankurwane as Montshiwa het bedenkinge oor die 
Kaapse anneksasie uitgespreek, want hulle het besef hulle sou aan die veel strawwer 
Kaapse “naturellebeleid” onderworpe wees.

Die nuwe orde het feitlik onmiddellik sy stempel afgedruk. Belastings is doeltreffender 
ingesamel, nog grond is onteien, vee wat van die lokasies weggeloop het, is geskut, en 
veel meer wild is uitgewis. Die al hoe armer Suid-Tswana het hulle tot hul tradisionele 
leiers gewend. Woede is op plaaslike winkeliers uitgehaal, en die bakens wat die reservate 
aangedui het, is afgebreek. Betsjoeanaland was die ene gerugte en vrees.

Toe die owerhede in 1886 beveel dat vee geskiet word om die verspreiding van 
runderpes te verhoed, breek volskaalse rebellie uit. Die agt maande lange Langeberg-
veldtog is van stapel gestuur om alle swart weerstand teen die koloniale bewind uit te 
wis. Die hoofmanne aan die spits van die rebellie – Toto, Luka Jantjie en Galeshewe – is 
gevange geneem. Luka is onthoof, en die ander in die tronk gegooi. Na die noorde was 
Montshiwa nie deel van die vyandighede nie, maar sy volgelinge is tot kleiner reservate 
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bo: ’n Kora-krygsman, te perd en gewapen. 
Mankurwane, die Tlhaping-hoofman, het die 
Kora in 1881 aangeval. 

onder: Die toneel na afl oop van ’n groot 
jagtog. Soos grond onteien is en belastings 
verhoog is, het meer mense, swart sowel 
as wit, hul tot jag gewend. Wild is in groot 
getalle uitgeroei. 



beperk en moes aan die eise van die Kaapse regering gehoor gee. Enige oorblywende 
Suid-Tswana-onafhanklikheid is in wese vernietig.

Die Venda

Nadat die Boere Schoemansdal in 1867 verlaat het, het Venda “swart skuts” (kyk kassie 
op p. 175) en die Tsonga die ivoorhandel in dié gebied oorgeneem. Die Boere het egter ná 
die ondertekening van die Pretoria-konvensie tussen Britse en Boere-leiers in 1881 veel 
beter beheer oor Transvaal gehad. Kragtens dié konvensie is Transvaal as ’n onafhanklike 
staat erken, en dit het die Boere die selfvertroue gegee om strenger teen weerspannige 
Afrika-gemeenskappe op te tree. In 1884 het die Londen-konvensie die Boerestaat 

In die 1840’s en 1850’s het dit met die 
Griekwas ekonomies goed gegaan. Die 
merinowol-gordel het uitgebrei en die 
 Griekwas het na die suide perde aan die 
wolboere verkoop. Mettertyd het hulle self 
suksesvol met merinoskape geboer. In die 
noordelike binneland het hulle by ivoorhan-
del betrokke geraak. Tussen 1850 en 1860 
het talle deel van die hoofstroom van die 
land se ekonomiese ontwikkeling geword. 
Sommige het egter hul grond aan die 
Boere verkoop, en arm gebly.

In 1854 is die Boererepubliek van die 
Oranje-Vrystaat tussen die Vaal- en Oranje-
rivier afgekondig. Die Griekwas onder 
Adam Kok III was onrustig. Hulle kon geen 
toekoms in die OVS sien nie. Hulle kon as 
gemeenskap ophou bestaan – of kon trek. 
Hulle het trek verkies. Bewoners van ’n 
voormalige “kleurling”-gemeenskap by die 
Katrivier in die Oos-Kaap het berig dat daar 
onbewoonde grond anderkant die Dra-
kensberge tussen die Mzimkhulu- en Mzim-
vuburivier was. Dit was as Niemandsland 
bekend. (Later sou dit as Griekwaland-Oos 
bekend staan.) Kok se volgelinge het hul 
grond verkoop en in 1860 ’n epiese trek 
oor Matatiele en Mount Currie na Griekwa-
land-Oos aangepak. Aanvanklik was hul 
vestiging daar taamlik suksesvol. Die kerk 
was steeds verenig, plaaslike Afrika-hoof-
manne is uit Griekwaland verdryf of onder 
beheer gebring, die Griekwa-regering is 
weer inge stel, en ’n hoofstad by Kokstad 
gestig. Ná aanvanklike probleme het hul 
vee by die omgewing aangepas.

Oor die volgende dekade sou die gemeen-
skap in Griekwaland-Oos om verskeie redes 
verbrokkel. Hoewel die Kaapse goe werneurs 
die Griekwa-besetting van die gebied gesteun 
het, het dit die Natalse rege ring en die wit 

koloniste ontstel, want hulle het self ’n ogie 
op die ryk plaasgrond gehad. Tweedens het 
Adam Kok geen erfgenaam aangewys nie, 
en ná sy dood het die versplinteringskragte 
in die Griekwa-same lewing na vore gekom. 
Die Britte het Griekwaland-Oos van 1872 af 
stadig begin oorneem, met beheer deur ’n 
magistraat as eerste stap. In 1874 is J.M. 
Orpen, ’n teenstander van Griekwa-outono-
mie, as  Britse resident aangestel. Daar was 
geen oorleg nie, maar Kok is as ’n ampte-
naar van die nuwe bestel aangestel. Die Grie-
k was se beskouing van hulself as ’n trotse 
en onafhanklike volk het ’n kwaai knou gekry.

Kok het in 1875 ná ’n ongeluk met sy ry-
tuig gesterf. Die Britte het die Griekwas 
toegelaat om hul grond aan buitestanders te 
verkoop, en Kok se verbod op die verkoop 
van alkohol opgehef. Talle Griekwas het hul 
grond verkoop en hulle aan drank oorgegee. 
William Blythe is as die nuwe magistraat 
aangestel, hoewel die Griekwas ’n groot re-
nons in hom gehad het.

Toe Lodewyk Kok in 1875 ná ’n beweerde 
onderonsie met ’n wit handelaar in hegtenis 

geneem is, het ’n groep Griekwas Griekwa-
land verlaat, maar later met enkele Mpondo-
rekrute en voormalige “Kat rivier rebelle” onder 
Smith Pommer teruggekeer. Hulle wou waar-
skynlik net oor die inhegtenisneming praat, 
maar Blythe het die groep van sowat 50 man 
as ’n bedreiging beskou en hulle aangeval. 
Sowat 33 Griekwas is gedood, en Pommer is 
tereggestel. Ander is gevange geneem. Die 
“rebellie” was verby.

Griekwaland-Oos is in 1878 geannek-
seer. Die Griekwas het hul onafhanklikheid 
verloor. Op Adam Kok III se begrafnis het 
sy neef Adam “Eta” Kok die verbrokkeling 
só verwoord:

Hy is die laaste van sy ras. Ná hom sal 
daar geen gekleurde koning of hoof-
man in koloniale Suid-Afrika wees nie 
. . . Kyk goed by daardie graf in . . .  Be-
sef julle ons nasionaliteit lê daar? Daar 
lê die oorskot van een Suid-Afrikaanse 
hoofman wat nooit op ’n Britse soldaat 
losgebrand het nie, al is hy soms meer 
uitgetart as wat ’n mens kan verduur.

DIE EINDE VAN DIE GRIEKWAS SE ONAFHANKLIKHEID
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onder: ’n Griekwa-gesin tuis soos geteken 
deur C.D. Bell in 1834. Hierdie lewenswyse 
het tot ’n einde gekom nadat die Oranje-
Vrystaat in 1854 geproklameer is en die 
Griekwas in die 1860’s oor die Drakensberge 
na Natal getrek het. 



nog meer mag gegee. Hulle kon nou hul eie naturellebeleid neerlê. Transvaal kon dus 
onwillige Afrika-gemeenskappe onder sy gesag en beheer bring.

Toe die Boere die Soutpansberg-streek weer in die 1880’s begin bewoon, het hulle 
militêr teen die Venda opgetree om hulle onder beheer van die ZAR-regering te bring. In 
die middel-1890’s het Makhado se opvolger, Mphephu, Venda-onafhanklikheid verdedig 
en geweier om hom aan Boere-heerskappy te onderwerp. In 1898 het ’n Boeremag van 
sowat 4 000 die Venda aangeval en verslaan. Hoofman Mphephu en duisende van sy 
volgelinge het oor die Limpopo na Shona-gebied in die huidige Zimbabwe gevlug. Dit 
was die einde van die laaste onafhanklike Afrika-hoofmanskap in Suid-Afrika.

Die beeste is weg

Koloniale indringing was ’n ramp vir tradisionele Afrika-gemeenskappe wat klaarblyklik 
nie genoeg hulpbronne gehad het om die aanslag van phesheya (daar buite) af te 
weer nie. Vir 18de-eeuse Afrikane moes wesens van anderkant die see gelyk het soos 
ruimte-wesens vandag vir ons sou lyk. Hoewel Afrika-samelewings teen ’n oormag van 

SWART SKUTS

Die Boere het die term “swart skuts” in 
die tweede helfte van die 19de eeu in die 
noordelike bosveld gebruik. Dit het gedui 
op Afrikane, meestal Vendas maar ook 
Tsongas, wat olifante vir hul ivoor gejag 
het – aanvanklik in diens van Boere in die 
omstreke van die Lebomboberge (in die 
huidige Limpopo-provinsie) van die 
1840’s tot die 1870’s.

Aanvanklik is die gewere net aan Afri-
ka-jagpartye onder beheer van die Boere 
geleen. Ná afl oop van die jag moes die 
hoofman sorg dat die Boere die gewere 
terugkry. Die swart skuts het egter gere-
ken hulle word te min vir hul dienste be-
taal en dikwels van hul Boere-base ge-
dros en met gewere en al na hul 
gemeen skappe teruggekeer. Hulle het 
dan onafhanklik van die Boere begin jag.

Aan die einde van dié tydperk het al 
hoe meer swart skuts gewere besit wat 
aanvanklik van die Boere geleen is. Die 
groot toename in gewere onder die Ven-
da-skuts het die Boere só ontstel dat 
hulle gevra het dat hulle teruggegee word. 
Die Venda het egter volstrek geweier. Dit 
is die gewere waarmee die Venda die 
Boere-inwoners van Schoemansdal só 
erg getreiter het dat hulle die nederset-
ting in 1867 verlaat het.
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links: Pakdraers met ivoor op die strand. 
Die ivoorhandel was winsgewend; ná die 
Boere Schoemansdal in 1867 verlaat het, het 
die Venda en Tsonga ivoorhandel oorgeneem. 

vuurwapens en hulpbronne moes veg, het hulle ’n veerkragtigheid gehad gebaseer op 
maatskaplike, ekonomiese en kulturele samehorigheid. Hulle het hulle baie jare lank 
verset, maar talle nederlae op die slagveld het onvermydelik ’n skikking met en oplaas 
opname in die ontluikende globale samelewing en kultuur meegebring.

In dié afdeling word op die Xhosa se ervaring gekonsentreer, want hulle het die 
Europeërs die langste weerstaan, en dit is deeglik aangeteken. ’n Mens moet egter 
onthou dat variasies van dié ervaring in elke ander deel van Suid-Afrika voorgekom het.

Die Nongqawuse-katastrofe

Eerw. J.T. van der Kemp was die eerste sendeling onder die Xhosa. Hy was ’n 
godsdiensdweper wat hom min aan Europese kultuur en waardes gesteur het. Hy het 
net langer as ’n jaar by die Mqakhweberivier naby die huidige King William’s Town in die 
Oos-Kaap gewoon, maar baie invloedryke opvattings agtergelaat. Van der Kemp se Xhosa-
naam was uNyengane (“die een wat in die geheim kom om te gee”), en in die Xhosa se oë 
was hy ’n weldoener wat ongekende geheime aan hulle onthul het.

Sieners soos Ntsikana en Nxele Makhanda (kyk kassie op p. 103) het nuwe beelde van 
God, Satan, die dood van die Seun van God, die Oordeelsdag en die Opstanding aanvaar. 
Ntsikana het vrede en onderdanigheid verkondig, en sy grootse gesange het al hoe meer 
inheemse bekeerlinge of amagqobhoka (mense wat deurboor is met gate waardeur die 
Christendom binnegekom het) geïnspireer. Daarenteen het Nxele oor die oordeelsdag 
gepreek en oorlog gevoer. Hy is in 1819 by Grahamstad verslaan, en het verdrink terwyl 
hy van Robbeneiland probeer ontsnap het.



Daar is altyd gesê dat Nxele sou terugkom, en in 1850 het dit gelyk asof die voorspelling 
bewaarheid is in die gedaante van Mlanjeni (“die rivierman”), ’n sieklike 18-jarige wat 
hekse kon uitdryf en die toekoms kon voorspel. Net soos Nxele was Mlanjeni ’n ithola, ’n 
krygsdokter, en die Xhosa noem die Agtste Grensoorlog (1850-1853) tot vandag toe na 
hom. Die Mlanjeni-oorlog het die Xhosa nie gebreek nie, maar hulle het ook nie gewen 
nie, en moes selfs nog meer grond prysgee. Krygsdokters het die wittes nie oorwin nie, 
maar skielik was daar ’n splinternuwe visie wat alle probleme sou oplos en “geluk vir 
almal” sou meebring. Dit was Nongqawuse se visie (kyk kassie).
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Op ’n dag in April 1856 is twee jong 
meisies by die Gxarharivier in die hui-
dige Centane-distrik in die Oos-Kaap na 
die landerye om voëls uit die mielies 
weg te jaag. Nongqawuse, die oudste 
een, was ’n weeskind wat by haar oom 
Mhlakaza gebly het. Skielik hoor Non-
gqawuse hoe  iemand haar naam roep, 
en toe sien sy twee vreemdelinge in ’n 
struik langs die tuin. Hulle het haar die 
volgende belang rike boodskap gegee:

Sê dat die hele gemeenskap uit die 
dode sal opstaan; en dat al die vee 
wat nou leef, geslag moet word – 
hulle is deur besoedelde hande 
grootgemaak, want daar is mense 
wat heksery bedryf.

Niks moet gesaai word nie, maar 
graankuile moet gegrawe word en 
nuwe huise gebou word; groot 
nuwe veekrale moet ook gebou 
word. Sny nuwe melksakke en weef 
baie deure van buka-wortels. Dis 
wat hoofman Napakade, die af-
stammeling van Sifuba-Sibanzi, sê.

Geskiedskrywers het jare lank geglo dat 
die aanvaarding van hierdie profesie op 
’n oorwinning vir bygeloof dui en dat 
die mense na tradisionele beskouings 
teruggegryp het. Daar is egter ontdek 
dat Nongqawuse se oom Mhlakaza ’n 
 Christen-bekeerling en evangelis was, 
en dat baie van die veeslagting-idees 
van Christelike leerstellings soos die 
Opstanding afkomstig is.

DIE DODELIKE PROFESIE

bo: Nongqawuse (regs), profetes van die 
veeslagting, saam met die elfjarige profetes 
Nonkosi. Hulle is na die mislukking van die 
voorspellings in King William’s Town, waar 
hierdie foto geneem is, gevange gehou. 



Sy’t vir die mense gesê, sy’t vir almal gesê
Dat die dooies uit die grafte sou opstaan
En geluk en welvaart sou bring
Maar sy het gelieg.

Dat soveel na Nongqawuse se profesieë geluister het, was grootliks die gevolg van die 
verspreiding van longsiekte, ’n uitheemse veesiekte wat in 1854 van Europa gekom 
het. Die onheilspellendste kenmerk van dié siekte is dat dit versprei word deur vee wat 
op die oog af gesond is, maar ander vee aansteek. Die Xhosa het hul vee in kwarantyn 
gehou, maar kon niks aan die onuitkenbare draers doen nie. Dié onstuitbare siekte het 
geloofwaardigheid verleen aan Nongqawuse se betoog dat die Xhosa boosheid gepleeg 
het en dat alles wat hulle besit het, gevolglik verrot was. Die messiaanse fi guur wat sy 
Sifuba-Sibanzi genoem het (“die een met die breë bors”), kon net suiwer nuwe beeste 
skenk as besmette diere geheel en al van die aarde verdwyn het om vir die gesondes plek 
te maak.

Die Xhosa het die profesieë nie dadelik aanvaar nie, maar Sarhili, die Xhosa-koning, 
was ’n deurslaggewende “bekeerling”. Omdat daar so min gelowiges was, het Nongqawuse 
die beloofde dag telkens uitgestel. Talle ingrepe deur sir George Grey, die gewetenlose 
en paranoïese goewerneur aan die Kaap, het sake net vererger.

Anderhalf jaar later was alles verby: 400 000 beeste is geslag, en 40 000 Xhosa het 
verhonger. Ewe veel van hulle het die kolonie op soek na werk binnegestroom, en 
terwyl hulle van hul huise af weg was, het Grey hul grond gesteel en hul hoofmanne op 
Robbeneiland in die tronk gegooi. Die Xhosa se taai weerstand wat koloniale uitbreiding 
meer as 80 jaar lank gestuit het, was verby.

Die kleinboerbeweging

Hoe meer tradisionele Xhosa-leiers by die slagtery aangesluit het, hoe meer het die lot 
van die tradisionele maatskaplike en ekonomiese bestel met die nadraai van Nongqawuse 
se profesieë verweef geraak. Toe dié misluk, het die hele tradisionele orde daarmee saam 
geval. Daarna was dit maar net ’n leë dop.

Nie al die Xhosa het Nongqawuse gevolg nie. ’n Minderheid – 10 tot 20 persent – het 
hul beeste nie geslag nie. Die gelowiges het die ongelowiges amagogotya genoem, dit is 
harde, suinige mense wat opsy staan wanneer jy hulp nodig het en hul selfsugtige belange 
voor dié van die volk stel. Na afl oop van die ramp het die amagogotya ’n onderdeel 
gevorm van ’n nuwe stand wat ons in navolging van die geskiedskrywer Colin Bundy 
“kleinboere” kan noem.

Oortuigde aanhangers van die sendelinge se Christelike boodskap het die ander 
onderdeel van hierdie kleinboer-stand uitgemaak. Die amagogotya en Mfengu-kleinboere 
is verenig in hul positiewe reaksie op die nuwe ekonomiese en politieke geleenthede in 
die liberale Kaap. Watter geleenthede was dit?

• Die reg om private eiendom, grond en kapitaalgoedere soos ploeë en waens te 
besit, bevry van die gemeenskaplike verpligtinge wat die hoofmanne namens 
die gemeenskap oplê.

• Toegang tot nasionale markte op gelyke voet met die wit setlaars.
• Toegang tot onderwys, inligting en tegniese kennis.
• Politieke regte, onder meer die reg op ’n regering wat ’n mens self kies en wat jou 

belange beskerm.

Die tyd sou leer of die “kleinboerbeweging” op ’n illusie gegrond was – dat die kolonie swart 
mense op gelyke voet met wit mense kon behandel. Die “kleinboerbeweging” is nogtans 
histories van belang, want dit is ’n bewys van swart boere en ondernemers se vermoëns 
en potensiaal, wat in Suid-Afrika se oorgang van ’n landbou- na ’n nywerheidsamelewing 
verlore gegaan het. Die kleinboere se houvas op grond in die Kaap was grootliks te danke 
aan ’n besluit deur die Kaapse owerhede om strategies geleë dele aan swart boere toe 
te ken en so buffersones tussen wit boere en swart tradisionaliste te skep. Die volgende 
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onder: Sir George Grey (goewerneur 
van die Kaap van 1854-1861) het 
Nongqawuse se voorspellings as versko -
ning aangegryp vir die aanstel van 
hoofmanne en polisiemanne. Hy het kos 
opgegaar, maar dit net onder die honger 
Xhosas uitgedeel ná hulle werks kontrakte 
onderteken het. Hy het Xhosa-hoofmanne 
op Robbeneiland aangehou en hul grond 
annekseer en wit setlaars daarop gevestig. 
Baie Xhosas glo hy het die Nongqawuse-
profesie self aangestig, maar dit kan nie 
bewys word nie.



aanhalings, aangeteken deur Colin Bundy in sy belangrike boek The Rise and Fall of the 
South African Peasantry, toon hoe die kleinboere hul kanse aangegryp het:

Al dié mense was in die volste sin landbouers . . . Hulle het die meeste graan in 
die distrik geproduseer; sonder hulle sou Queenstown se handel nie naastenby 
gewees het wat dit is nie. Dis ’n onbetwiste feit dat as ’n mens hulle man vir man 
en akker vir akker met Europeërs vergelyk, die swart boere met minder grond en 
primitiewer werktuie meer as die Europeërs produseer.

      (Queenstown, 1881)

Talle beeste word hier vir die markte vet gevoer . . . Handelaars en kopers kry baie 
stuks slagvee in dié distrik. Die koring en ander graangewasse lewer uitstekende 
oeste . . . Die kleinboere word elke jaar ryker, en wil al hoe meer grond hê . . . Alles 
in ag genome, oortref die swart distrik Peddie die Europese distrik Albanie wat 
produksievermoë betref.
    (Peddie, 1870-1875)

Waar ek ook al gegaan het, was daar stewige hutte en baksteen- of klip-huiseenhede. 
In talle gevalle is stewige baksteenhuise gebou en vrugtebome geplant; waar ’n 
stroom water beskikbaar was, is die grond bewerk so ver as wat dit besproei kan 
word; die heuwelhange en selfs die bergtoppe word bewerk oral waar ’n ploeg 
kan bykom.
    (Hewu, 1876)

Kleinboerdery in Natal en die twee Boererepublieke het nie ekonomies veel van dié in 
die Kaapkolonie verskil nie, maar wel in politieke profi el. Daar was wel kleinboere, maar 
weens politieke beperkinge was hulle so te sê onsigbaar.

Die arbeidsintensiewe landbou wat sonder kapitaal in die drie noordelike gebiede 
beoefen is, het Afrika-kleinboere in staat gestel om teen ’n laer koste as wit boere hul 
oeste te produseer, veral bekende stapelgewasse soos mielies. In wese was die grond min 
werd sonder die arbeid om dit te bewerk. Wit boere het te veel grond en te min arbeid 
gehad en het hulle op veeboerdery toegespits. Afrikane het hulle op landbouproduksie 
vir die stedelike mark toegespits.

In Natal het Afrikane in die 1850’s mielies tot by die Kaapkolonie uitgevoer, lank voor 
hulle in die 1870’s mielies aan die diamantvelde verskaf het.

Vir die grootste deel van die 19de eeu was toegang tot grond vir Afrikane nie so ’n 
groot probleem as wat dit later sou word nie. Die verlies aan groot stukke grond was 
’n politieke probleem en ’n geestelike probleem, maar uit ’n eng ekonomiese oogpunt 
beskou, was daar in die 19de eeu steeds grond vir ondernemende mense wat bereid 
was om die beskikbare geleenthede te benut. In Natal was 2 miljoen van die 2,4 miljoen 
teoretiese wit hektaar inderwaarheid in die besit van groot grondmaatskappye wat dit 
heel gewillig aan Afrikane verhuur het terwyl hulle gewag het dat die waarde van die 
grond styg.

In die trekkerrepublieke het grondmaatskappye ook baie grond aan Afrikane verhuur. 
Die eienaar wat die Sotho as Mmangolwana geken het, was inderwaarheid die Vereeni-
ging Estate Land Company. Deelsaaiery, of “boerdery om die helfte” wat “Oom Kas” 
Maine in Charles van Onselen se beroemde biografi e The Seed is Mine verpersoonlik, was 
veral in die Vrystaat ook onder arm Afrikanerboere algemeen en gewild. Dit is eers met 
die aanvaarding van die Naturellen Grond Wet van 1913 uitgewis.

Die kleinboere buite die Kaapkolonie het feitlik geen politieke stem gehad nie. 
Die grootste uitsonderings was die amakholwa- (gelowiges) gemeenskappe in Natal, 
soortgelyk aan die sendingstasie-kleinboere van die Oos-Kaap. Die bekendste was die 
Edendale-gemeenskap naby Pietermaritzburg, wat van sy tuisbasis uitgebrei het en 
soortgelyke gemeenskappe elders in Natal gestig het. ’n Ander gemeenskap is die 47 
Afrika-planters van Mvoti (Groutville) wat teen 1871 ongeveer 120 ha suikerriet verbou 
en 140 ton suiker gemaal het.
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oorkant: ’n Mark in die 1880’s op die 
diamantvelde. Swart boere was in staat 
om meer teen ’n laer koste te produseer as 
wit boere, veral mielies. Swart Natalse 
boere het in die 1850’s mielies na Kaapstad 
uitgevoer, selfs voor die groot aanvraag in 
die 1870’s uit die diamantvelde hulle 
produksie nog hoër opgestoot het. 

onder: Eerw. John L. Dube (1871-1946), 
bekend as Mafukuzela, of “die een wat veg 
teen struikelblokke”. Hy is na die VSA om 
as predikant opgelei te word, waar hy die 
Amerikaanse swart leier Booker T. 
Washington ontmoet het. Hy het die 
Ohlange-instituut op Inanda begin, volgens 
die model van Washington se nywerheidskool 
by Tuskegee. In 1903 het Dube die koerant 
Ilanga laseNatal gestig en in Januarie 1912 is 
hy tot eerste president van die South African 
Native National Congress, die toekomstige 
ANC, verkies.



Natal het ’n ander voordeel bo die Oos-Kaap gehad. Die sendelinge van die American 
Board Mission was hier bedrywig, en hulle het swart Natalse leiers soos John L. Dube en 
Pixley Sema aan Amerikaanse modelle vir swart ekonomiese opheffi ng blootgestel. Toe 
Natal in 1893 verantwoordelike regering kry, was dit ’n terugslag vir Afrikane se politieke 
strewes, en nie ’n platform daarvoor nie.

“Vriende van die inboorlinge” en die oorsprong van 
Afrika-nasionalisme

King William’s Town was die ekonomiese middelpunt vir die Oos-Kaapse kleinboerdery. 
Dit was op drie na die grootste dorp in die ou Kaapkolonie. Dit was veel groter as die 
hawestad Oos-Londen en vir sy welvaart feitlik geheel en al van kleinboere afhanklik. 
King William’s Town was ook ’n sentrum vir die sending en talle vooraanstaande wit 
handelaars en professionele lui het sterk bande met die Skotse sendelinge op nabygeleë 
Alice gehad. Hul simpatie het by die ontluikende swart kleinboerstand gelê, iets wat hulle 
duidelik van die wit boeregemeenskap onderskei het. Dit spreek uit die beroemde geval 
van eerw. John Davidson Don, ’n Presbiteriaanse leraar wat in 1885 deur die Kaapse 
owerhede vervolg is toe hy teen die moord op ’n swart arbeider beswaar gemaak het.

Die liberale element het hulle met die ontluikende swart elite vereenselwig. In verkiesings 
vir die Kaapse koloniale Parlement het swart kiesers vir die “vriende van die inboorlinge” 
gestem. Omdat die stemreg kleurblind was, het swartes in ses Oos-Kaapse setels 
40% van die kiesers uitgemaak, en in altesaam 22 setels meer as 20% van die kiesers. 
Kaapse politici het swart agente gebruik om swart kiesers te mobiliseer. In 1884 het die 
sakemanne Richard Rose-Innes en James Weir van King William’s Town ’n jong swart 
intellektueel met die naam John Tengu Jabavu gesteun. Gefrustreerd deur die sensuur 
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DIE BEESTE IS WEG 
Zimkile!  Mfo wehlanga,
Phuthuma, phuthuma;
Yishiy’ imfakadolo.
Phuthuma ngosiba;
Thabath’ iphepha neinki;
Likhaka lakho eli.

Ayemk’ amalungelo.
Qubula usiba;
Ngxasha, ngxasha ngeinki.
Hlala esitulweni,
Ungangeni kwaHoho;
Dubula ngosiba.       I.W.W. Citashe (1882)

Die beeste is weg! Man van my nasie,
Jaag hulle, jaag hulle,
Los die agterlaaier,
Jaag hulle met ’n pen;
Trek papier en ink nader.
Dit is jou skild.

Ons regte verdwyn,
Gryp ’n pen;
Laai, laai met ink,
Sit in daardie stoel,
Bly weg van die Hoho-woud;
Vuur met die pen.



van die sendelinge by Lovedale, wou hy sy eie koerant stig. Dit was Imvo Zabantsundu, 
die eerste koerant met ’n swart eienaar en redakteur in enige Afrika-taal in Suid-Afrika.

Jabavu was nie die eerste swart politieke leier in Suid-Afrika nie – dié eer kom eerw. 
Simon Sihlali van Cala toe. Hy is tot president van die eerste swart politieke party, 
Imbumba yaManyama (in 1882 in Port Elizabeth gestig), verkies. Maar dit was Jabavu 
wat die opkomende swart elite ’n stem, ’n platform en ’n rolmodel gegee het. Organisasies 
met die naam Iliso Lomzi (“die Oog van die Nasie”) het in talle kleiner dorpe in die Oos-
Kaap ontstaan, en in 1887 het hulle die “Unie van Inheemse Waaksaamheidsverenigings” 
(Imbumba Yeliliso Lomzi Ontsundu) gestig. Dit was ’n regstreekse voorsaat van die 
African National Congress.

Tussen 1882 en 1886 het die aantal swart kiesers in ses sleutelsetels in die Oos-Kaap 
sesvoudig toegeneem. Dit wou voorkom of swartes weldra hul stemkrag sou gebruik om 
die “vriende van die inboorlinge” te systap en swart verteenwoordigers tot die Parlement 
te verkies.

Regstreekse Afrika-verteenwoordiging in die wetgewer was egter nie iets wat die 
opstellers van die liberale Kaapse grondwet ooit beplan het nie. Hulle wou swartes en 
gekleurdes wat kwalifi seer, in die stelsel opneem, maar nie vir swart leiers die geleentheid 
skep om die stelsel in die Parlement uit te daag nie.

Wit boere het ook begin mobiliseer, en in 1880 is Suid-Afrika se eerste formele 
politieke party, die Afrikanerbond, gestig om wit belange te beskerm. Die bond 
het sy visier sommer gou op die liberale stemreg ingestel. Kragtens die Wet op die 
Registrasie van Parlementêre Kiesers (1887) en die Stemreg- en Verkiesingswet (1892) is 
stemregkwalifi kasies moeiliker gemaak. Hoe vinniger swartes vir die stemreg gekwalifi seer 
het, hoe vinniger het die koloniale Parlement die doelpale verskuif.

Wit politieke faksies – een onder leiding van Cecil Rhodes en die ander die “vriende 
van die inboorlinge” van ouds – het etniese spanning uitgebuit en so die swart stem 
verdeel. Die een faksie het Jabavu aangehang, en die ander dr. W.B. Rubusana, ’n 
kerkleier wat later ’n koerantredakteur geword het. Swart politici het te veel aandag aan 
hul eie struwelinge begin gee en nie ’n gesamentlike front voorgehou nie. Die een wit 
kabinet in Kaapstad na die ander kon dus enige vordering wat swart mense onder die 
Kaapse liberalisme gemaak het, omkeer. Hulle kon op politieke vlak geen samehangende 
ideologie skep nie, en wou gedurig hê dat die koningin swart Suid-Afrikaners van 
onderdrukking deur die setlaars red.

Eers nadat die ryksregering in 1910 sy steun aan ’n verenigde Suid-Afrika met ’n 
rassistiese grondwet toegesê het, het swart leiers begin om ’n nuwe organisasie en 
’n nuwe benadering te oorweeg.
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bo: Dr. W.B. Rubusana (1858-1936), 
predikant, koerantredakteur en die enigste 
swart man wat tot enige van die parlementêre 
strukture van die ou bedeling verkies is 
(hy was Lid van die Provinsiale Raad vir 
Thembuland, 1910-1914). Rubusana het 
’n leidende rol in die stigting van die ANC 
gespeel, maar sy invloed is ondermyn deur sy 
politieke wedywering met J.T. Jabavu. 

oorkant: Tiyo Soga (1829-1871) en sy 
Skotse vrou Janet (gebore Burnside). Hy 
was die eerste swart predikant georden in ’n 
Europese kerk, en seun van een van die Groot 
Raadslede van die Xhosa-hoofman Ngqika. 
Tiyo Soga se bekende gesang “Lizalis’ idinga 
lakho” (Kom jou belofte na) is vandag steeds 
baie gewild. The Inheritance of My Children, 
’n persoonlike dokument wat hy geskryf het 
kort voor sy voortydige dood, is een van die 
vroegste uitdrukkings van swart bewussyn in 
die Suid-Afrikaanse geskiedenis.



“ v r i e n d e  va n  d i e  i n b o o r l i n g e ”  e n  d i e  o o r s p r o n g  va n  a f r i k a - na s i o na l i s m e     181

Die pynlike knyptang vir ’n swart man in ’n 
wêreld deur wittes oorheers, spreek duide-
lik uit die lewe van Tiyo Soga, die eerste 
swart leraar in ’n Europese kerk.

Soga is in 1829 gebore, as die seun van 
’n Grootraadslid van die Xhosa- hoofman 
Ngqika. Skotse sendelinge het hom 
 beïnvloed, en hy is op Lovedale opgelei. Die 
sendelinge het hom tydens die Oorlog van 
die Byl na Skotland geneem. Hy is dus nooit 
besny nie, en volgens  Xhosa-gebruike was 
hy nooit werklik ’n volwasse man nie. In 
1856 is hy met ’n Skotse vrou, Janet 
Burnside, getroud. Dit was ’n  gelukkige 
huwelik waaruit kinders gebore is wat ook in 
Skotland opgevoed is. Hy is van die Britse 
kultuur deurdrenk, en het  klassieke werke 
soos The Pilgrim’s  Progress in Xhosa 
vertaal. Hy het ook enkele Xhosa-gesange 
gekomponeer wat vandag nog gewild is.

Al was hy skynbaar geheel en al van die 
Europese kultuur deurdrenk, is Soga dik-
wels sterk aan sy minderwaardige posisie 
as ’n swart man herinner. Die dag waarop 
hy ná sy lang ballingskap na Suid-Afrika 
teruggekeer het, het hy met sy vrou in Port 
Elizabeth se strate gestap toe iemand uit-
roep: “Skande, Skotland!” Wittes uit die 
laer stand het hom openlik oor sy Europese 
klere gespot. Wit intellektuele, onder die in-
vloed van Maatskaplike Darwinisme, het 
hom by gesprekke betrek oor hul standpunt 
dat die swart “ras” onvermydelik deur die 
wit meesterras uitgewis sou word.

Soga se antwoord was ’n ondubbelsin-
nige verklaring dat swart regte in Afrika, die 
swart vasteland, voorrang moet geniet. 

“God het Afrika aan Gam se ras gegee,” 
het hy betoog. Kort voor lank sou Afrika vol-
gens die Bybelse profesie gekersten wees: 
“Ethiopië sal haar hande gou na God uit-
strek.” Soga, wat op ’n betreklik jeugdige 
leeftyd weens tuberkulose gesterf het, het 
’n brief met die titel “My kinders se erfenis” 
aan sy seuns nagelaat:

As julle jul naam wil maak en respek 
wil afdwing, as julle mense se spot nie 
wil voel nie – en julle sal dit wel soms 
voel – moet julle as gekleurde mense 
jul plek in die wêreld inneem, en nie 
as wit mense nie; as [Xhosas], nie as 
Engelse nie . . . vir jul eie onthalwe 
moet julle  nooit skaam lyk dat jul vader 
’n [Xhosa] was nie, en omdat julle 
 Afrika-bloed geërf het nie. Dit is ewe 
goed as dié wat in die are van my 
 witter broeders vloei.

Swart leraars van die volgende generasie 
het wit oorheersing selfs heftiger verwerp. 
In die woorde van biskop Dwane was hulle 
lidmate van “’n kerk wat met salarisse dis-
krimineer, gelyke geleenthede ontsê, en pa-
ternalisme en ooglopende rassisme aan die 
dag lê”.

Nehemiah Tile, ’n Metodiste-leraar wat 
na aan koning Ngangelizwe van die Thembu 
was, was die eerste “Ethiopiër” wat weg ge-
breek het. Tile het die gesag van wit 
magistrate ondermyn deur te sê dat Nga-
ngelizwe regstreeks onder die koningin 
moet val, en nie onder die wit Kaapse 
setlaars nie, en dat die Thembu hul eie 

staatskerk moet hê, net soos die Angli-
kaanse Kerk. Hy het Metodiste-sendelinge 
verder die harnas in gejaag deur ’n os vir 
die besnydenis van Ngangelizwe se seun 
Dalindyebo te skenk en daarmee te toon 
dat Afrika-seremonies langs die Christelike 
geloof kan staan. Tile is uit die kerk ge skors, 
en stig toe omstreeks 1890 die Thembu-
kerk van Suid-Afrika. Die kerk het kort ná sy 
dood tot niet gegaan, maar talle voor aan-
staande swart kerkleiers het Tile se voor-
beeld gevolg, soos Mangena Kokone (wat 
hom by die Amerikaanse AME-kerk geskaar 
het), P.J. Mzimba (stigter van die Pres bi-
teriaan se Kerk in Afrika) en J.W. Dwane 
(stigter van die Orde van  Ethiopië binne die 
Anglikaanse Kerk).
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