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Goud en oorlog

Die verhaal van goud
Die goudrif, waarvan George Harrison ’n deel op die plaas Langlaagte aan die Witwatersrand
ontdek het, het Suid-Afrika vir ewig verander. Die ontdekking van diamante en goud het die
mynbedryf en ’n industriële revolusie van stapel gestuur. Diamante, steenkool, goud was alles
dinge wat van groot ekonomiese belang vir die wêreldmag Groot-Brittanje was. In Suid-Afrika
het daar in die 50 jaar ná die vestiging van die goudmyne nuwe sosiaal-ekonomiese klasse
ontstaan. In hierdie periode is daar magnate en swerwers, miljoenêrs en bankrotspelers,
winkeliers en entrepreneurs gemaak. ’n Nuwe werkersklas het ook verskyn – een wat diep
verdeeld was langs sowel kleur- as maatskaplike lyne. Dit is slegs in die werkplek waar swart
en wit werkers sou ontmoet, en dan in voorafbepaalde en streng hiërargiese verhoudings.

In Suid-Afrika is goud al eeue lank voor kolonialisering ontgin. Die kunstig
bewerkte goud in Mapungubwe en Thulamela en ander ou terreine in Limpopo van vier of vyf eeue gelede bied volop getuienis hiervan. Van 1834 af
en daarna was daar ook ontdekkings deur prospekteerders. In 1852 en 1853
het wit prospekteerders spore van goud in die weste aangetref, en daarna
weer in 1870 toe Henry Lewis ’n gouddraende rif op ’n plaas met die naam
Blaauwbank geïdentiﬁseer het. Later het prospekteerders op sirkelvormige
skagte op die plaas Rietfontein (in die huidige Ekhuruleni) afgekom.
Dit het later geblyk dat daar oor ’n afstand van 12 km tot 13 km in die
noordelike helling van die Witwatersrand talle ou tinuitgrawings deur
vroeë swart mynbouers was. Klein, skaars volhoubare spoelgoudmyne was in die 1870’s
in werking, asook die myne by Pelgrimsrus in vandag se Mpumalanga. In die dekade wat
hierop gevolg het, was prospekteerders in die Sterkfontein- en Wilgespruit-omgewing
doenig. Toe kom daar die ontdekking van ’n dagsoom met gouddraende erts op die plaas
Langlaagte.
Hierdie ontdekking was so belowend dat ’n openbare delwery in April 1886 geproklameer is. Kort nadat die Hoofrif in 1886 ontdek is, is gevind dat dit deur Langlaagte oor
byna 50 km na die ooste en die weste strek. Die tentedorp van gretige (slegs wit) prospekteerders van oraloor het vinnig gegroei. Die dorp is genoem na Johann Rissik, die
waarnemende landmeter-generaal, en Johannes Pieter Meyer, die veldkornet van die
wyk. Dit het byna onmiddellik tot ’n stad aangegroei (kyk kassie op p. 200).
Die geesdrif het oor die volgende paar jaar effens afgeneem toe besef is dat hoe talryk
die ertsafsettings ook al was, hulle maar taamlik dun was en dat die goudlaag onegalig en
diep onder die grond lê. Dit het begin lyk asof hierdie vonds, net soos by Pelgrimsrus, ook
maar ’n kortstondige meevallertjie sou wees.
Die opkoms van mynkorporasies
Op hierdie tydstip het Londen, die ﬁnansiële hoofstad van die wêreld, die verhoog betree.
Die internasionale wisselkoers was aan ’n goudstandaard gekoppel, en nuwe tegnologie
waardeur die gedelfde erts verfyn kon word met ’n amalgamasieproses waarby sianied betrokke is, het verseker dat diep mynbedrywighede in Suid-Afrika uitvoerbaar was – maar

bo: ’n Goue armband uit die vrouegraf

by Thulemela. Altesame 291 goue krale,
vermoedelik die oorblyfsels van ’n
arm- of nekband, is in die graf ontdek.

d i e v e r h a a l va n g o u d

199

JOHAN N E S B U RG : ’ N KITSSTAD

In 1886 is goud aan die Witwatersrand ontdek. Nog nooit tevore in die geskiedenis van
die wêreld het die ontdekking van ’n delfstof
’n agtergeblewe, landelike gebied so skielik en ingrypend, en so volkome, getransformeer en aan ’n nuwe land vorm gegee
nie. Goud het die grondslag van die land se
monetêre stelsel geword en sou baie dekades lank daarna die Suid-Afrikaanse ekonomie oorheers.
Johannesburg het byna oornag van ’n
mynkamp in een van die mees dinamiese
stede op aarde verander. Daar was ’n ontplofﬁng van nywerheidsondernemings. Gerugsteun deur grootskaalse beleggings, veral uit Brittanje, was daar in 1888 44 myne
in bedryf, met ’n nominale kapitaal van nagenoeg £7 miljoen en ’n opbrengs van
meer as £1 miljoen. Teen die einde van die
eeu het die myne ’n kwart van die wêreld
se goud geproduseer.
In die vroeë 1890’s was daar al meer
as 100 000 mense in diens van die mynbedryf. Johannesburg het ’n wit bevolking
van 50 000 gehad, van wie slegs 6 000
Afrikaners was. Tesame met swart en wit
mynwerkers het die goudmyne ook inhalige
geldwolwe, konkelaars en misdadigers aangelok. Die myne het gasheer gespeel vir die
mynmagnate, die sogenaamde Randlords,
en aan die onderkant was daar die opdrifsels en skuim.
In die stad was daar byna 300 kroeë,
baie van hulle met agterkamers waar vir kommersiële seks voorsiening gemaak is. Die
strate het gewemel van delwers, sekswerkers, dobbelaars, kroegbase, wasvroue en
huiswerkers. Die arm Afrikaners het deurentyd na die stede gestroom om werk as
steenmakers, kebdrywers en transportryers
te soek.
Toe hy Johannesburg in 1900 saam met
lord Roberts se magte binnekom, het Winston Churchill geskryf: ‘‘Die hele kruin van
die Rand se rif is met skoorstene omsoom
. . . Voor ons het opgespring die tekens van
rykdom, vervaardiging van goedere, en die
woelinge van beskawing.’’ Die ZAR, tesame met die landelike gebiede, is getransformeer. Teen die einde van die eeu was
tussen ’n derde en die helfte van die grond
van die ZAR in die besit van buitelanders.
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teen ’n prys. Individuele prospekteerders is spoedig uitgewis, want die diep mynbedrywighede waarmee in 1895 begin is, het massale internasionale kapitaal en hulpbronne
vereis. Hierdie besteding is geregverdig deur die beskikbaarheid van goedkoop swart
arbeid in Suider-Afrika en die volop kliënte in die internasionale mark. Die uur van die
mynkorporasies het geslaan. Die manne wat in beheer was, het geweldig ryk geword en
sou spoedig as die Randlords bekend staan (kyk kassie).
Die goudstandaard het beteken dat die vasgestelde prys van goud nie deur aanbod en
aanvraag bepaal is nie. Die mynmaatskappye moes ’n manier vind om koste te besnoei.
Dit was nie maklik nie. Afgesien van duur, ingevoerde masjinerie waarby ontsaglike hoeveelhede kapitaal betrokke was, was administratiewe en tegniese vaardighede van deurslaggewende belang. Daar was ’n tekort aan ambagslui, sodat dié in die steenkool- en
goudmyne van Brittanje en Australië gewerf moes word. Saam met hulle het kennis gekom
van militante vakbondaktiwiteite, en hulle kon – en het – relatief hoë lone geëis.
Verder was daar honderdduisende arbeiders nodig om skagte te grawe en gate in
die rotse te kap (en later te boor). Dit was ’n arbeidsintensiewe proses: Nadat die rotse
losgeskiet is, moes arbeiders dit na bo sleep sodat dit tot goud verfyn kon word.
Die mynkorporasies was daarop ingestel om ’n arbeidmag van laag besoldigde, halfgeskoolde arbeiders te skep wat die hoë koste van hoëtegnologiemasjinerie en geskoolde arbeid kon teenwerk. Verskeie faktore het hulle gehelp. Die grondstryd van die 19de
eeu het ’n grotendeels kwesbare swart bevolking nagelaat. Hulle het ’n tydperk van oorlogvoering deurgemaak wat die beveiliging van hul grond en beeste teen Mzilikazi se krygers,
trekkers, Britse troepe en anneksasie deur koloniale en Boeremagte behels het.
Teen hierdie agtergrond was dit vir die myne maklik om arbeid te bekom. Hulle kon
ook uit ervaring in die diamantmynbedryf put. Een aspek hiervan was dat die diamantmyne ’n patroon van trekarbeid gevestig het, en hul stelsel van geslote kampongs is op ’n
veel groter skaal deur die goudmyne oorgeneem.
Werwing van trekarbeiders
In die vroeë jare het die mynmaatskappye onder die leiding van Cecil John Rhodes
gestaan, ’n verbete imperialis en ’n ruk lank eerste minister van die Kaapkolonie. Deur
sy Glen Grey-wet van 1894 het hy die beskikbaarheid van arbeid verseker met ’n beleid
wat daarop gemik was om swart mans van die grond te verdryf deur die grondbesit tot
vier morg te beperk. Hy het ook ’n arbeidsbelasting ingestel. Dit, so het hy verklaar, sou
swartes oorhaal om ‘‘iets van die waardigheid van arbeid te wete te kom’’.

MYN KOR PORAS I E S E N RAN D LOR D S

Binne enkele jare ná die ontdekking van
goud in 1886 het die goudmyne van die
Witwatersrand ongekende rykdom aan die
regering en die Randlords besorg. Laasgenoemdes was ’n betreklike klein groepie ﬁnansiers en magnate aan die toppunt
van die mynbedryf. Goud het party van
hulle so ryk gemaak dat die Londense koerante na die boonste 20 of 30 van hulle
as die Randlords verwys het. Dit was nie
blote geluk dat hulle ryk geword het nie –
hulle was mense met merkwaardige ﬁnansiële en administratiewe gawes. Verskeie
van hulle het hul ervaring in die diamantmyne van Kimberley opgedoen waar hulle
die jongste tegnieke en wetenskaplike kennis toegepas het om probleme te bowe te
kom. Hulle het die nut van ’n ‘‘groepstelsel’’ ingesien – vyf of ses toonaangewende ‘‘groepe’’ of ‘‘ﬁnanshuise’’ wat op grond
van die aandele wat hulle besit het, beheer
oor etlike mynmaatskappye kon uitoefen.
Samewerking op bepaalde terreine kon
hierdie groepe in alle opsigte baat. Daar
was geen onderlinge mededinging om markte tussen korporasies nie, en maatskappye
kon al die goud wat hulle geproduseer het,
verkoop. Die wins wat hulle gemaak het, is
bowenal bepaal deur hul vermoë om koste
te besnoei, veral uitgawes aan arbeid. Daarom het hulle in 1887 die Kamer van Mynwese tot stand gebring om onderlinge
mededinging om arbeid uit te skakel.
Die myngroepe was nie polities uniform

nie. Party was die Zuid-Afrikaansche Republiek goedgesind, en al het dit nie vir
Paul Kruger persoonlik gegeld nie, dan wel
vir die progressiewe groepering in die Volksraad wat gretig was om die staat te hervorm.
Die mees prominente ﬁgure hier was J.B.
Robinson, wat die Robinson-maatskappygroep gevorm het; Adolf Goertz, ’n verteenwoordiger van die Deutsche Bank en
grondlegger van die maatskappy wat later
die Union Corporation sou word; Barney
Barnato, wat Johannesburg Consolidated
Investment beheer het; en George Albu,
wat die General Mining and Finance Corporation gestig het.
Die Randlords wat teen Kruger gekant
was, was almal by diep mynbou betrokke.
Die grootste mynhuis is deur die vennootskap van Alfred Beit en Julius Wernher tot

stand gebring. Hulle het die maatskappy
Wernher, Beit & Co., met sy setel in Londen, beheer, asook H. Eckstein & Co., in
die wandel as Corner House bekend, met
sy hoofkantoor in Johannesburg. Die twee
voorste segsmanne van die Randlords wat
anti-Kruger was, was albei aan Corner
House verbonde – Percy Fitzpatrick, die
skrywer van Jock of the Bushveld (1907),
en Lionel Phillips.
Rhodes het Goldfields in Suid-Afrika
reeds in 1887 gestig, maar is selde in Johannesburg gesien. Die Anglo American Corporation is eers in 1917 gevorm. Ernest
Oppenheimer het die voorste mynmagnaat
van die eeu geword en ook ’n ﬁlantroop.
Hy het die leiding geneem om die hoofsetel
van sy maatskappy van Londen na Johannesburg te verskuif en as ’n egte SuidAfrikaanse maatskappy te vestig.
Die ‘‘Suid-Afrikaanse miljoenêr’’ het ’n
gestereotipeerde ﬁguur in Londense musiekblyspele geword. Die mynmagnate is
gehekel en verdoem. Tot in die 1920’s het
hulle teen die vakbonde op die myne weerstand gebied, en dit het van hulle gehate ﬁgure in die oë van sowel die werkers as die
nasionalistiese politici gemaak. D.C. Boonzaier, ’n spotprenttekenaar van Die Burger,
het die karakter Hoggenheimer geskep om
hierdie sentiment te vergestalt. In sy boek
oor die Randlords skryf Geoffrey Wheatcroft: ‘‘Hoggenheimer was die argetipiese
Randlord, die ryk en inhalige uitbuiter’.’

oorkant: Langlaagte, by Johannesburg, in die dae van die
vroeë oopgroefdelwerye.
bo: Die sukses van die Randlords het ongekende welvaart aan
die ZAR besorg, maar daarmee saam die bedreiging dat die
mynbase magtiger as die staat kon word. Hier luister ’n ZARamptenaar na twee twistende kleinskaalse prospekteerders,
terwyl ’n Randlord selfgenoegsaam toekyk.
links: D.C. Boonzaier se spotprentﬁguur Hoggenheimer. Dié

prent verwys na twee groepe werkers – wittes en Chinese – wat
teen mekaar afgespeel word tot voordeel van die mynmagnate.
Dit het in die South African News in 1904 verskyn, met die
onderskrif: “Hou hom onder, of hy vra die stemreg.”
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regs: ’n Vroeë werwingspos vir arbeiders
in ’n landelike gebied. Die myne kon slegs
winsgewend bedryf word solank arbeidskoste
laag gehou is. ’n Stelsel vir die werwing van
goedkoop swart arbeid oral in Suider-Afrika
is op die been gebring.
onder: Die vroeë goudmynbedryf in

Johannesburg. Die illustrasies toon kantore
en skagtorings (bo); die bogrondse aﬂaai van
erts (middel); en die giet van gerafﬁneerde
goud (onder).

Dit het geblyk dat die trekarbeidstelsel in die diamantvelde die goedkoopste manier
van arbeidsverskafﬁng is. Onverbonde werkers het laer lone geregverdig. Deur voorsiening te maak vir verblyf van ’n minimum standaard en heel basiese voedsel, kon
maatskappye lone en koste verder afdwing. Die paswette wat in die 18de eeu ingestel is
om die beweging van slawe te beheer, is nou aangewend om swart werkers te verhinder
om weg te loop of rond te beweeg om die beste prys vir hul arbeid te bekom.
Die Kamer van Mynwese was direk by die werwingsveldtog betrokke. Werwers is in
diens geneem om arbeiders te verkry. Hierdie werwers, wat vir ’n kommissie gewerk het,
was in hul driestukpakke die verpersoonliking van rykdom en moderniteit, en het die
behendigheid van kulkunstenaars ontwikkel. Onder ontnugterde mynwerkers het hulle
bekend gestaan as digalajane (bedrieërs) wat hoë lone en goeie werktoestande belowe
het. ‘‘Die koeie het uiers, kom melk hulle,’’ is hoedat hulle hul gehore aangespoor het.
Op hierdie manier is ’n arbeidsmag geskep wat gedurig gewissel het. Die lede daarvan is nie toegelaat om vaste werkers te wees nie en ook nie om formele vaardighede
te verwerf wat tot hoër lone vir swart mynwerkers sou kon lei nie. Hulle is ook belet om
vakbonde te stig. Nuwe rekrute in die myne het die volstrekte minimum inligting en
opleiding ontvang, wat nouliks die grondbeginsels van kommunikasie in ’n kunsmatige
omgangstaal ingesluit het. Fanakalo (‘‘doen dit so’’), wat uit opdragte en bevele bestaan
het, het die omgangstaal van swart arbeiders in die myne geword. Die algemeenste
onderrigmetode was die amptelik goedgekeurde gebruik van die sambok.
’n Idee van die nywerheid as geheel is nooit aan dié werkers gegee nie, en nog minder
’n gevoel dat hulle ’n deel gehad het aan die uitdagings en geleenthede van die mynbedryf. Hulle het net genoeg inligting ontvang om hulle in staat te stel om ondergronds
te werk. Die mynbedryf het dus ’n stiksienige, ondoeltreffende, ongeskoolde en maklik vervangbare swart arbeidsmag nagelaat in plaas van ’n geskoolde en meer produktiewe een.
Die wit arbeidsmag
Op wit mense wat sonder vaardighede in die myne kom werk het, het daar swaarkry
gewag. Hulle het ’n heenkome gevind in die oorwegend armer, veelrassige kolle van die
laer klas. Plattelandse Afrikaners kon nie maklik werk vind nie, aangesien hulle nie oor
nywerheidsvaardighede beskik het of die taal van die ekonomie, Engels, magtig was nie.
Nogtans kon die meer vindingrykes hul plattelandse vaardighede benut – steenmakers
het kleigrond in Newtown geïdentiﬁseer, en ander het landbouprodukte gelewer om die
stedelinge te voed. In later jare, toe die Afrikaners polities herstel en die oorhand ná die
1924-verkiesing gekry het, het baie van hulle werk in die polisiemag en op die spoorweë
gekry. Bestuurs- en korporatiewe poste is hoofsaaklik aan Engelssprekendes gegee.
In die myne is die geskoolde werk deur wit werkers verrig. Ambagsmanne soos inge-
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nieurs, loodgieters, skrynwerkers, bouers, boormanne en opsigters, wat meestal Engelssprekende immigrante was, het die topposte beklee en aangedring op wat sir George
Albu as ‘‘buitensporige lone’’ bekla het. ‘‘Waarom maak ons nie die naturel die ware mynwerker nie?’’ het hy gevra. ‘‘So kan ons dan baie van die geld bespaar wat ons wit mense
betaal vir werk wat hulle in elk geval nie doen nie.’’
In 1907 het geskoolde mynwerkers gestaak toe die mynmaatskappye in ’n poging om
koste te besnoei vereis het dat hulle oor drie boormanne in plaas van oor twee toesig
hou – werk wat vroeër as geskoold beskou is, maar ewe skielik as ongeskoold gedeﬁnieer
is en aan werkers gegee is wat ’n tiende soveel as die geskoolde wittes verdien het. Die
geskoolde mynwerkers het aan die kortste ent in die staking getrek. Opsigters het nie veel
opleiding nodig gehad nie, en mynbestuurders het hulle spoedig gewend tot Boerevlugtelinge ná die verwoesting en grondverlies van die Suid-Afrikaanse Oorlog.
Hoewel die Afrikaners nie nywerheidsvaardighede gehad het nie, was hulle ervare opsigters van swart huurarbeiders en deelboere. Hulle is gewerf om vir die stakers in te
staan. Die gevolg was dat die ambagsmanne die nuwe opsigters pragmaties vir hul vakbonde gewerf en sodoende die eerste nywerheidsbond gevorm het (in teenstelling met
die vakbonde wat voorheen bestaan het). Hulle het verkies om as ’n ras-gedeﬁnieerde
kategorie van werkers saam te staan om hul regte teen die oormatig uitgebuite swart
trekarbeiders te beskerm. Met die bykomende wapen van die stemreg het hulle etlike
setels vir die Arbeidersparty in die Parlement verseker, en in 1911 het die Mijnen en
Bedrijven Wet 32 gesertiﬁseerde beroepe soos masjiniste, skrynwerkers, dinamietskieters
en ander geskoolde poste vir wittes gereserveer en nie slegs swartes uitgesluit nie, maar
ook bruines, wat voorheen wel sekere vergunnings geniet het.
Die agtergrond vir hierdie lang era van blatante opgaar van kapitaal was die rassisme
waarmee die wit samelewing van Suid-Afrika deurdrenk is – van die nuwe nyweraars en
regeerders, verby die groeiende aantal handelaars en administrateurs, tot onder by die halfgeskoolde wit werkers en die toesighouers oor die swart mynwerkers.
Die wittes het gemeen dat hul werk in die gedrang is weens die swak lone wat aan die
swart werkers betaal is. Hulle was onderhewig aan wat Frederick Johnstone ‘‘strukturele
onveiligheid’’ genoem het – dié wat nie voldoende vaardighede gehad het nie, het gevaar
geloop om ontslaan en deur ervare, laag besoldigde swart werkers vervang te word. Dit
was die vrees hiervoor wat die nuwe nywerheidsunies aangespoor het om hulle te beywer
vir werkafbakening en vir regulasies wat bepaal dat opleiding en vakleerlingskap slegs vir
wittes beskore sou wees.
links: Vroeë wit mynwerkers. Die meeste

van hulle was mense wat kort ná die SuidAfrikaanse Oorlog ’n heenkome in die stad
kom soek het. Hier ruim myners erts met
koekepanne in ’n myntonnel weg. Let op die
afwesigheid van beskermende hoofdeksels
of kopligte. Eers nadat die die Transvaal
Miners’Association in 1907 ook ongeskoolde
wit mynwerkers tot hul geledere toegelaat het
(en daarmee die maatstaf van geskooldheid
vir dié van ras verruil het) het ondergrondse
werksomstandighede begin verbeter. In 1911
is 4 van elke 1 000 myners in die goudmyne
in ongelukke dood. Ná die mynwerkerstaking
van 1913 het werkgewers ’n stelsel ingevoer
om ongelukke te monitor en het die sterftes
tot 2,5 per 1 000 werkers gedaal. So onlangs
as in die 1980’s het daar steeds gemiddeld
600 werkers per jaar in die goudmyne gesterf.
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onder: Twee mynwerkers, in stadsklere

uitgevat, kuier by hul landelike familie.
Dié foto weerspieël treffend drie wêrelde:
die tradisionele lewe, ’n oorgangsfase en
die moderne lewe.
oorkant onder: Uitspantyd in ’n De Beers-

mynkampong vroeg in die 1900’s. In hul
beperkte vrye tyd het trekarbeiders hul tot
inheemse tydverdrywe gewend, o.m. speletjies
soos bawu en mankala, as bevestiging van
hul identiteit.

Mynmaatskappye het min aandag aan gesondheid en veiligheidsmaatreëls gegee –
gemiddeld is meer as 700 mynwerkers per jaar in rotsstortings in myne dood. Gay
Seidman het bereken dat ongelukke die lewe van 69 000 mynwerkers tussen 1900
en 1993 geëis het, terwyl meer as ’n miljoen aan long- en aansteeklike siektes gesterf
het. Dit het gewissel van tuberkulose en mesotelioma (‘‘myntering’’, wat veroorsaak
is deur die inaseming van die fyn silikastof wat deur die boor van die rotse vrygestel is)
tot longontsteking en infeksies weens ondervoeding. Van die kant van die trekarbeidstelsel was daar weinig belangstelling in die gesondheid van swart werkers nadat hulle weer
tuis was.
Wit werkers het ook ’n hoë prys betaal. Indien werkers jaar ná jaar heeltyds gewerk
het, het hulle nie ’n rustyd van selfs ’n maand tussen kontrakte gekry nie. Die verhaal van
die wit werkersklas in die eerste helfte van die vorige eeu gaan oor die trauma van vroue
en kinders wat geliefdes verloor het en van mynwerkers wat hul lewe in doodsangs uitgehoes het. In die vroeë jare van die 20ste eeu is bevind dat die wit rotsboorder kon hoop
om vyf jaar lank te lewe – die gemiddelde lewensverwagting was 37 jaar.
Terwyl wit werkers verblyf in gesinswonings en kothuise op die mynterrein gekry het,
is trekarbeiders geprop in hostelbarakke of kampongs waar die slaapvertrekke tussen 20
en 60 slaapplekke, van beton gemaak, bevat het. Die minimum voedsel is verskaf – ’n bak
stywe mieliepap is met vleis en sous aangevul slegs as die ondergrondwerker die verpligte
29 duim rots per skof geboor het.

Die werk en gesinne van
trekarbeiders
Die kampongs is met die oog op die groots
moontlike mate van beheer ontwerp. Die
kampongbestuurder se kantoor was in die
middel van die binneplein sodat hy ’n onbelemmerde uitsig op die hele terrein kon
hê. Die opsluitkamer, die drie meter hoë heining en die enkele kamponghek, vir in- en
uitgaan, het gedwonge dissipline verseker.
Aanvanklik is trekarbeiders deur hul tradisionele leiers uitgestuur in groepe mans
wat ewe oud, jonk en ongetroud was. Daar
was inderdaad ’n element van trots daaraan
om gevaarlike en moeilike werk te gaan
doen en die ingewande van die aarde te
trotseer. Vir baie Sotho was werk in die
myne byvoorbeeld ’n toets van hul manlikheid voor hulle trou. Maar namate die
geldekonomie in die landelike huishoudings intrek geneem het, het al meer getroude mans elders gaan werk om hul woonplek vir die gesin in stand te kon hou.
Die reservate het reservoirs vir arbeid
geword. Deborah James het die liedere van
die vroue van trekarbeiders bestudeer en
bevind dat hulle toenemend die verantwoordelikheid moes dra om die ekonomie
van die huis te bestuur, die kinders groot te
maak en vir die oues, siekes en werkloses
te sorg. Vroue het de facto die hoof van die
huishouding geword en hul onbetaalde
arbeid het inderwaarheid die goedkoop arbeid van die trekarbeiders gesubsidieer.
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Wat was die uitwerking van trekarbeid op
die landelike lewe? Trekarbeiders het tussen twee ekonomieë beweeg – die bestaansproduksie van die platteland en die
werk vir kontantlone in die myne. Die trekarbeiders het hul lone oordeelkundig aangewend om vir hul landelike gesinne te sorg
en hulle teen desintegrasie en proletariese
verval te beskerm. In Xhosa is daar twee
woorde vir werk – ukwakha, werk wat die
gesin en die woonplek opbou, en pangela,
wat beteken om korttermynwerk te doen
vir wittes.
Geldoordragte deur die trekarbeider was
onontbeerlik vir die welstand van die gesin
in die landelike tuiste. So byvoorbeeld het
die situasie van die Tambo-gesin in Pondoland vroeg in die 1930’s versleg toe hulle
twee gesonde mans verloor het. Uiteindelik

was die hoof van die huishouding, Oliver
Tambo se vader, Manchu, verplig om eers
sy oskar en daarna sy perde te verkoop.
Hy het gesukkel met die opvoeding van sy
kinders, want sy ouer broer wat die opvoeding van sy knapste twee neﬁes gesubsidieer het, het tering opgedoen op die suikerplantasies in Natal. Tog was Manchu as hoof
van die huishouding in staat om die gesin
tot met sy dood in 1936 bymekaar te hou.
Teen die 1950’s het baie getroude mans
byna hul hele lewe aan werk in die myne
en stede gewy. Alfred Qabula, ’n vakbondleier en digter, het in Flagstaff in die OosKaap grootgeword. Hy vertel:
Ek kan nie my pa goed onthou nie. Ek
het net ’n vae prentjie van hom in my
gedagtes. Hy het lang tydperke op die

myne gebly. Ons het nooit baie van
hom gesien nie. Al die beeste, skape
en bokke wat hy gehad het, het hy gekoop met die geld wat hy onder in die
myne in Johannesburg verdien het,
daar waar die mure gesing het.
Maar trekarbeid het ook kulturele verryking
en tussenkulturele uitdrukking meegebring.
Qabula onthou die opgewondenheid van die
dorpie rondom Kersfees, “die enigste tyd wat
mense kon bekostig om saam te wees, vanweë die trekarbeidstelsel”. Elkeen het met
‘‘iets nuuts’’ teruggekeer.
Ek onthou een jaar toe die mynwerkers
teruggekom het met ’n nuwe dansstyl
wat hulle by die Bhaca-mense geleer
het. Almal was so opgewonde dat hulle
al die pryse op die fees gewen het . . .
Een-twee-drie is dit deur die meeste
van die jong dansers in ons omgewing
oorgeneem, en spoedig het dit die
plaaslike manier geword om te dans.
Dit was dikwels die vroue wat die spit moes
afbyt vir die opgekropte wrewel van die
mans, wat ’n diepe gevoel van verlies aan
hul regmatige tradisionele status ervaar het.
Qabula merk op:
Dit is hoe hulle vroeër was. [My pa] het
dikwels teenoor ons losgebars en ons
verantwoordelik gehou vir sy harde
lewe, waarvan ons niks geweet het nie.
Hy en my ma het nooit ophou baklei nie,
maar my pa het haar nooit geslaan nie.

Namate die maatskaplike samehang en die bestaansekonomie in die landelike gebiede
agteruitgegaan het, is die gesag van die tradisionele leier, die hoofman, ook ondermyn.
Hul besoldiging het hulle toenemend gyselaars daarvan gemaak en teenoor die regering aanspreeklik gestel. Die gesegde ‘‘’n hoofman is ’n hoofman deur die mense’’ word
deur hierdie omstandighede weerspreek. En so is die tweedeling tussen die landelike en
die stedelike verskans. Dit was die begin van die groeiende gaping tussen die ‘‘twee ekonomieë’’ wat presies ’n eeu later deur pres. Thabo Mbeki as ’n voortdurende uitdaging
geïdentiﬁseer is.
Afgesien van die aanbod van trekarbeid vanuit die reservate het swart uitgewekenes
van die plase of ontworteldes weens die Wet op Grondbesit van 1913 ook na die stede
gekom om werk te soek. Hulle het beskeie werk in die dienstesektor gekry – as huiswerkers, by wasserye (die amawasha van Natal), bodes vir handelaars, skoonmakers in winkels en fabrieke, en so meer. Hulle het in die armer gebiede gewoon, maar mettertyd is
gesegregeerde woongebiede, of ‘‘lokasies’’, vir swart werkers opsy gesit.
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onder: Die uitbreek van die Suid-Afrikaanse
Oorlog word op die voorblad van ’n OosKaapse koerant aangekondig.
heel onder: Joseph Chamberlain, die Britse

koloniale sekretaris wat “oorlog aan die ZAR
opgedwing het”.

’n Patroon vir die land
Koste-oorwegings in die mynbedryf het verreikende gevolge vir die land ingehou. Teen ’n
agtergrond van kolonialisme en rasse-onderskeid, het dit ’n patroon vir die Suid-Afrikaanse
nywerhede en vir die lewe in die stad geskep – van hostelle, goedkoop swart arbeid, sosiale
beheer oor swart mans en vroue, en die opvatting dat stedelike swart werkers slegs “tydelik” in die stad sou vertoef. So is ’n patroon vir die politieke ekonomie in die 20ste eeu
geskep, en is rassebewustheid en -diskriminasie verstewig.

Die oorlog oor Suid-Afrika
Die Suid-Afrikaanse Oorlog (Anglo-Boereoorlog) van 1899-1902 bly die verskriklikste en
mees vernietigende moderne gewapende stryd wat Suid-Afrika belewe het. Die skokgolwe
daarvan is nog lank ná die vredesluiting in Mei 1902 gevoel, en bly ’n kragtige gebeurtenis
in die vorming van die geskiedenis van Suid-Afrika in die 20ste eeu. Een manier om die
betekenis daarvan te begryp, is om dit, soos party geskiedkundiges gedoen het, te beskou
as ’n konﬂik wat net so belangrik vir die vorming van die moderne Suid-Afrika is as wat die
Amerikaanse Burgeroorlog vir die geskiedenis van die VSA was.

Die aanloop tot oorlog
Van die vroeë 1890’s af is politiek in Suid-Afrika toenemend gepolariseer. Hierdie tendens het stukrag gekry toe die Salisbury-regering in 1895 die bewind in Brittanje oorgeneem en Joseph Chamberlain die koloniale sekretaris geword het. Maar die oorlog was
veel dieper gewortel. Daar is etlike maniere waarop die begin daarvan na die ontdekking
van diamante en die snelle uitbreiding van Kimberley in die laat 1860’s teruggevoer kan
word. Die diamantvelde van Kimberley en die goudvelde van die Witwatersrand en die
industriële mynekonomie het soos magnete op Britse beleggings ingewerk.
Brittanje het egter voortgegaan om uit die pad van enige groot konfrontasie met die republikeinse leierskap van Paul Kruger te bly. Al wat Brittanje moes doen, was om voortvarendheid te vermy en te wag op die regte omstandighede waaronder die balans van
mag en rede in sy guns sou verskuif.
Goud en die Anglo-Boere-krisis
Dinge het nie gebeur presies soos Brittanje verwag het nie. Die ontdekking van goud
in die Zuid-Afrikaansche Republiek in 1886 het die situasie en toekomstige vooruitsigte
ingrypend verander, nie net vir die ZAR nie, maar vir die hele Suid-Afrika. Binne enkele
jare het die goudmyne van die Witwatersrand die wêreld se grootste enkele bron van
goud geword en het die ekonomiese middelpunt van die land verskuif van gebiede onder
die Britse kroon – die Kaapkolonie – na ’n onafhanklike republiek op die hoëveld. Kruger
was vasbeslote om die inkomste en belastings van die stuwende industriële rykdom te
gebruik om die republiek nie slegs meer modern te maak nie, maar ook meer selfversorgend en vry om sy eie bestemming na te jaag. Vir Brittanje het hierdie ontwikkeling uit
die staanspoor onheilspellend gelyk – hy het geen begeerte gehad om ’n onafhanklike
republiek as die baas van die plaas in Suid-Afrika te sien nie.
Na buite het die ZAR geen tyd verspeel om sy nuwe ekonomiese mag om te sit in
onafhanklike optrede nie. In 1894 het hy ’n ooswaartse spoorverbinding van die Witwatersrand na Delagoabaai voltooi, waarmee toegang tot die kus buite die Britse invloedsfeer verkry en die handelsinkomste van die koloniale hawens bedreig is. Daarbenewens het die republikeine swaar belastings gehef op goederetreine wat die land van die
suidekant af binnegekom het, en ook ander hindernisse geskep om vrye handelsverkeer
vanaf Britse gebiede te dwarsboom.
Asof dit nie genoeg was nie, het die ZAR begin om politieke en handelsverhoudinge
met Duitsland, een van Brittanje se groot magskonkurrente, uit te brei. Een simbool van
die toenemend hegte bande tussen die regerings in Pretoria en Berlyn was die rol van
Duitse kapitaal om in 1894 met die stigting van ’n Nasionale Bank vir die ZAR te help.
Vir politici en regeringsamptenare in Whitehall het sulke skuiwe ’n bestaande orde van
uitsluitlik Britse mag in die streek diep versteur.
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Alhoewel historici steeds verskil oor watter faktore as die mees deurslaggewende
beskou moet word as oorsake van die konﬂik in 1899, kan hulle nie anders as om die mynrykdom van die Witwatersrand reg in die middel van die prentjie te plaas nie.
Teen 1898 het Suid-Afrika meer as ’n kwart van die wêreld se goud geproduseer, wat
dit ’n meer onmisbare mark vir Britse beleggings en handel gemaak het as enige ander
land onder imperiale invloed, soos Kanada of Australië. Om die rykdom van Londen as
die ﬁnansiële hoofstad van die wêreldhandel te handhaaf, het Brittanje ’n veilige, doeltreffende en welvarende goudmynbedryf nodig gehad waarop hy kon staatmaak sodat
die ertsvoorraad na die Bank van Engeland gestuur sal word, en nie na die kluise van
Berlyn of Parys, sy imperiale konkurrente, nie.
Die Kruger-regering het ingesien dat dit die belastinginkomste van die myne is wat
die ZAR in staat gestel het om welvarend te word. Derhalwe het die owerheid gedoen
wat hy kon om toestande vir winsgewende nywerhede te skep en terselfdertyd aandag te
gee aan die oproepe van landelike Boeregrondeienaars dat die myne nie in te veel van
die buit moes deel nie – veral nie wanneer dit by goedkoop swart arbeid kom nie. Tog
was die maatreëls ter ondersteuning van nywerhede nie voldoende om die toenemend
ontevrede, Brits oorheerste mynbedryf te paai nie.
Uit vrees dat hulle polities oorrompel sou word deur ’n horde stedelike Europese immigrante wat min met die Boeregemeenskap gemeen het, het die ZAR sterk gestaan om
te verhinder dat hulle maklik burgerskapregte en politieke mag bekom. Dit het Uitlanders
in Johannesburg en die imperiale pers in Brittanje woedend gemaak, en dié het met ’n
veldtog begin teen wat voorgehou is as slegte behandeling van die Uitlanders. Hoewel nie al
die Uitlanders Engelse was nie en daar onder hulle antikapitalistiese radikale mynwerkers en ambagslui was wat die Britse Ryk selfs meer as die Boere se beheptheid met ’n republiek verag het, is hierdie beweging as eendragtige Britse imperiale optrede voorgestel.

onder: Dr. Leander Starr Jameson, die leier

van die mislukte komplot teen die ZAR, het
later premier van die Kaapkolonie geword.
heel onder: Britse imperialistiese
avontuurlus in die middel-1890’s het
rampspoedig geëindig met die mislukking
van die Jameson-inval.

Die Jameson-inval
Met dié dat anti-imperialistiese houdings teen die middel
van die 1880’s verhard het, het rustelose en voortdurend konkelende ﬁgure besluit dit het tyd geword vir ’n konfrontasie
met hul Boereteenstanders. In 1895 het die opdringerige
Cecil Rhodes, teen dié tyd die Kaapse premier, ’n geheime
gewapende sameswering bedink om die Kruger-regering tot
’n val te bring en die ZAR in Brittanje se skoot te laat beland.
Rhodes se verdagte borgskap van ’n gewapende ekspedisie het
op ’n imperiale sameswering op hoë vlak neergekom. Die koloniale sekretaris, Joseph Chamberlain, en sy Suid-Afrikaanse
hoë kommissaris, sowel as ’n groep mynbase en Randlords, is
betrek by die gekonkel om ’n strooptog op die ZAR uit te voer.
Die plan was om ’n Uitlander-rebellie te ontketen as dekmantel vir ’n klein koloniale mag om die Boeregebied binne
te val ten einde geviktimiseerde Britse onderdane teen republikeinse vergelding te beskerm. So ’n krisis sou Brittanje die
verskoning gee om direk in te gryp en sy gesag oor die republieke te laat geld. Die inval is deur een van Rhodes se militêr gesproke minder bekwame kamerade, Leander Starr
Jameson, gelei maar was ’n volslae fiasko. Die Uitlanderopstand het nie betyds soos afgespreek plaasgevind nie, en
Boerekommando’s het Jameson se verleë stropers moeiteloos
vasgetrek. Dit is nie om dowe neute dat die Jameson-inval as
een van die grootste stukke brouwerk in die moderne geskiedenis beskou word nie.
Vir Brittanje was die gevolge van die inval droewig. Rhodes
moes as eerste minister bedank en het nooit werklik sy aansien herwin nie. Brittanje is internasionaal veroordeel dat hy
in ’n smerige sameswering teen ’n onafhanklike, Europees-
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Konserwatiewe premier van Brittanje, was
vasbeslote om imperiale oppergesag oor die
Boererepublieke te verkry. Hy het in 1895 aan
die bewind gekom as die hoof van ’n regering
wat deur die Unioniste oorheers is, wat hulself
as die bewaarders van Brittanje se eer en
prestige beskou het, hoewel hulle om ﬁnansiële
redes nie juis die vooruitsig van ’n oorlog in ’n
afgeleë hoekie van die aardbol verwelkom het
nie. Uiteindelik het die begeerte om die Britse
geopolitieke posisie in Suid-Afrika en elders te
beveilig, ter wille van Britse “eer”, hulle laat
besluit om wel tot vyandelikhede oor te gaan.
Chamberlain het dit só opgesom: Dit gaan om
“[die] posisie van Groot-Brittanje in SuidAfrika en daarmee saam die respek vir ons
mag en invloed. . . [Ons], nie die Boere nie,
is die baas.”
In September 1899 het sy kabinet,
aangepor deur Milner, besluit om imperiale

Christelike staat betrokke geraak het. Vir die ryk se kritici tuis het die skandalige Jamesoninval bewys dat Brittanje geen geloofwaardige aanspraak kon maak op politieke moraliteit
of beginselvaste gedrag nie. In Suid-Afrika het Jameson se verbroude inval allermins Paul
Kruger tot ’n val gebring en eerder sy posisie versterk en sy gewildheid onder die kiesers
’n hupstoot gegee. Te midde van toenemende republikeinse argwaan jeens imperiale intensies het die ZAR sy bestaande defensiewe verbond met die Oranje-Vrystaat versterk.
In albei republieke, sowel as elders in die streek, het die mislukte inval die republikeinse en nasionalistiese gevoelens teen Britse imperialisme onder die Boerebevolking
aangeblaas. Daar was selfs swart steun vir die Boere se reg op onafhanklikheid. Vir die
Kaapse joernalis John Tengo Jabavu was die Britse gekonkel om die Boere tot ’n val te
bring net so onguur en onwettig as vroeëre optrede om die onafhanklikheid van swart
mense te onderdruk (kyk kassie).
Die belangrikste was dat die Jameson-inval die republikeinse leiers ’n praktiese les
geleer het, naamlik om hulle voor te berei vir oorlog – wat gelyk het asof dit net om die
draai was. In 1897 het die ZAR ’n nuwe militêre verdrag met sy bondgenoot, die OranjeVrystaat, gesluit waarvolgens hulle hulle tot onderlinge steun teen enige bedreiging van
republikeinse onafhanklikheid verbind het. Terselfdertyd het hulle ’n duur verdedigingsprogram van stapel gestuur waardeur hulle ’n voorraad krygstuig bekom en hul magte
met moderne wapens toegerus het – meestal uit Duitsland ingevoer.
Intussen was die ZAR slim genoeg om in sy hantering van die smeulende misnoeë
onder die Uitlanders sowel die wortel as die stok te gebruik. Ná 1896 het die elite be-

JOH N TE NGO JABAVU S E AFWYKE N D E STE M

Hoewel die opgevoede swart elite die Britse saak gesteun het, was daar afwykende
stemme. Die mees prominente hiervan was
dié van John Tengo Jabavu, die invloedryke
eienaar en redakteur van die Oos-Kaapse
koerant Imvo Zabantsundu. As intuïtiewe
humanis en pasiﬁs was Jabavu regdeur die
konﬂik uiters krities oor die Britse oorlogs-

John Tengo Jabavu
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beleid. In polemiese hoofartikels betoog hy
dat die Britse regering verval het onder die
invloed van onverantwoordelike oorlogsfaksies. Die oorlog wat willens en wetens
uitgelok is, so verklaar hy met afkeer, was
aaklig, wreed en verkwistend. Vir die Imvoredakteur was dit moreel onregverdigbaar
om die Boerestate te vernietig om Britse
heerskappy te vestig.
Jabavu het ewe veel minagting gehad vir
imperiale propagandastories dat die oorlog hervorming sou teweegbring en die
situasie van die swart mense sou verbeter. Hierdie aansprake, so verklaar hy, was
bedrog. In ’n fyn waarneming in Desember
1899 wat tereg beroemd geword het, beklemtoon Imvo dat hoewel swart mense
in die ZAR nie die stemreg gehad het nie,
die oorlog sekerlik ‘‘nie bedoel was om vir
hulle die stemreg te gee nie’’. In Jabavu se
woorde was swart belange ‘‘buite en apart
van die konﬂik’’ en was die beste waarop
’n mens kon hoop dat daar in dié uiteindelike vredesverdrag behoorlik met swart regte rekening gehou sou word.
In ’n beroep op gesonde verstand en
ingeligte redelikheid het Jabavu herhaaldelik vreedsame onderhandeling gevra. Dit
was die standpunt van baie liberale, en sy
koerant het prominensie verleen aan die

anti-oorlog-toesprake van Britse radikale
liberale soos Lloyd George en CampbellBannerman.
Terselfdertyd spruit Jabavu se verwerping van die oorlog nie slegs uit sy diepgewortelde pasiﬁsme nie. Sy minagting van
Rhodes, en sterk politieke aanklank by voorste liberale Kapenaars soos John X. Merriman en J.W. Sauer, wat krities teenoor
imperiale ingryping gestaan het, het hom
vierkant binne die kamp van Anglo-Boereversoening geplaas.
In ’n verhardende oorlogsklimaat was
dit onvermydelik dat hierdie hardkoppige
onafhanklike en nonkonformistiese houding
Jabavu spoedig in die moeilikheid sou laat
beland. Swart teenstanders het hom as onpatrioties veroordeel en beweer dat hy deur
die ZAR omgekoop is. Uitgawes van Imvo
is deur vyandige lesers verbrand en deur
militêre perssensors gekonﬁskeer. Toe dit
die ﬁnansiële steun van ryk wit beskermhere begin verloor, was sy dae getel as ’n
swart koerant wat hom vir vrede beywer.
Met die uitbreiding van krygswet na King
William’s Town het die militêre owerheid die
publikasie in Augustus 1901 stopgesit. Jabavu kon dit eers in Augustus van die volgende jaar hervat, maar sy vermoëns was
aansienlik verswak.

gin om beduidend meer te doen om in die mynboubehoeftes te voorsien. Terwyl die
Boere genadig was in hul optrede teen Uitlanderrebelle en -samesweerdeers, is politieke
kwaadstokery hokgeslaan. Die republiek het hom verder teen enige beduidende grondwetlike hervorming voorberei wat die Boere se politieke oorheersing sou kon bedreig.
Sowat twee jaar lank het daar ’n dooie punt geheers, met geen realistiese tekens dat die
dreigende krisis uit die weg geruim sal word nie. Alhoewel nie een van die twee kante die
soort ultimatum of dreigement wou waag wat ’n oorlog sou laat uitbreek nie, het die inval
tog ’n waterskeiding verteenwoordig. Dis nie juis dat dit oorlog onafwendbaar gemaak
het nie; dit het eerder laat blyk hoeveel daar vir die Boere se republikanisme op die spel
was. Daarna het die mobilisering deur die republiek die ideologiese samehang en organisatoriese wilskrag bekom wat sou verseker dat, indien Brittanje sy sin wou kry, dit deur
middel van oorlog moes geskied.
Deur sy lot met dié van Rhodes te verbind was Chamberlain miskien te voortvarend,
maar so het hy tog by die spel betrokke gebly. Deur die Uitlanders se saak in ’n luidrugtige Britse veldtog vir burgerlike en politieke vryheid te plooi, het hy voortgegaan om met
strawwe diplomatieke druk die pas in Suid-Afrika aan te gee. In 1897 het hy Alfred Milner
as hoë kommissaris in Suid-Afrika aangestel. Afsydig, arrogant en ’n selfverklaarde patriot
van die Britse ras, het Milner die Boere se republikeinse aansprake met minagting bejeën.
Hy het ook die Kaapse Afrikaners se lojaliteit as verdag beskou en hulle as ’n gevaarlike
oorblyfsel van ‘‘Afrikanerdom’’ gesien wat platgevee moes word. Dit was nie ’n belowende
grondslag waarop tot ’n redelike vergelyk gekom sou kon word nie.
Anglo-Boere-diplomasie
Soos sy koloniale sekretaris was Brittanje se eerste minister, lord Salisbury, steeds behoedsaam oor oorlog as sodanig. Hy het gehoop dat, indien in ’n hoek vasgekeer, die
ZAR onder dreigemente of wysmakery sou ingee eerder as om om te draai en te veg.
Maar hulle was albei onversetlik in hul aanspraak op Britse gesag. Daar was geen twyfel
dat die Boere die oplegging van die imperiale oorhand sou moes aanvaar nie, en indien
nie vreedsaam nie, dan onder dwang. Indien dit tot oorlog sou kom, moes dit lyk asof dit
onvermydelik was, aangesien die Boere se weiering om te skik en politieke hervorming
te aanvaar, dinge vir Britse belange onaanvaarbaar gemaak het. Aan sy kant het Milner
gou snedig geraak oor wat hy in 1898 die ‘‘wag-speletjie’’ genoem het. Hy het die onvermydelikheid van konﬂik aanvaar en hard gewerk om alles vir die oorlog in gereedheid
te kry – ’n oorlog wat hy wou hê. Die hoë kommissaris en sy politieke onderhoriges het
inderwaarheid alles gedoen wat nodig was om enige oorblywende vooruitsigte op ’n skikking tussen republikein en imperialis te kelder.
Met ou en nuwe besware het Milner die vlamme teen die ZAR aangeblaas en dit as
’n dwingelandy afgemaak wat Britse onderdane verslaaf het. Hy het hom doof gehou vir
stemme wat om selfbeheersing gepleit het. Pleidooie vir hoﬂike onderhandeling het nie
slegs van Britse koloniale gematigdes gekom nie, maar ook van hervormers in die ZAR en
die Oranje-Vrystaat wat ten gunste was van ’n skikking om oorlog af te weer.
’n Koppige Milner het sy eise verskerp – en met dreigemente gerugsteun – dat die
Kruger-regering oor die stemreg vir Uitlanders moet toegee. Dit het egter net gemaak
dat die Boere ysterklou in die grond slaan. Vir die republiek sou dit neerkom op aanvaarding van Britse imperiale gesag oor hul interne sake, asook op ’n einde aan hul nasionale
outonomie. In ’n onvergeetlike opmerking het Paul Kruger verklaar dat wat die Engelse
eintlik wou hê, nie die stemreg was nie, maar sy land.
Teen die laaste kwart van 1899 was imperialiste en republikeine ten einde raad. Milner
het besluit dat die oplossing van Brittanje se probleem in Suid-Afrika suiwer militêr van
aard sou moes wees, soos hy dit gestel het. Soos in 1880 sou die republiek die wapen
moes opneem om te verhoed dat hulle onderwerp word aan wat die ZAR se prokureurgeneraal, Jan Smuts, ’n vernederende oplossing genoem het. Britse optredes was bepaald
meer as genoeg om die Boere tot aksie te dwing. Die ministerie van oorlog het teen
September die onheilspellende besluit geneem om 10 000 soldate te stuur om Natal en
die Kaap te versterk. Dit het gepaardgegaan met ’n kortaf waarskuwing aan die OranjeVrystaat om in die geval van vyandelikhede neutraal te bly.

troepe na Natal te stuur om dié kolonie teen
’n moontlike Boere-inval te beskerm. So is
Salisbury uitoorlê. Hy wou eintlik maar net ’n
politieke pistool teen Kruger se kop hou, maar
Chamberlain en Milner het hom verplig om
die sneller te trek. Brittanje moes aansienlike
offers bring – “en dit vir mense wat ons verag
en vir ’n gebied wat geen wins of mag vir
Brittanje sal oplewer nie”, aldus Salisbury.

onder: M.T. Steyn, president van die Oranje-

Vrystaat, soos geskilder deur Erich Mayer.
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KAPITALI STI E S E OOR LOG OOR

GOU D ?

In sekere Marxistiese interpretasies is aangevoer dat die Suid-Afrikaanse Oorlog die
onvermydelike gevolg van ekonomiese imperialisme was, waar kapitalistiese magte
om waardevolle hulpbronne en markte meegeding het. Maar kritici van dié standpunt
het daarop gewys dat aangesien die myne
deur Londen geﬁnansier is, Brittanje hoegenaamd nie nodig gehad het om ’n Boeregebied binne te val om die goudbedryf te
beheer nie. Dit was ook nie vir Brittanje
nodig om die ZAR ’n kolonie te maak om
voortgesette toegang tot die goud van die
Rand te kan geniet nie.
Wat dan van die argument dat dit ’n kapitalistiese oorlog was? Volgens dié siening
was die skurke die ontevrede myneienaars
wat saamgesweer het om die Boer-Britvyandskap te misbruik om die imperiale
omverwerping van die Kruger-regering te
bewerk en dit deur ’n staat te vervang wat
hulle meer goedgesind sou wees. Weer
eens het skeptiese geskiedkundiges benadruk dat die kapitaliste van die Witwatersrand uiteenlopende sienings van die krisis
gehad en allermins ’n verenigde pro-oorloggroep gevorm het. Verder was daar vanuit
die Britse oogpunt van 1899 niks beslissends wat kon aantoon dat die Salisburyregering in ’n oorlog betrokke was oor die
Witwatersrand se nywerhede nie.
Brittanje se doelwit was nie goud as sodanig nie, maar om sy gesag op die Boere
af te dwing en ’n Suid-Afrika te kry wat lojaal aan die Britse kroon was. Goud het dus
die geleentheid vir die oorlog geskep pleks
van die oorsaak daarvan te wees. Maar die
feit dat die Britte miskien nie oor goud oorlog sou gemaak het nie, beteken nie dat die
konflik nie wesenlik oor die gevolge en
implikasies daarvan vir die toekoms van SuidAfrika gegaan het nie.
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Maar hierdie dreigende risikobeleid het net Bloemfontein se steun vir Pretoria versterk. Met die oorlog nou onvermydelik, het albei republieke hul magte aan die begin
van Oktober 1899 gemobiliseer. Die doel was om gereed te maak vir ’n blitsaanval wat die
voordeel sou inhou dat die vyandelike magte nog besig was om byeen te kom. Kruger en
sy Oranje-Vrystaatse bondgenoot pres. M.T. Steyn het toe ’n ultimatum aan Londen gestel waarin hulle eis dat Brittanje terugtrek en tot neutrale arbitrasie instem om politieke
geskille by te lê. Vir die Britse Ryk, wat lankal geïrriteerd was omdat hulle moes onderhandel met wat hulle as ’n primitiewe staat onder beheer van ‘‘Dutch’’ boere beskou het,
was dit die laaste strooi. Op 10 Oktober is die republikeinse voorwaardes met minagting
verwerp. Vasbeslote om die eerste hou in te kry, het die Boererepublieke die volgende
dag oorlog teen Brittanje verklaar.
Dit was net wat die Britte wou gehad het, want nou kon hulle die vinger na die Boere
as die aggressors wys. Vir leidende republikeine soos Smuts en Jacobus de Villiers was dit
duidelik wie die aggressor en wie die slagoffer was. In hul hartstogtelike en verbeeldingryke propagandastuk uit 1899, ’n Eeu van Onreg, het hulle die Engelse met aasvoëls en
jakkalse vergelyk wat deur hebsug aangehits is om toe te slaan op ’n vreedsame en landelike Boeregemeenskap, wat soos ’n gekweste wildsbok voor hulle gelê het.
Chamberlain en Milner, wat so baie gedoen het om die uitbreek van vyandelikhede te
bewerkstellig, was vol vertroue oor die uitkoms. Saam met sovele ander aan die imperiale
kant het hulle geglo dat die vyand eenvoudige boere was wat onmoontlik langer as ’n
oomblik teen Britse beroepsoldate staande kon bly. Maar die Boere was nie van plan om
sommer te gaan lê nie. ’n Verbitterde en bejaarde Kruger het gesê dat die oorlog op ’n
openbaring gaan uitloop, aangesien die prys wat Brittanje sou moes betaal om die Boerestate te bekom, veel hoër sou wees as wat hy hom ooit sou kon verbeel.
Rekenskap vir die oorlog
Die pad na ’n grootskaalse botsing tussen Boer en Brit was vol kronkels en het botsende
belange en ambisies sowel as strydige ideologieë ingesluit. Geskiedkundiges argumenteer nou al lank oor presies watter magte die oorheersende oorsaak van die oorlog was.
Tog kan daar oor sekere faktore weinig twyfel bestaan. Die uiteindelike oorsaak van die
oorlog was nie deur die toedoen van individue soos Rhodes of Milner nie, hoe magtig
hulle ook al was. Al wat hulle gedoen het, was om die vlamme aan te steek. Dit alles kom
ook nie op die Uitlander-krisis neer nie. Imperiale besorgdheid oor die behandeling en
die regte van immigrante was eintlik net ’n voorwendsel vir Britse ingryping.
Nog minder is die oorlog veroorsaak deur die Boere se planne om die ZAR se nuwe
krag uit te buit om Afrikanerdom op die hele land af te dwing – soos imperiale propaganda uit die 1890’s dit wou hê. Daar was geen gronde vir enigiets van dié aard nie. As die
republikeinse belange met rus gelaat is, sou hulle geen brandende rusie met die Britse
mag gehad het nie; en soos in die geval van die Oranje-Vrystaat was hulle heeltemal
bereid om met ander saam te leef. Verder het die koloniale Boere en die republikeinse
Boere politieke en maatskaplike kulture gehad wat eie aan elkeen se streek was en wou
hulle nie noodwendig almal dieselfde deuntjie sing nie.
As ’n mens goudvoorraad as ’n deurslaggewende faktor in die oog hou, kan jy baie sê
ten gunste van ’n breë verklaring van Brittanje se doelbewuste stappe in die 1890’s wat
tot die oorlog gelei het. Dit was nodig om die ZAR in toom te hou. Ekonomiese onafhanklikheid om sy republikeinse soewereiniteit te rugsteun het die kommerwekkende
vooruitsig ingehou van ’n ryk en onafhanklike Suid-Afrikaanse staat buite Brittanje se
bereik. Die ZAR se beleidsrigtings van modernisering en ekonomiese proteksionisme
was slegte nuus vir die voorkeurposisie van Britse ﬁnansiële belange en handelsware.
Daar was ook die gevaar van Duitse en Franse handelskonkurrente.
’n Bekommernis wat hiermee saamgehang het, was die ZAR se nuwe spoor- en haweverbinding met Delagoabaai. Dit het die deur oopgemaak vir ander groot moondhede
om ten koste van Brittanje met die Boere handel te dryf, wat die gevaar ingehou het dat
die goudvoorraad moontlik na ander Europese geldmarkte weggekeer kon word.
Dit was nie die enigste bronne van kommer nie. Die ontwikkeling van die hawe van
Mosambiek om die ZAR te bedien, het ontstellende implikasies vir vlootstrategie gehad.

Met gerieﬂike toegang tot steenkool vanaf die Boerestaat deur Delagoabaai sou enige
konkurrerende Europese seemoondheid sy vloot in die Indiese Oseaan kon stasioneer
en Brittanje se lewensbelangrike Kaapse seeroete bedreig. Laastens was daar diep onder
die oppervlak die kwessie dat vertroue in Londen as die middelpunt van wêreldﬁnansies
en -handel, asook die sekerheid en prestige van die ryk, gehandhaaf moes word. Namate
die ryk se globale mag laat in die 19de eeu in relatiewe terme begin agteruitgaan het,
kon daar al hoe minder aan die toeval oorgelaat word. Met die kritieke belang van goud
vir Brittanje se internasionale ﬁnansiële posisie het die land die versekering van ’n goedgesinde ZAR-administrasie nodig gehad om na die mynbedryf om te sien, net soos hy die
versekering moes hê dat die Suid-Afrikaanse staafgoud in Londen sou beland.
Ewe min kon imperiale oppermag waar ook al gekompromitteer word – hetsy in Indië
of in Suid-Afrika. Indien Brittanje se gesag in Suid-Afrika uitgedaag sou word, sou dit sy
mag en invloed in die kolonies en oral in die wêreld op die spel plaas, soos Chamberlain
dit gestel het. Om daardie bedreiging die hoof te bied sou oorlog beteken. Maar, soos
Brittanje spoedig sou agterkom, is dit een ding om oorlog op ’n beleërde vyand af te
dwing en iets anders om die verloop daarvan te dikteer.
Die fases van die oorlog
Hoewel hulle nie vir die vyandelikhede verantwoordelik was nie, was die Boererepublieke die eerste wat oorlog verklaar het. Waarom? Om tot die aanval oor te gaan, sou
hulle die beste kans op ’n redelike skikking gee. Aangesien hulle duisende kilometers
oop grense en te min soldate en versterkings vir ’n behoorlike verdediging van hul gebied
gehad het, was dit lewensbelangrik om ’n Britse opmars na die republieke te voorkom.
Deur vinnig op te tree voordat Brittanje sy swak troepemag in Suid-Afrika kon versterk,
het die Boere gehoop dat hulle die vyand onkant sou betrap. ’n Blitsinval tot diep in die
Kaapkolonie en Natal sou aan die republikeine ’n vroeë voorsprong besorg.
Die Boere se krygsplan was om die oorlog in die aangrensende Britse kolonies te voer
en, deur dit daar te hou, die Engelse vas te pen en hul opmars na die binneland te stuit.
Dit sou ’n dooie punt kon veroorsaak. Leiers in Pretoria en Bloemfontein het dus daarop
gereken om ’n uitklophou toe te dien, waarop ’n kort oorlog sou volg waarin ’n verswakte
Brittanje verplig sou wees om vrede te maak en die interne onafhanklikheid van die
ZAR te erken. Party van die Boereleiers, onder andere Smuts, het ook gehoop dat die
tussenkoms van Europese moondhede wat hul saak goedgesind was, vroeë en gunstige
vredesvoorwaardes sou verseker. Indien hierdie strategie sou misluk, het Smuts ’n lang
en wrede stryd sien kom waarin die Boere tot oorgawe uitgemergel sou word.

links: Dodelike skuts agter ’n ruwe
grondwal: Boerekrygers tydens ’n botsing
met die vyand.
regs: In oorlogstyd raak diere dikwels ’n
bron van surreële vermaak vir die vegtendes,
of word hulle as gelukbringers aangehou:
’n Boerekommando met hul “bewapende”
gelukbringer, ’n bobbejaan.
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Aanvanklik het die oorlog goed verloop vir die Boere. Toe die oorlog uitbreek, kon die
republieke ongeveer 50 000 goed bewapende en goed toegeruste kommandolede ontplooi
teen nouliks 20 000 Britse soldate. Die arrogante Britse opperbevel het nogtans ’n spoedige en maklike oorwinning verwag oor wat sommige imperiale waarnemers vir ’n
gespuis of ’n ruwe nasie van Boereskuts uitgekryt het, maar ’n verpletterende skok het op
hulle gewag. In die laaste maande van 1899 het republikeinse invalsmagte die Britse
koloniale gebied diep binnegedring, die swak georganiseerde en swak geleide Britse
troepe etlike vernederende neerlae toegedien en die Kaapse en Natalse dorpe Mafeking,
Kimberley en Ladysmith omsingel en beleër.
’n Opmerksame waarnemer, Sol Plaatje, het die uiteenlopende ervarings van swart en
wit dorpenaars wat in Mafeking vasgekeer was, opgeteken (kyk kassie). ’n Stormaanval
aan twee fronte het die Britse magte teruggedryf, en met die hulp van koloniale Boererebelle kon verowerde Natalse en Kaapse grensgebiede geannekseer word.
In plaas daarvan dat hulle hul militêre suksesse opgevolg het deur meer grond te
verower vir groter bedingingsmag met die vyand, het dit gelyk of die Boere stoom verloor het. Soos hul offensief tot stilstand gekom en op die ou end bloot uit die hou van
stellings binne die Britse kolonies bestaan het, het die moontlikheid vervaag om spoedige
onderhandelings af te dwing.
Terwyl die pers in Bloemfontein en Pretoria die glorieryke seges besing het in wat hulle
beskou het as ’n geregverdigde oorlog deur God geseën, was die Britte besig om hul eerste
groot leërkorps aan land te bring. Die regering in Londen was vasbeslote om die gety
spoedig te laat keer. Maar weer eens het ’n oprukkende imperiale leër ’n bloedneus opgedoen. In die veldslae van November en Desember by Modderrivier, Stormberg, Magersfontein en Colenso was die lewensverliese hoofsaaklik aan Britse kant. Te midde van
herhaalde nederlae en al hoe meer ongevalle het Salisbury se sekretaris, lord Lansdowne,
sy land se oorlogspoging in Suid-Afrika as ’n nasionale ramp van die grootste denkbare
omvang bestempel.
Tog was daar vir Whitehall geen ander uitweg nie: Die oorlog moes gewen word. Mas-
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SOL PLAATJ E

Op 17 November 1899 het ’n inwoner van
die beleërde Noord-Kaapse dorp Mafeking
(nou Maﬁkeng) geskryf: “Wat ’n lieﬂike oggend na gister se reën. Dit is regtig boos
om ’n pragtige oggend soos hierdie met
die geknetter van Mausers en die gezoem
en ontplofﬁng van bomme te versteur . . .
Die hemel weet wat hierdie Boere besig is
om te skiet: hulle kry gemiddeld net een
bok of skaap of hoender dood nadat hulle
5 000 Mauser-patrone weggeskiet het –
maar baie selde ’n man.”
Hierdie koel en ironiese blik op die lewe
tydens die beleg kom van Solomon (Sol)
Tshekisho Plaatje, ’n 23-jarige swart klerk
in diens van die Kaapse regering. Ten tyde
van die oorlog het hy as hoftolk gewerk vir
Charles Bell, die dorp se inwonende magistraat en burgerlike kommissaris. Gedurende die beleg van Mafeking van Oktober
1899 tot Mei 1900 het Plaatje ’n dagboek gehou. Sy daaglikse waarnemings in
keurige Engels gee ’n omvattende beeld
van omstandighede onder die beleg en
’n insig in die gedagtes en gevoelens van
’n deernisvolle individu, vasgevang in die
vyandelikhede.
Plaatje se persoonlike oorlogskroniek,
wat eers in die 1970’s ontdek en as The

Boer War Diary of Sol T. Plaatje uitgegee is, vang sowel die uitgelatenheid as
die wanhoop van oorlogservarings in
Mafeking vas. In Oktober 1899 het hy
in antwoord op ’n vraag oor hoe hy die
oorlog ervaar het, gesê: ‘‘Geen musiek
is so aangry pend en so gewelddadig
meesleurend as om na die geskiet van
die kanonne aan jou kant te luister nie.’’
Maar namate die beleg sy wrede tol begin eis het onder mense en besittings,
was Plaatje al hoe ongelukkiger oor die
omstandighede van die swart vlugtelinge
wat op die dorp vasgekeer is. ‘‘ ’n Rampsalige toneel’’, het hy in Maart 1900 aangeteken, om omring te wees van ‘‘honger
wesens, wat jou medelye tot betrokkenheid ontroer’’.
Hoewel Plaatjie geen doekies omgedraai het in sy kritiek op die owerhede
se optrede in Mafeking teenoor swartes
en die gebrek aan noodvoorrade nie, het
hy ook nie geweifel in sy oorlogs pligte
en sy lojaliteit teenoor sy werkgewer nie.
Dit het vir hom ’n verleentheid geword,
wat hom verplig het om ’n moeilike balans te handhaaf tussen die griewe van sy
eie Rolong-mense enersyds en sy gewaardeerde identiteit as ’n staatsamp-

sale versterkings is ingebring om die veldtog te versterk, die magte is beter georganiseer
en onbekwame generaals is van hul bevel onthef. Aan die begin van die nuwe jaar het
Brittanje sy nuwe opperbevelvoerder, lord Roberts uitgestuur, met lord Kitchener as sy
stafhoof. Hul koms het gelei tot ’n veel meer planmatige en genadelose veldtog, gesteun
deur enorme hulpbronne. Vroeg in 1900 het Roberts ’n veldmag van meer as 180 000
man byeen gehad, ’n invalsleër wat toe reeds nie veel minder getel het as die gekombineerde wit bevolking van die Boerestate nie.
Terwyl hulle meedoënloos opgeruk het, het die oorweldigend sterker Britse magte hul
republikeinse opponente teruggedwing. In operasies wat reeds gekenmerk is deur toenemend blindelingse hardvogtigheid teenoor die burgerlike Boerebevolking, het Roberts
se leër teen Maart 1900 begin om die land te verwoes deur plaashuise, oeste en vee van die
Boere op kommando te verbrand as straf omdat hulle nie die wapen wou neerlê nie.
Elders het die republieke se oorlogspoging verpletterende terugslae in die veld verduur, soos die nederlaag by Paardeberg, en ’n verkrummeling van die moreel aan die
tuisfront weens die duisende ongevalle en die verlies van duisende kommandolede wat
krygsgevange geneem is. Soos Smuts dit opsom, was die oorlog in hierdie stadium weinig
meer as ’n oënskynlik eindelose aftog, met aan die voorpunt mismoedige Boerestryders
wat hul plig om hul land te verdedig opsy geskuif en huis toe gevlug het.
Koppige Boerevroue, wat nou dikwels in beheer van plase was, het die mans se lafhartigheid veroordeel en aangedring dat hulle teruggaan om te veg. Teen die middel van
Maart 1900 het Bloemfontein in Britse hande geval, en teen Junie was Pretoria beset.

tenaar van die koloniale regering andersyds.
Ná die oorlog het Plaatje die eerste
sekretaris van die South African Native
National Congress (later die African National Congress) geword. In 1916 publiseer hy Native Life in South Africa, waarin
swart lojaliteit in Suid-Afrika teenoor die
Britse Ryk aan die hand van historiese episodes geïllustreer word. Een hiervan was
die oorlog van 1899-1902 waarin, soos
Plaatje hartstogtelik betoog, diens as lojale
onderdane van die kroon nooit beloon is nie.

bo: Die skrywer Solomon (Sol) T. Plaatje

(1875-1932) het die Boeremagte se beleg
van Mafeking in 1899-1900 meegemaak. Sy
oorlogskroniek, The Boer War Diary of Sol T.
Plaatje, an African at Mafeking, is steeds die
enigste ooggetuieverslag van die oorlog deur
’n swart waarnemer. In hierdie belangrike
geskrif, wat maar eers in die 1970’s ontdek
is, beskryf Plaatje op onderhoudende, maar
dikwels ook roerende of humoristiese wyse,
die opwinding en verskrikking van oorlog.
oorkant bo: ’n Oorwinning vir die Boere:

’n muurteël met ’n voorstelling van die Slag
van Colenso.
oorkant onder: Die voordeel wat die Boere

by Colenso geniet het deur die besetting
van ’n hoë terrein blyk duidelik uit hierdie
skildery deur Sylvester Reisacher
(1862-1916).
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Roberts het aangeneem die val van hul hoofstede sou die Boere se moed breek en hul
doodsteek wees. Party van sy bevelvoerders was nie so seker daarvan nie. Hulle het gereken dat die republieke te groot was, te landelik en die gemeenskappe te verspreid om
deur die verlies van sulke veraf simbole tot oorgawe gedwing te word.
So was dit ook. Hoewel Roberts gemeen het dat die konﬂik teen die middel van 1900
so te sê verby was, was die vyandelikhede nie naastenby oor nie. Baie van die plattelandse
Boere het vere gevoel vir hul hoofstede; vir hulle was die konﬂik ’n stryd om hul huise,
boerderybestaan en lewenswyse te beskerm. Wat dit eintlik beteken het, is raak opgesom
deur ’n Britse generaal: Roberts het ‘‘’n land geannekseer sonder om dit te verower’’.
Dit is natuurlik ewe waar dat die republikeine bedenkinge gehad het oor die verskriklike koste van voortgesette gevegte. Vroeg in Junie 1900 het invloedryke Boerebevelvoerders, onder wie Ben Viljoen en Louis Botha, dit aan Kruger voorgestel dat die oorlog
beëindig word voordat Pretoria val. Onder druk van die vyand se oormag het die Boeremagte begin verbrokkel, en duisende kommandolede het die wapen neergelê en die Britse
voorwaardes vir oorgawe aanvaar. ’n Inskiklike Botha was meer as een maal lus om vir
vrede te vra sonder om sy bondgenote in die suide, die Vrystaat, te raadpleeg.
Maar jonger en meer vasberade generaals soos Koos de la Rey was glad nie lus om tou
op te gooi nie. Pres. Steyn, wie se republiek geweldige skade gely het in sy vrugtelose
stryd om onafhanklikheid, het verraai gevoel deur die Vrystaat se bondgenoot. Hy het
gemeen dat die ZAR se gepraat oor vrede selfsugtig en skandelik was. Republikeinse eer
het vereis dat die Boere aanhou veg, hoe sleg die vooruitsig ook al was. Uiteindelik was
daar min wat bereid was om ’n gekombineerde ZAR-Vrystaat-oorlogspoging te laat vaar.
Tog het Botha se heimlike poging om met die vyand te onderhandel die saad vir naoorlogse wantroue in die ZAR se leierskap gesaai.
Baie van die Boere se slaankrag was wel vernietig, maar die oorblywende kommando’s
het tot die stryd verbind gebly. Met ’n herontplooiing van hul vegters het die Boere tot
guerrilla-oorlogvoering oorgegaan. Deur hul berede magte in klein en vinnig bewegende
groepies uit te sprei, het die republikeinse generaals ’n guerrilla-veldtog beoog wat nie
slegs die invallers sou knou nie, maar ook op die Kaap en Natal sou toeslaan.
Wat gevolg het, was byna twee jaar van doeltreffende guerrilla-oorlogvoering. Deur
gedurig aan die beweeg te bly en op toevallig beskikbare kos en skuiling te oorleef, het
die vlieënde kolonnes die Britse magte teruggehou met verrassingsaanvalle op troepe,
konvooie en opslagplekke, die sabotasie van brûe, treinspore en telefoonverbindings, en
ander ontwrigting. Hoewel daar toenemende spanning en verdeeldheid was oor wat dit
kos om aan te hou veg, was onversetlike nasionalistiese patriotte soos Koos de la Rey en
Christiaan de Wet glad nie van plan om vyandelikhede te laat vaar nie. Wat daar vir hulle
oorgebly het, was die vermoë om hul vyand te frustreer en die nederlaag so lank moontlik
uit te stel. Indien die oorlog sou voortsleep met geen duidelike einde in sig nie, was daar
’n vae hoop op uiteindelike diplomatieke tussenkoms, hulp uit Europa of selfs dat Brittanje die wil sal verloor om met so ’n uitmergelende koloniale oorlog voort te gaan.
Kitchener, wat vir Roberts aan die einde van 1900 as opperbevelvoerder opgevolg het,
het al hoe meer gefrustreerd geraak met die stand van sake en al hoe meer verbete in sy
opvatting van wat nodig sou wees om die guerrillastryd te beëindig. In 1901 het hy selfs
gedreig om kanniedood-republikeine na afgeleë eilande in die Indiese of Stille Oseaan te
deporteer en om Boereleiers uit die land te verban tensy hulle oorgee.
Dit was bangmaakpraatjies wat min kommandolede oortuig het om oor te gee. Teen
hierdie tyd het Kitchener besef dat die sleutel tot die oorwinning nie in dreigemente
geleë was nie, maar in ’n verwoestende strategie om die lewe uit die kommando’s te
wurg. Om die berede bendes af te sny van hul lewenslyn waardeur hulle kos, skuiling en
morele steun van die burgerbevolking op die platteland gekry het, het die Britse opperbevel maatreëls ingestel wat in vroeëre koloniale veldtogte teen Asiërs en swartes gebruik
is. Hierdie maatreëls was deel van ’n verskroeide-aarde-beleid waardeur oeste en vee
vernietig en duisende plase afgebrand is. Die doel hiermee was om die Boere se voedselvoorraad te vernietig en so die kommando’s deur verhongering tot oorgawe te dwing. Die
slagoffers van hierdie toenemend blindelingse strafmaatreëls het nie net Boeregesinne
ingesluit nie, maar ook swart plaasbewoners met hul gewasse en vee.
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links: ’n Britse krygsgevangenekamp.
oorkant bo: Besiel deur die Amerikaanse

Onafhanklikheidsoorlog, het genl. Ben
Viljoen in Transvaal ’n guerrillastryd teen die
Britte volgehou tot met sy gevangeneming in
Januarie 1902.

Vroue en kinders, en ook ’n kleiner aantal ouer mans, wat ontwortel is en hawelose,
swerwende vlugtelinge geword het, is deur die Britse magte aangekeer en in ’n string
internerings- of konsentrasiekampe geplaas. Die aantal wit en swart inwoners wat hier
aangehou is, het in die loop van 1901 met etlike duisende toegeneem. Selfs al is hulle nie
as vegters geklassiﬁseer nie, het hul aanwesigheid in vyandige distrikte waar Boerebendes
rondgeswerf het, van hulle ’n teiken gemaak. Die feit dat hulle in kampe geplaas is, het
wesenlik van hulle krygsgevangenes gemaak. Deur verbitterde, anti-Engelse burgerlikes
te verwyder, wonings af te brand en die platteland van kos en ander voorraad te stroop,
het die imperiale bevelvoerders gehoop om die kommando’s alle bestaansmiddele te ontneem, hul wilskrag te ondermyn en hulle te dwing om oor te gee.
Die meedoënloosheid waarmee die platteland gestroop is, het met steeds strenger
metodes van anti-guerrilla-oorlogvoering gepaardgegaan. Kitchener se leër het sy vermoë om geheime inligting te bekom, geweldig uitgebrei en groot stukke oop grond afgekamp met doringdraad, blokhuise en ander versterkte vestings wat met stewige kommunikasielyne verbind is.
Kitchener se berede troepe het aan die begin van 1902 heelwat oor die 200 000 ervare
soldate getel, en hulle het krimpende kommandobendes wat in onherbergsame terrein
ingedwing is, genadeloos getreiter.
Om die Boere se probleme te vererger, het swart mense aan die suidoos- en wesgrens
van die ZAR hulle verset teen kommando’s wat op hul grond toevlug gesoek, voorraad
uit hul huise geplunder en hul arbeid opgekommandeer het. In April 1902 het daar in
die suidooste ’n woeste konfrontasie plaasgevind wat ernstige implikasies vir die Boere
se toekomstige lotgevalle sou hê. By Holkrantz naby Vryheid het ’n regiment van Zulukrygers ’n klein kommandokampie aangeval en 56 burgers vermoor. Dit was ’n onheilspellende teken van die verdiepende intensiteit van swart weerstand.
Vroeg in 1902 het Brittanje se genadelose oorlogvoering en die Boere se toenemende
ellende onvermydelik begin om die wil van die republikeine te ondermyn om met so ’n
ongelyke stryd voort te gaan. Dit is wel waar dat ’n harde kern van kommandolede, gerugsteun deur militante vroue in die kampe en elders, vasberade was om vegters in die
veld te hou. Met die platteland gestroop, die huise afgebrand en gesinne in die kampe
opgesluit, wat was daar wat met ’n kompromitterende oorgawe gered sou word?
Ander, soos Smuts se getroue metgesel, die welsprekende Deneys Reitz, het besef
dat die Boere se saak verlore was. Hy is saam met Smuts op ’n epiese kommandotog
diep die Kaapkolonie in om die moontlikhede te ondersoek om die stryd voort te sit.
Reitz se kragtige relaas van sy oorlogsbelewenisse, Kommando, is waarskynlik die beste
soldate-memoires van die konﬂik en een van die groot klassieke werke in die 20ste-eeuse
oorlogsliteratuur. Na sy hartseer mening, vroeg in Mei 1902, was daar niks meer wat die
oorblywende, afgeremde kommandolede, kon bereik nie.
Teen hierdie tyd was daar vir die Boere ook ander beproewinge. Dit het gelyk asof
die uiters hoë sterftesyfer onder vroue en kinders in die swak bestuurde en ongesonde
konsentrasiekampe besig was om die voortbestaan van die Boerevolk te bedreig. Die
bewustheid van hierdie burgerlike lyding het hul moreel ernstig ondermyn. Boonop was

oorkant middel: Genl. Louis Botha was
een van die knapste van die jonger Boerebevelhebbers. Sy merkwaardige vermoë om
die beste terrein vir ’n botsing te kies en die
beweeglikheid van sy kommando het hom
in staat gestel om tot aan die einde van die
vyandelikhede te velde te bly. (Skildery deur
Erich Mayer.)
oorkant onder: In die eerste groot Britse

oorwinning is genl. Piet Cronjé se laer in
Februarie 1900 by Paardeberg gedwing om
oor te gee. ’n Britse generaal het opgemerk
dat toe die wit vlae gehys is, daar so baie
manne uit die grond verskyn het dat dit na
’n massa-opstand gelyk het. Dié muurteëls
toon ’n toneel tydens die veldslag.
onder: Paul Kruger, op gevordende leeftyd,

soos geskilder deur Erich Mayer.
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PI ET D E WET

Piet de Wet, die jonger broer van die meer
bekende Christiaan, is in 1861 naby Dewetsdorp in die Vrystaat gebore. Hoewel hy
die oorlog as ’n lid van die Vrystaat se militêre bevelstruktuur begin het, het hy teen
die einde van die oorlog aan die Engelse
kant teen sy landgenote geveg. Hy was nie
alleen nie; 5 464 Boere wat deur die bittereinders as ‘‘joiners’’ genoem is, het by die
Engelse aangesluit. As ’n mens in ag neem
dat die Boere in die veld aan die einde van
die oorlog 17 000 getel het, is dit duidelik
wat die omvang van hierdie verloëning was,
soos baie van die Boere dit beskou het.
Die redes vir De Wet se drastiese stap
was ten dele ideologies. Hy het gereken dat
’n vroeë beëindiging van vyandelikhede die
volk van verdere ondergang sou red. Hy het
dit nie noodwendig as verraad beskou nie,
want sy argument was dat die republieke
se regerings ná die Britse anneksasies opgehou het om te bestaan en dat hy hulle
derhalwe nie kon verraai nie. Hoewel hy regstegnies verkeerd was – die Boereregerings
het nie opgehou om as wettige entiteite te
bestaan nie – het dit tog vir baie burgers
soos De Wet de facto gelyk asof dié regerings nie meer werklike gesag oor hul onderdane kon uitoefen nie.
Sy motiewe was ook materialisties, want
dié wat by die Britte aangesluit het, het van
die gebuite vee gekry. As ’n ywerige veekoper het hy die kans verwelkom om sy uitgedunde veestapel uit te bou.
Ná die oorlog is Piet de Wet deur die
bittereinders verag, maar veral deur sy broer
wat geweier het om met hom te praat. Hy
het ’n ruk lank in die Brits benoemde wetgewer van die Oranjerivierkolonie gedien,
maar daarna in politieke vergetelheid geraak.
Hy is in 1929 oorlede.
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daar die verdiepende krisis van swart vyandigheid teenoor die republikeinse besitreg
en gesag. Toegegee, die Boere kon op die lojaliteit van party van hul afhanklikes op die
plase reken. Maar swart mense het van die begin van die oorlog af in toenemende getalle
met die Engelse saamgewerk, en die hooghartige en dikwels wrede optrede van Boere
in die veld teenoor dié mense het aan hulle min vriende besorg. Met die verslegting van
die omstandighede in die republieke het swart weerstand en aanvalle op plaasgemeenskappe, en selfs geïsoleerde kommando’s, al hoe feller en al hoe meer algemeen geraak.
Dit het in 1902, in die woorde van Boerebeamptes wat ten gunste van vrede was, in baie
distrikte in albei hul gebiede ’n onhoudbare stand van sake geskep.
Asof dié bedreiging nie erg genoeg was nie, het die getal Boere wat geloof in die oorlogspoging verloor het, vinnig aangegroei. Wat regtig seergemaak het, was dat van hulle
met die Engelse begin saamwerk het. Om hul wapens in te lewer en as hensoppers die
res van die oorlog as vreedsame onpartydiges te verwyl, was een ding. Dit is as lafhartigheid beskou. Maar om van kant te verander deur by die Britse geledere aan te sluit as
’n joiner (soos hulle minagtend genoem is), is as verraad gesien.
Boere wat as wagte en National Scouts in diens van die Britse magte getree het teen
hul republikeinse landgenote, is deur die bittereinders as verraaiers behandel. Teen die
einde van die vyandelikhede was daar nie meer as ongeveer 17 000 bittereinders nog in
die veld nie. Omtrent 5 500 boere is as meelopers deur die Britte gewerf. Onder hulle
was Piet de Wet (kyk kassie), die broer van Christiaan de Wet, een van die grootste
Boerehelde. In die laaste fase van die oorlog was daar skaars ’n enkele Britse kolonne
sonder sy groepie gewese kommandolede, en dié het vir hulle die Boere se geheime
krygskunsies geleer, soos om die klank van hul perdehoewe te demp.
Terwyl die Boeresamelewing deur diepe verdeeldheid deurtrek was, was dit nie slegs
die gemoedstoestand van die kommando’s wat deur die ellende van die oorlog ondermyn
is nie. Die noodsaak om aan te hou veg en ly het ook die verhoudinge tussen die mans op
kommando en die vroue beïnvloed. Baie van die mees militante anti-Engelse weerstand
het nie van die mans gekom nie, maar van Boerevroue. Op die platteland was dit hul leefruimtes wat deur imperiale magte verwoes is, en hierdeur is ’n sfeer geskep van vroulike
haat. Die gruweldade van die verskroeide-aarde-beleid en die lyding van die kamplewe
het nie net vroulike slagoffers geskep nie, maar ook vroulike bittereinders wat verbete
gekeer het dat die mans terugval en toegesien het dat hulle aanhou om die patriotiese
stryd te stry. Daar is inderdaad rede om te glo dat die onversetlik vyandige gees van die
vroue meer as opgewasse was teen die meer weifelagtige mans op kommando.
Die einde van die oorlog
Teen 1902 was die leiers aan albei kante bereid om ’n verkwistende oorlog te beëindig
en deur middel van ’n onderhandelde staking van die vyandelikhede tot ’n eerbare vrede
te kom. Die Boere se oorlogspoging was so goed as gedaan. In Brittanje het die publiek
moeg geword vir die konﬂik, en vir die regering was daar geen politieke voordeel in die
voortsetting daarvan nie. Vir Milner het die vernietiging van die verslane republieke ver
genoeg gegaan. Enige verdere optrede sou die vooruitsigte op heropbou belemmer en
die geleentheid vir versoening met die verslane Boere – waardeur hulle op ’n post-republikeinse toekoms onder die Britse kroon voorberei sou kon word – in gevaar stel.
Om dit te bereik, was Brittanje bereid om te aanvaar dat daar geen verwatering van
wit politieke mag sou kon wees nie. Terwyl Chamberlain vroeër daarop aangedring het
dat swart mense beperkte stemreg kry, was dit Jan Smuts, en nie die Engelse oorwinnaars
nie, wat artikel agt van die bepalings van die Vrede van Vereeniging geskryf het. Artikel
nege van die ﬁnale vredesvoorstelle het aan die eertydse republieke die reg gegee om,
wanneer hulle hul eie verteenwoordigende grondwet ontvang, oor stemregkwessies te
besluit. Dit was die doodsklok vir die politieke aspirasies van dié wat nie wit was nie.
Dit was ook ’n vingerwysing na die eksklusiwiteit van die politieke mag wat die Boere
binnekort sou hê. Selfs al was die Boere nie in staat om Engels uit die skole en die howe
te hou nie, was die beheer wat hulle oor die stemreg behou het, ’n beduidende wins.
Met die regering in Londen wat bereid was om redelik grootmoedige vredesvoorwaardes toe te staan in ruil vir die Boere se wegteken van hul onafhanklikheid, het die Boere

se vredesafvaardiging in Mei 1902 met 54 stemme teen 6 die Vrede van Vereeniging
aanvaar. Baie bittereinders wat steeds op die platteland rondgeswerf het, is deur hierdie
nuus verpletter en verbyster, en kon nie glo dat hulle ná al die opofferinge tog maar onderdane van koning Eduard VII gaan word nie. Party van hulle het selfs gesê dat hulle hul
geloof in God verloor het. Onder ander Boerekrygers en hul gesinne was daar vreugde
oor die einde van die afgryslike toestande in die laaste maande van die oorlog. Die Britse
soldate was bloot verlig dat dit alles uiteindelik verby was.
Byna drie jaar tevore het ’n somber Paul Kruger gewaarsku dat dit vir Brittanje nie
maklik sou wees om die Boerestate te verower nie. Hulle is inderdaad nie goedkoop verkry nie, en sy voorspelling was dus akkuraat. Teen die einde van die oorlog was Brittanje
verplig om byna 450 000 ryksoldate te mobiliseer om die Boeremagte te verslaan, en van
laasgenoemde was daar nooit meer as ongeveer 80 000 in die veld nie. Hul uitgerekte weerstand het die Suid-Afrikaanse veldtog die grootste en duurste oorlog gemaak wat tussen
1815 en 1914 deur Brittanje gevoer is. Vir hierdie koloniale oorlog het die Britse tesourie
in September 1899 geskat dat daar hoogstens 75 000 soldate nodig sou wees, en ongeveer
£10 miljoen vir ’n veldtog van twee tot drie maande. Teen die tyd dat die konﬂik ﬁnaal
beëindig is, het die koste al £217 miljoen beloop.
Anders as ander Afrikaleërs wat imperiale aanvalle teengestaan het, het die Boere daarin
geslaag om ’n langdurige verdediging vol te hou ondanks hul agterstand wat getalle en
ﬁnansiële bronne betref. Die republieke kon vir hierdie belemmerings vergoed deur die paar
voordele wat hulle wel gehad het, ten volle te benut. Hieronder was daar die Boere se skitterende ruiterkuns wat beweeglikheid en vaart verseker het, ’n ruim voorraad moderne
vuurwapens, uitmuntende skietvaardighede en taktiese beweeglikheid wat die Boeremagte

onder: Die Slag van Spioenkop in Januarie

1900. Nie een van die twee magte kon die
oorhand hier kry nie. Al wat dus agterna
gedoen kon word, was om die gesneuweldes
te tel.

VE RG E LYKE N D E PE R S PE KTI EWE OP D I E OOR LOG

Een siening van die konﬂik is om dit as ’n
konfrontasie tussen twee Europese vyande
te beskou, wat net toevallig in Afrika besleg
is. Soos die Amerikaanse Vryheidsoorlog ’n
bietjie meer as ’n eeu tevore was koloniale
patriotte verplig om die wapen op te neem
teen ’n outokratiese bullebak van ’n ryk.
Boeregeneraals het inderdaad die Amerikaanse oorlog as ’n inspirerende stryd
om onafhanklikheid beskou. Net soos die
situasie van die Amerikaanse inboorlinge
nooit ’n faktor dáár was nie, was die handhawing van wit heerskappy nooit ’n geskilpunt in Suid-Afrika nie. Uiteindelik was dit
’n Anglo-Boere-twis oor die oppergesag
oor die land se minerale, landbougrond en
swart arbeid.
’n Ander siening van die oorlog is dat dit
’n klassieke stryd was van Afrika-verdruktes
teen die hebsugtige ingryping van ’n imperialistiese groot moondheid. Die mees
rassistiese imperiale oorlogspropaganda
het immers die Boere as ’n laer tipe mens
gestereotipeer. En Britse generaals soos
Roberts en Kitchener, wat die weerstand
van die plattelanders in Afganistan en Soedan verpletter het, het goed genoeg geweet

dat hulle nie die republieke se plattelandse
burgery sagkens kon aanpak nie.
So gesien was die republikeinse Boeresamelewing besig om dieselfde stryd te
voer as ander landelike inwoners van Afrika,
soos die Xhosa veel vroeër of meer onlangs
die Zulu. Volgens hierdie perspektief was
Boerekommando’s maar net ’n bleek weergawe van die Zulu-krygers – net met perde
en gewere.
Dit is te begrype dat die republieke in
hul propaganda daarop aanspraak gemaak het dat hul oorlog ’n anti-koloniale
stryd is – ’n boodskap wat baie simpatiek
ontvang is in lande soos Rusland, Duitsland, Frankryk en Nederland, waar Britse
imperialisme ongewild was. Land en Volk,
De Republikein en ander Boerekoerante
het mobilisasie uitgebeeld as die opofferende stryd van ’n Christelike, demokratiese volk wie se egalitêre burgermag van
onbetaalde kommandopatriotte besig was
om die beste tradisies van die 18de-eeuse
Franse Jakobyne en die Amerikaanse opstandelinge na te leef.
Of ’n mens saamstem dat daar iets vir
dié argument te sê is of nie, ’n skeptiese

blik sal die wankelrige basis bevraagteken
op grond waarvan die Boere hul nasionalistiese stryd probeer uitbeeld het. Want die
burgers van die ZAR en die Oranje-Vrystaat het self ’n koloniale samelewing verteenwoordig en kon nie aan die gevolge
daarvan ontkom nie. Te midde van die
oproer van oorlog was dit steeds vir die
Boere nodig om hul koloniale posisie in
stand te hou.
Met die mobilisering in Oktober 1899
het die leërs wat teen Brittanje in die veld
gestoot is, slegs omtrent 60% van die republikeinse slaankrag verteenwoordig. Die
ander burgers het plaasgrond teen swart
indringers beskerm en kwesbare grense
tussen die republieke en potensieel vyandige swart gebiede bewaak. ’n Atmosfeer
van vrees oor die toenemende swart vyandigheid jeens republikeinse burgerlikes en
krygers was inderdaad een van die redes
wat deur Botha en Smuts vir die oorgawe
aangevoer is. In ’n streek waar vier vyfdes
van die bevolking swart was, kon ’n mens
nie ’n grootskaalse oorlog voer sonder om
hulle by die konﬂik te betrek nie.
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bo: Die waarheid agter die retoriek van ’n

“witmansoorlog”: bewapende swart hulptroepe
met hul wit bevelvoerder. Hoewel albei partye
daarop aanspraak gemaak het dat die oorlog
niks met die swart mense te doen gehad het
nie, is duisende swart mense deur albei kante
as helpers in die oorlog gebruik.
oorkant: ’n San-soldaat ten tyde van die
Suid-Afrikaanse Oorlog. Veral in die oostelike
dele van Transvaal het heelwat San-mans uit
lojaliteit hul meesters as agterryers gedien.
Ander is aan die burgers voorsien ná hulle
deur die regerings van die twee republieke vir
diens opgekommandeer is.

in staat gestel het om skadelike skermutselings te vermy en meestal te veg op ’n tydstip
wat hulle gekies het en op terrein wat hulle gepas het.
Terselfdertyd was daar by die Boereleërs sekere inherente nadele aanwesig – byvoorbeeld wat dissipline en gesag betref. Hul demokratiese reëling dat ofﬁsiere verkies word
en dat kommando’s gesamentlik stem of daar tot ’n veldslag oorgegaan word of nie, was
nie noodwendig ’n bate toe die oorlog begin skeef loop het nie.
Die meer gedrilde, gedissiplineerde en gehoorsame Britse leër het sy aanvanklike agterstand te bowe gekom, maar dit het tyd gekos om knoeiende aanvoerders uit te gooi
en rekrute uit die stedelike werkersklas sover te kry om nie te probeer om vir perde
skaapvleis te voer nie. Toe die regering in Londen uiteindelik geseëvier het, moes hulle
egter ’n hoë morele en politieke prys daarvoor betaal, naamlik dat hulle hul oorlog teen
die plattelandse gesinne in die Boerestate moes voer.
Ondanks die erns van hul verliese het die Boere nie met heeltemal leë hande uit hul
traumatiese stryd om ’n vrye volksbestaan getree nie – soos dit in die jare ná 1902 sou
blyk. Hulle sou die voordeel hê van ligte vredesvoorwaardes en milde heropbou-hulp,
wat bedoel was om versoening tussen Boer en Brit te bevorder. Soos ’n goedgesinde Winston Churchill dit gestel het, sou Brittanje die dag verwelkom dat hy die Boere aan die
hand kon neem en kon sien hoe hulle vreedsaam terugkeer om hul landerye te ploeg.

Die tweede oorlogslinie: swart betrokkenheid
In werklikheid het die meeste stedelike en plattelandse swart mense, wat ook al hul gevoelens oor die oorlog, probeer om moeilikheid te vermy en neutraal te bly. Terselfdertyd het
die toenemende vyandelikhede dit moeilik gemaak om nie by die oorlog betrokke te raak
nie, hetsy direk of indirek. Soos die oorlog deur die land versprei het, het baie swartes hulle
in gevaar bevind. Ander is deur die vegtende magte by hul operasies betrek en het verkies
om diens te doen om aan armoede te ontkom of in die hoop dat hulle beloon sou word.
Daarbenewens het party op eie houtjie by vyandelikhede met die Boere betrokke geraak,
hetsy om hulle te verdedig of om geleenthede aan te gryp om ou grondverliese te wreek
of om te plunder.

ROLONG - D E E LNAM E AAN D I E SU I D - AFR I KAAN S E OOR LOG

Aan die vooraand van die Suid-Afrikaanse
Oorlog was die Tshidi-tak van die Rolong,
wat sowat 5 000 lede getel het, die grootste groep wat die Maﬁkeng-omgewing van
die Noord-Kaap bewoon het. Weens twee
dekades van konﬂik met die Boere oor
grond was die Rolong aan die Britse kant.
Ná ’n aantal gevegte en ses beleërings van
Maﬁkeng gedurende die 1870’s en 1880’s
is die meeste van die grond wat deur die
Rolong bewoon is, deur die Boere ingepalm. Gevolglik het die Rolong-hoofmanne
in 1899, toe die Boere op die punt gestaan
het om Maﬁkeng aan te val, die bevelvoerder van die Britse magte in die gebied, kol.
Robert Baden-Powell, vir wapens en ammunisie gevra om hulle mee te verdedig.
Aanvanklik het die Britse owerhede bontgespring met praatjies dat dit ‘‘ ’n witmans-
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oorlog’’ is en dat ‘‘swartes nie bewapen
behoort te word en in die hoedanigheid
van vegters in die leër behoort te dien nie’’.
Uiteindelik is hierdie beleid verander weens
die ‘‘massale bedreiging’’ deur die Boeremagte onder genl. Piet Cronjé en is Snydergewere en -ammunisie aan ongeveer 400
Rolong-mans uitgereik. Die bruin gemeenskap het hul eie verdedigingskorps, die
Cape Boys, op die been gebring terwyl die
Indiërs in die dorp ook bewapen en in die
wit dorpswag opgeneem is. Aan nog twee
swart groepe, die Mfengu-afdeling en die
Black Watch, is ook wapens en ammunisie uitgereik.
Brian Willan het opgeteken dat die Rolong op 25 Oktober 1899 ’n Boere-aanval
afgeslaan en ’n onbepaalde aantal van die
aanvallers om die lewe gebring het. Baden-

Powell, bemoedig deur hierdie voorval, het
aan die Rolong-verdedigers ekstra gewere
en ammunisie gegee en hul getalle tot
sowat 500 vermeerder. ‘‘By talle geleenthede’’ het die Rolong ‘‘aanvalsoperasies
teen Boerestellings’’ onderneem en ‘‘soms
gewere en toerusting gebuit’’. Alhoewel in
naam onder die gesag van sers. Sidney
Abrams het die Rolong-afdeling hul eie militêre operasies onder hul eie bevelstruktuur
uitgevoer.
Swart mans het oor die algemeen ook
as spioene en ordonnanse opgetree, wat
die Britse militêre owerhede in Maﬁkeng
van lewensbelangrike inligting oor die Boerekommando’s se kom en gaan voorsien het.
Dié wat deur die Boere gevang is, het
natuurlik die gevaar geloop om geskiet te
word, wat dan ook dikwels gebeur het.

SAN - D E E LNAM E AAN D I E SU I D - AFR I KAAN S E OOR LOG

Alhoewel ons nou reeds baie van die
deelname van swart en gekleurde mense
aan die Suid-Afrikaanse Oorlog weet, is
betrokkenheid van die San (of Boesmans)
volkome afwesig in die algemene geskiedskrywing van die oorlog. Onlangs het ’n
paar skrywers, in die besonder F. Prins,
met die proses begin om hierdie leemte in
te vul, meestal aan die hand van mondelinge bronne.
Mondelinge verslae dui daarop dat
San-deelname o.m. plaasgevind het in die
guerrillafase van die oorlog. In die omgewing van die Chrissiesmeer in Oos-Transvaal het San-plaasarbeiders byvoorbeeld
die Boere as agterryers na die slagveld
vergesel, maar hulle is nie vir die geveg
bewapen nie.
Met die Slag van Chrissiesmeer op 6
Februarie 1901 het Boerekommando’s onder genl. Louis Botha die Engelse magte
hier aangeval. Die Boere se doel was om

die opmars van genl. Horace Smith-Dorrien
se magte na Oos-Transvaal te stuit. Volgens
mondelinge oorlewering het San-verkenners hul grondige kennis van die plaaslike
terrein gebruik om die bewegings van SmithDorrien se troepe dop te hou en die Boerekommando’s daaroor in te lig. Die dodetal
van die Slag van Chrissiesmeer was aan
albei kante ewe hoog, maar dis belangrik
dat die Britse opmars na Oos-Transvaal
deur die inligting van die San vertraag is.
Mondelinge tradisie het dit ook oor hoedat op kmdt. Prinsloo se plaas Lake Banagher in die Chrissiesmeer-omgewing een
van sy bediendes, ’n San wat slegs as Job
bekend was, Prinsloo se kommando een
nag laat weet het dat ‘‘hy ’n geheime weg
uit die meergebied geken het, en hulle oorreed het om hom deur die mis te volg . . .
Op dié manier het die Boerekommando
dit reggekry om sonder enige ongevalle te
ontsnap.”

Slegs party van die San-bediendes het
hul werkgewers na die oorlogsfront vergesel; die meeste het op die plase agtergebly. Toe die Britse magte se verskroeideaarde-beleid in werking gestel is, het getroue
San- en Swazi-werkers die Boere se vee
vir veilige versorging na Swaziland geneem –
en toe die oorlog verby was, het hulle dit
weer teruggebring. Die San-werkers wat op
die plase agtergebly het, het ook die bewegings van Britse troepe in die gebied
waargeneem en dit aan die Boeregesinne
op die plase verklap. Hierdie soort inligting
was lewensbelangrik, want die beweging
van Britse magte tussen die plase was ten
dele bedoel om Boerevroue en -kinders bymekaar te maak en na die gevreesde konsentrasiekampe te neem. Die inligting het
dus die Boerevroue en -kinders in staat
gestel om ver van die Engelse magte af
skuiling te soek terwyl hulle deur hul Sanwerkers versorg en van voedsel voorsien is.

Ondanks herhaalde – en onopregte – verklarings van albei kante dat die konﬂik die saak
van Europese opponente was, het sowel die Britte as die Boere dikwels swart hulp gebruik vir geskoolde en ongeskoolde arbeid en gevegstake. Kommando’s is deur tot 12 000
swart en gekleurde berede persoonlike bediendes, wat as agterryers bekend gestaan het,
na die front vergesel. Hulle was lojale en vertroude individue wat hul Boeremeesters
as geweer- en wapendraers gedien en ’n verskeidenheid ander veldpligte uitgevoer het,
soos om perde te versorg, wapens in stand te hou, verkenner en boodskapper te wees,
rantsoene te dra en kos te kook, en gewondes te behandel en te dra.
Ondanks hul ondergeskikte status was die agterryers dikwels op gemeensame voet met
kommandolede en het hulle dieselfde klere, kos, tente en selfs musiekkultuur gedeel.
Boerekommandante het soms, wanneer hulle onder druk verkeer het of kort van manskappe was, maar anderpad gekyk en bekwame agterryers as vegters in die frontlinies ontplooi.
Om begryplike redes het swart mense op ’n veel groter skaal hulp aan die imperiale
oorlogspoging verleen, veral ook omdat die Britse militêre teenwoordigheid aansienlike
werkgeleenthede en lone meegebring het. Minstens 100 000 swart en bruin mans, sowel
as Natalse Indiërs in die mediese korps onder Mahatma Gandhi, is deur die leër in diens
geneem. Die meeste het as transportwerkers, kamparbeiders en -bediendes, verkenners,
ordonnanse, spioene en depotwagte diens gedoen.
Van die vroue het huishoudelike take soos die was van wasgoed vir kampe en garnisoene verrig. Hoewel die Britse magte party van hulle vir arbeid opgekommandeer het,
was die meeste vrywilligers. Onder hulle was trekarbeiders wat met die uitbreek van die
oorlog hul werk by die myne verloor het, en kleinboere wat weens misoeste en veevrektes in ’n benarde toestand verkeer het. Ander is deur die relatief goeie lone aangelok, of
omdat hulle aan die Britse saak geglo het.
Tot 30 000 man was gewapende vrywilligers in die Britse kolonnes of koloniale dorpsgarnisoene en het aan noodlottige botsings met invallende kommando’s deelgeneem.
Ander, soos die bruin grofsmid Abraham Esau, het by die weerstand betrokke geraak
deurdat hulle as spioene en agente van die Britte opgetree het (kyk kassie op p. 220).
Terwyl die oorlog die lewe van ongeveer 7 000 Boere en 22 000 imperiale soldate geëis
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AB RAHAM E SAU

Abraham Esau was ’n onafhanklike bruin
grofsmid en klein transportryer op die
Noordwes-Kaapse dorp Calvinia. Esau, wat
in Engels by ’n Metodiste-sendingstasie
opgevoed is en grootliks verengels was,
het hom teen die einde van die 1890’s as
’n opgeruimde, ondernemende en welsprekende persoonlikheid in Calvinia se
bruin gemeenskap gevestig. Omdat hy eiendom besit het, deel van die nierassige
Kaapse kieserskorps was en geregtig was
om op die status van ’n onderdaan van die
Britse kroon aanspraak te maak, het Esau
die ware aard van die bruin ambagsklas in
die Kaapkolonie ruimskoots verpersoonlik.
Soos baie ander geesgenote het hy ’n rotsvaste lojaliteit jeens Britse heerskappy en
steun aan ’n stabiele koloniale bestel onder Kaapse liberalisme gekoester.
Die oorlog het hom in ’n man van formaat omskep. Teen 1900 het die omvang
van strooptogte deur republikeinse kommando’s die veiligheid van swart burgerlikes in die Kaap toenemend bedreig. Soos
paniek Calvinia beetgepak het, het die be-

bo: Abraham Esau, ’n bruin man met ’n

rotsvaste lojaliteit jeens die Britse koningin.
Danksy sy vermoëns as redenaar en
organiseerder het hy sy bruin dorpsgenote
op Calvinia tot weerstand teen die invallende
Boeremagte probeer aanspoor, maar hy is
in 1901 deur die Boere gevange geneem en
tereggestel.
oorkant: Emily Hobhouse het ’n kragtige

Britse stem verhef teen die onmenslike totale
oorlog wat teen die burgerlike Boerebevolking
gevoer is.
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vreesde bruin inwoners openlik pro-Brits
geraak. Aan die voorpunt van hierdie toenemend angsvallige en strydlustige optrede was daar die energieke en invloedryke
Esau.
Toe die plaaslike magistraat weier om
wapens aan bruin mans uit te reik op
grond daarvan dat slegs wittes by die oorlog betrokke was, het ’n gebelgde Esau
hom tot ’n ander verdedigingstaktiek gewend. Hy het ’n geheime reëling met die
Engelse leër se Namakwalandse veldmag
aangegaan sodat sy bende gefrustreerde
volgelinge as ’n kring van spioene en informante kon optree om inligting oor Boerebewegings en rebelle-aktiwiteite te verskaf. In ruil vir hierdie lojale en riskante
onderneming het ’n Britse militêre geheime agent belowe dat imperiale magte
Calvinia sal beskerm in die geval van ’n
Boere-inval.
Dit was ’n valse belofte. Calvinia is vroeg
in 1901 deur ’n kommando uit die OranjeVrystaat binnegeval. As die distrik se lastigste en mees gehate Britse meeloper was

Esau ’n gebrandmerkte man. Hy het die
republikeinse gesag tot aan die einde astrant uitgetart en is in Februarie 1901 tereggestel. Alhoewel dit ’n mindere voorval uit
die oorlog was, is Esau se gedrag tydens
die oorlog en sy teregstelling betekenisvol
en het sy dood hom ’n martelaar en simbool van bruin lojaliteit jeens die Britse
saak gemaak.

het, sal ons nooit weet hoeveel gewapende swart deelnemers in gevegte gesneuwel het
nie. Net so is daar geen syfers vir die aantal Britse meelopers wat summier tereggestel is
toe hulle deur die Boere gevang is nie, en weet ons ook nie hoeveel republikeinse meelopers die slagoffers van ongeoorloofde Britse weerwraak was en as spioene doodgeskiet
is nie. Tog het die grootste menslike verlies elders gelê. Vir die swart plattelanders, soos
ook vir die Boere, was dit in die Britse konsentrasiekampe. Plaasbewoners, bediendes en
kleinboere wie se heenkome deur die verskroeide-aarde-beleid vernietig is, het die skare
van oorlogsvlugtelinge met duisende laat toeneem. Swart vlugtelinge, wat in afsonderlike kampe geïnterneer is, is verplig om vir die Britse magte te werk en het die lot van
die Boere se families gedeel – afgryslike omstandighede en hoë sterftesyfers. Daar word
nou geskat dat minstens 20 000 swart mense gesterf het, hoofsaaklik weens epidemiese
siektes wat die verswakte kampbewoners afgemaai het.
In hierdie opsig kan die ervaring van die konsentrasiekampe beskou word as ’n gemeenskaplike trauma vir die swart en Boeresamelewing – maar met die nodige inagneming van
verhouding. Swart burgerlike ongevalle was die gevolg van ’n Britse oorlog teen ’n militêre
en burgerlike Boerefrontlinie. Van die ongeveer 116 000 Boere wat in ongesonde en
swak bestuurde kampe vir wit mense gehuisves is, het sowat 28 000 gesterf, hoofsaaklik aan masels, maagkoors en longontsteking. Byna al die slagoffers was vroue en jong
kinders. Die Engelse humanis Emily Hobhouse het baie gedoen om die wêreld attent te
maak op die haglike toestande in die kampe (kyk kassie).
Die uitwerking van sulke kolossale verliese op ’n Boeresamelewing op die hoëveld wat
uit weinig meer as ongeveer 200 000 mense bestaan het, kan nie oorskat word nie. Waar
die lyding in die kampe die laagtepunt van die Boere se oorlewing verteenwoordig, het
dit vorm aan een van die blywendste nalatenskappe van die konﬂik gegee – dat oorlog ’n
jammerlike saak eerder as die tradisioneel heroïes of romanties gewaande avontuur is.
Terwyl dit misleidend sou wees om dit ’n oorlog te noem waaraan almal deelgeneem

E M I LY HOB HOUS E

Die gruwelike toestande in die Britse konsentrasiekampe is die eerste keer deur die
Engelse ﬁlantroop en maatskaplike werker
Emily Hobhouse onder die aandag van
Europa gebring met striemende publikasies soos haar Report of a Visit to the
Camps of Women and Children in the
Cape and Orange River Colonies uit 1902.
Met die uitbreek van die oorlog het Hobhouse, ’n beginselvaste liberale pasiﬁs, by
die South African Conciliation Committee
aangesluit en spoedig, by die aanhoor van
die eerste nuus oor die plaasafbrandings en
die ontruiming van landelike burgerlikes na
vlugtelingkampe, die South African Women
and Children Distress Fund gestig. Aan die
einde van 1900 het sy vir die eerste keer
met klere, voedsel en ander voorraad na
Suid-Afrika gereis, en siekte, lyding en sterftes aangetref wat veel erger was as wat sy
verwag het. By haar terugkeer na Londen
het sy ’n versoberende relaas van die kamptoestande gelewer, wat uitstaan deur koue,
feitelike verslagdoening en ingehoue morele verontwaardiging.

Hobhouse het spoedig steun gevind by
die leier van die Britse liberale opposisie,
sir Henry Campbell-Bannerman, wat in
1901 op haar onthullings gesteun het toe
hy sy land se oorlogsbeleid as ‘‘metodes
van barbarisme’’ veroordeel het. Terwyl sy
haar ondersoeke tot Boerekampe beperk
het, was sy nie onbewus van die lot van
vlugtelinge in swart kampe nie en het sy
’n ondersoek na die toestande daar gevra.
Hobhouse het terselfdertyd ongemaklik gevoel oor die gemeensaamheid tussen party
Boeregesinne en die swart bediendes wat
saam met hulle in wit kampe was. In 1902
het sy met ’n nogal rassistiese toon kapsie
gemaak teen die ‘‘ongewenste familiariteit” waarmee Boere en swartes saam geeet en geslaap het, ‘‘sommer in dieselfde
tente’’. Maar dit is ook interessant dat die
toestande in die swart vlugtelingkampe
geen reaksie van hetsy die regering of die
publiek in Brittanje ontlok het nie. Eweneens, toe die NG Kerk in 1914 die sterftesyfer in die Boerekampe bepaal het,
het hy ‘‘geen belang gestel in die ver -

liese wat deur swartes gely is nie, hoewel die kerk lidmate gehad het wat nie
wit was nie’’, aldus Jacob Mohlamme.
Om billik jeens Hobhouse te wees, moet
gemeld word dat sy wel inligting oor die
toestande in die swart kampe aan die
sekretaris van die Aborigines Protection
Society van Londen deurgegee het. Hulle
het voorgestel dat die Britse regering ‘‘vir
die naturelle wat aangehou word, niks minder sorg en medemenslikheid verseker as
wat nou vir die Boerevlugtelingkampe voorgeskryf word nie’’.
In 1901 het Hobhouse nog ’n besoek aan
Suid-Afrika beplan, maar met haar aankoms
is sy gearresteer en na Engeland gedeporteer. Hoewel haar kampbevindings deur prooorlog-kritici as bevooroordeeld en oordrewe verwerp is, het hulle ’n politieke herrie in
Engeland veroorsaak en die regering gedwing om die toestande te verbeter. Dit verbaas nie dat Hobhouse ná die oorlog ’n
hegte band met die Afrikaners behou het nie.
Gepas genoeg, is haar as in 1927 by die
Vrouemonument in Bloemfontein begrawe.

het, is die mate waarin manlike en vroulike burgerlikes in die vyandelikhede ingetrek
is, en die omvang van swart deelname, genoeg om een ouer historiese mite die nek in
te slaan – dié mite van ‘‘’n witmansoorlog’’. Die wreedaardigheid van die krygstaktiek
soos die afbrand van plase, die toestande in die kampe en summiere teregstellings
weerlê ’n tweede hardnekkige mite – dat die Suid-Afrikaanse hoëveld getuie was van die
Europese wêreld se laaste ‘‘gentleman-oorlog’’, een wat met eer en wedersydse respek
gevoer is. Dit is meer gepas om die Suid-Afrikaanse Oorlog as die mees gewelddadige
en vyandige slag tussen die Britse Ryk en ’n Suid-Afrikaanse samelewing in meer as ’n
eeu te beskou.
Vir nie een van die kante was die oorlog deurentyd ’n kwessie van ’n nasionale verbintenis om ’n gemeenskaplike vyand te verslaan nie. Britse liberale soos Emily Hobhouse
en anti-oorlog-radikale soos Lloyd George het die onmenslikheid van hul land se gebruik
van konsentrasiekampe as barbarisme veroordeel. Britte wat aan die kant van die Boere
was, het die republieke as ’n landelike Eden in Suid-Afrika geïdealiseer en die oorlog as
ongeregverdigde optrede teengestaan. In Suid-Afrika het hierdie siening ingang gevind
by gesiene Kaapse Engelse goedgesindes soos Olive Schreiner (kyk kassie op p. 222).
Die republikeinse leierskap het voortdurend op ’n massarebellie deur die koloniale Boere
in die Kaap gehoop, want al was hierdie Boere Britse onderdane, was die verwagting dat
hulle oorwegend dislojaal teenoor die kroon sou wees. Maar die idee van ’n groot opstand
deur ’n plattelandse vyfde kolonne het ’n lugkasteel geblyk te wees. Daar was wel Kaapse
Boere wat nie slegs hul seuns gestuur het om in die Oranje-Vrystaat te gaan veg nie, maar
ook gerebelleer het deur steun aan invalskommando’s te verleen. In die loop van die oorlog was daar ongeveer 12 000 man wat as republikeinse rebelle opgetree het, en die aantal
koloniale meelopers kon selfs groter gewees het indien die republikeinse inval die kolonie
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OLIVE SCH R E I N E R

Die Anglo-Boere-krisis van die 1890’s en
die oorlog het Olive Schreiner diep getref –
sy wat op die punt gestaan het om naam
te maak as gesiene skrywer en feminis, en
’n skerpsinnige kommentator oor die lewe
en politiek in Suid-Afrika was. Sy was reguit en hartstogtelik, en met haar kontakte
en die invloede waaraan sy blootgestel is,
was sy goed geplaas om tot die stryd toe
te tree.
Haar broer W.P. Schreiner, die latere
Kaapse eerste minister, het sy pos as prokureur-generaal in Rhodes se regering neergelê sodat hy hom van die rampspoedige
Jameson-inval kon distansieer. Hy het later alles in sy vermoë gedoen om wat ná
die inval as ’n al hoe meer onvermydelike
oorlog gelyk het, af te weer. Ondertussen
het Olive haar teen die aggressie, verpersoonlik deur Rhodes, verset deur tot ’n

’n Begaafde skrywer wat met die pen
die stryd teen die imperialistiese swaard
opgeneem het: Olive Schreiner.
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golf van pro-Boere-literatuur by te dra.
Olive Schreiner was ’n besondere sterk
en verbeeldingryke stem waardeur die
wreedhede van die oorlog aan die kaak gestel is, veral Kitchener se verskroeide-aardeen konsentrasiekampbeleid.
Haar siening van die morele bankrotskap van die Britse saak is beïnvloed deur
Britse anti-imperialiste soos J.A. Hobson,
vir wie die oorlog ’n hebsugtige uitdrukking van kapitalistiese imperialisme was.
Soos by ander humaniste of pasiﬁste het
Schreiner se bewondering van die geviktimiseerde Boere aan neerbuigende sentimentaliteit gegrens, soos in haar beskrywing van hulle as ‘‘volbloed’’ Europeërs en
‘‘afstammelinge van party van die mees gevorderde en lewenskragtige volkere van
Europa’’. Terselfdertyd het haar partydigheid swart sowel as wit rykslojaliste van

haar vervreem. In ’n brief uit die Karoo aan
die einde van die oorlog mopper sy dat sy
nie ’n huisbediende kan kry nie, al is sy
bereid om gul te betaal, want ‘‘al die naturelle hier boikot my’’.
Hoewel ’n voorstander van versoening
tussen Boer en Brit, was sy op haar hoede
vir die moontlikheid dat daar ná die oorlog
’n verenigde, gesentraliseerde staat sou
kon ontstaan. In briewe aan die Transvaal
Leader, wat op die boekie Closer Union uitgeloop het, betoog sy dat regte en vryhede
waarskynlik beter in ’n los, gefedereerde
tipe Suid-Afrikaanse unie behoue sal bly. In
die lig hiervan is een van Schreiner se treffendste waarskuwings teen die gevaar van
’n bedeling waarin ‘‘nege tiendes van ons
gemeenskap geen permanente aandeel in
die land sal hê nie, en geen reg om deel
van ons regering uit te maak nie’’.

dieper binnegedring het. Hul getalle was egter te klein om enige deurslaggewende strategiese gevolge te hê.
Nogtans het die afkondiging van krygswet om ’n rebellie te voorkom, weinig gedoen
om die kwaai angel van plaaslike oorlogsgesinde Boere uit te trek. Die gebruik van swart
en bruin getuies in slordige spesiale howe wat rebelle op aanklagte van hoogverraad,
moord en roof verhoor en veroordeel het, het die Boere woedend gestem. So ook die
gebruik om veroordeelde mans in die openbaar tereg te stel en om rebellegevangenes te
dwing om die teregstellings by te woon. Een teregstelling, dié van kmdt. Gideon Scheepers in Januarie 1902 – ondanks die feit dat hy ’n burger van die Oranje-Vrystaat en ’n
gesiene ofﬁsier was – het selfs sekere Britse parlementslede die behoorlikheid van die
krygshowe se prosedures laat bevraagteken.
Wat die oorlog self betref, was daar te veel Kaapse Boere wat te realisties was om aan
die republikeinse verwagtinge te voldoen. Hulle het die lewe as onderdane van die kroon
meestal draaglik gevind, en was onwillig om die risiko van ’n republikeinse oorlog te loop
wat hulle aangevoel het nie gewen kon word nie. Dit is beduidend dat party koloniale
lojaliste selfs by dorpswagte en plattelandse burgermagte aangesluit het om hul suidelike
nedersettings teen noordelike Boere-invalsmagte te beskerm.
Dan was daar die interne verdeeldhede van die republikeinse samelewing. Dit was
die bron van diepe verbittering, en die littekens daarvan sou nog lank na die oorlog bly
voortbestaan.
Dit het nie slegs die oorlog self beïnvloed nie. Die kwessie van oorgawe aan en samewerking met Britse imperialisme het selfs die vredesluiting vertroebel. Meer inskiklike
generaals soos Louis Botha was bereid om brood met die vyand te breek en om oor die
prysgawe van hul saak te onderhandel. Meer onversoenlike leiers, veral van die verwoeste
Oranje-Vrystaat, het volgehou om wat hulle as swakheid beskou het, met minagting te
bejeën. Tot aan die einde was hulle vasbeslote om voort te veg en weerstand te bied totdat hulle tot onvoorwaardelike oorgawe gedwing was, en dit ondanks Smuts se realistiese
siening dat wat die republikeine in die gestig gestaar het ’n katastroﬁese opoffering van
die Boeremense was vir ’n saak wat nie meer gered kon word nie.
Aan die einde van die Suid-Afrikaanse Oorlog was dit duidelik dat die Boere in ’n

Transvaal- en ’n Oranjerivierkolonie tot samewerking gedwing sou word, en dat Britse heerskappy oor die hele Suid-Afrika geseëvier het. Maar die Afrikanersamelewing se ervaring
van lyding en opoffering sou dit in die 20ste eeu bly kwel en die ideologiese werktuie
van oorlogsherinneringe verskaf wat ’n rol sou speel in die toekomstige heropbou van ’n
Afrikanernasionalistiese identiteit en ’n republikeinse politieke kultuur.
Vir die swart meerderheid, wat in teorie nie veronderstel was om by die oorlog
betrokke te gewees het nie, was daar ’n gemengde uitkoms. Dit is wel waar dat terwyl
die oorlog geduur het dit baie monde gevoed het, en selfs die sakke gevul het van
daardie kleinboere wat by die verkoop van vee en gewasse aan die Britte gebaat het.
Net so was daar baie ander wat smartlike verliese gely het waarvoor daar weinig indien enige kompensasie van die imperiale kant gekom het. Dié wat toegelaat was
om wapens te dra, is spoedig ontwapen om seker te maak dat hulle nie in die toekoms
moeilikheid sou maak nie. Maar daar was baie ander, soos die Kgafela-Kgatla, wat
eenvoudig geweier het om hul wapens in te lewer. Op rebelse pagters wat vee gebuit
of grond op plase in die voormalige republieke beset het, het daar ook ’n onaangename
verrassing gewag. Hulle het die hele tyd opgegaan in die Britse verplettering van die
Boere, en geglo dat dit wat hulle gebuit het hul eiendom sou bly. In plaas daarvan sou
terugkerende Boere terugvat wat hulle verloor het, gesteun deur die British South African
Constabulary.
Wat die uitwerking daarvan op die Suid-Afrikaanse samelewing betref, was die SuidAfrikaanse Oorlog die naaste wat die land nog ooit gekom het aan ’n ervaring van die
onmenslikheid van die moderne totale oorlog – iets soos die langdurige industriële oorloë
van die 20ste eeu. Die skrikbeelde wat die oorlog in mense se geheue ingeprent het, het
herinner aan die genadelose aard van wat vir ’n tyd lank na Suid-Afrika se eie nimmereindigende oorlog gelyk het.

WAAROM

“ SU I D - AFR I KAAN S E

Teen die vroeë 1980’s het baie historici
begin om die ou geloof dat die tweede
“Anglo-Boereoorlog” ’n “witmansoorlog”
was, as ’n wanopvatting te beskou. Teen
daardie tyd het navorsing deur Peter Warwick en Bill Nasson die hoogs aktiewe
deelname van swart mense in ’n wye reeks
oorlogsrolle getoon, o.m. as gewapende
vegters aan Britse sowel as Boerekant.
Navorsing deur ander historici veral
Jeremy Kirkler, Jacob Mohlamme, Fred
Morton en Bernard Mbenga, het tot die
groeiende geskiedskrywing oor swart deelname aan die oorlog in Wes-Transvaal bygedra. Hulle het almal aangetoon dat swart
mense “aktiewe vormgewende agente sowel as slagoffers” in die oorlog was. Baie
swart gemeenskappe wat aan die oorlog
deelgeneem het, veral in ’n gewapende
hoedanigheid, het dit vrywillig gedoen. So

OOR LOG ”, N I E

’n Propagandistiese spotprent oor die antiBritse bondgenootskap tussen Olive Schreiner
en die Kaapse Afrikaner-kerkman ds.
A.I. Steytler.

“ ANG LO - BOE R EOOR LOG ”

het die Kgafela-Kgatla met die uitbreek van
die oorlog die Britse militêre owerhede om
wapens gevra, wat hulle ook gekry het. Die
Britte dag dat hulle die Kgatla slegs vir die
oorlog in die Pilanesberg kon aanwend.
Maar die Kgatla het hul eie agenda en historiese griewe gehad en die oorlog gebruik om hul eie doelwitte te verwesenlik –
o.m. om die grond terug te vat wat hulle
lank tevore aan die Voortrekkers ingeboet
het. So ook het ander gemeenskappe –
soos die Rolong van Maﬁkeng, die Zulu van
die Vryheid-distrik, die Shangaan van OosTransvaal en bruin mense van die Kaap –
bewustelik en vrywillig die wapen om hul
eie redes opgeneem.
Ook aan die Boerekant het duisende
swartes as agterryers diens gedoen. Benewens die kook van kos, het hulle die
perde versorg en baie ander ondergeskik-

N I E?

te take verrig soos om vee op te pas, hout
en water aan te dra, transport te ry en
loopgrawe te grawe. In werklikheid, soos
Pieter Labuschagne dit stel, het die agterryers “gedurende die oorlog byna dieselfde pligte as die burgers uitgevoer, d.w.s.
hulle het ’n militêre rol gespeel. Hulle was
dus veel meer as eenvoudig bediendes of
lakeie van die burgers.” Wanneer dit nodig
was, het agterryers “van ’n kwansuis ondergeskikte rol na ’n gevegsrol in die vuurlinie oorgeskakel. Veral teen die einde van
die oorlog toe die numeriese krag van die
kommando’s erg uitgedun was, het hulle
al hoe meer prominent as vegters geraak.”
Om al hierdie redes is dit meer gepas
om die oorlog as die “Suid-Afrikaanse Oorlog” eerder as die “Anglo-Boereoorlog” te
beskou.
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