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Brokkies: Die Bloemfontein Konsentrasiekamp 
 
Agtergrond 
 
Die konsentrasiekampe is gevestig deur die Britse leër  
vanaf die einde van 1900. Onder die redes wat vermeld word vir die 
aanlê van die konsentrasiekampe is die beskerming en huisvesting 
van die wapenneerlêers (hendsoppers) en die huisvesting van nie-
vegtendes onder die Boere, hoofsaaklik bejaarde mans, vrouens en 
kinders wat weerloos gelaat is deur die vernietiging van die plase. 
Duisende vroue en kinders is gedwing om hul huise te  verlaat. Daar 
was baie min of geen tyd om besittings te red voordat die huise 
afgebrand is. Dit word beraam dat ongeveer 30000 huise vernietig is. 
Die hawelose vroue en kinders moes dus iewers ’n heenkome vind.  
 
Die konsentrasiekampe is hoofsaaklik naby die spoorlyne aangelê, wat die voorsiening van voorraad vergemaklik het. In 
die meeste gevalle was die toestande in die konsentrasiekampe haglik en het dit geleidelik verbeter na die ingryp van 
persone soos Emily Hobhouse. Aanvanklik het die wapenneerlêers en neutrales beter behandeling, huisvesting, rantsoene 
en ander voordele ontvang, maar ook hulle kon die dood nie vryspring nie. Die statistieke wat verstrek word maak dus nie 
onderskeid tussen hendsoppers en families van vegtendes nie. 
 
Daar word baie redes vir die groot getal sterftes in die konsentrasiekampe aangevoer. Van Britse kant is gewys op die 
swak higiëne van die Boere en in sommige gevalle sou dit seker waar wees. Die grootste rede was die swak 
kampadministrasie deur die Britte met die plasing van kampe op swak plekke, swak kosvoorsiening, gesondheidsdienste, 
ens. Die Boere wat ver van mekaar gewoon het se gebrek aan immuniteit teen siektes soos masels en die vroue se 
aandrang om hulle siekes self te versorg het ook bygedra tot die sterftes. Aanvanklik is die hoë sterftesyfer ondermeer 
veroorsaak deur die ontberings wat die mense op pad na die kampe gely het.  
 
Die opgetekende sterftes vir die konsentrasiekampe is 31255 mense. Die grootste getalle sterftes in die kampe was te 
Middelburg, Tvl (2166), Bloemfontein (2100), Bethulie (1745), Klerksdorp (1704) en Brandfort (1646). 
 
Siekte (sonder detail) is in 7731 gevalle aangedui as die oorsaak van dood. Daarna volg masels (4382), longontsteking 
(1747), koors (1166), ingewandskoors (982), diarree (768) en ‘n verskeidenheid van ander oorsake as rede vir die sterftes 
in die konsentrasiekampe. 
 
Van die burgerlike sterftes gedurende die oorlog, waarvan die meeste plaasgevind het in die konsentrasiekampe, het baie 
onder baba’s van 0 – 2jr  (12048) plaasgevind. In die leeftydsgroep 2 – 15 jaar is 15333 kinders oorlede. Daar is 5057 
volwassenes (16 – 50 jaar) oorlede en 1992 bejaardes (51 – 96 jaar). 
 
Die familienaam met die meeste sterftes in die konsentrasiekampe is Venter. Daar was 785 Venter sterftes. (Die 
familienaam wat tweede is, is Botha met 656 sterftes.) Die meeste Venters – 110 – is in die Bethulie konsentrasiekamp 
dood, 80 te Bloemfontein en 62 te Springfontein . Van die Venters wat Broekpoort as woonplek opgegee het, is 8 oorlede: 
5 te Springfontein en 3 te Bethulie. Daar is 299 Van der Walts oorlede in die konsentrasiekampe, waarvan die meeste in 
die kampe te Bloemfontein (56) en Bethulie (48). 
 
Nie al die vroue was in die konsentrasiekampe nie. Baie van hulle het vir die Britte gevlug. By vredesluiting in 1902 was 
daar ongeveer 10000 vroue en kinders in die Transvaal wat so rondgeswerf het. Die getal vir die Vrystaat is onbekend. Dit 
word beraam dat daar by vredesluiting tussen 12000 en 14000 vroue en kinders in die veld was. 

 
Die Konsentrasiekamp te Bloemfontein 

 
Die konsentrasiekampe was geen vakansieplek nie. Daar was geweldige ontberinge en baie mense het daar gesterf, veral 
ook kinders. Die Bloemfonteinse Konsentrasiekamp is begin as ‘n vlugtelingkamp vir die gesinne van wapenneerlêers. 

Hoofstuk 15 volg na hierdie 
brokkie 

Brokkies oor die Anglo-Boereoorlog oor die 
onderwerpe hieronder, verskyn in die 
hoofstukke wat in hakies na hulle aangedui is: 

 Brokkies oor die Anglo-Boereoorlog (8) 

 Krygsgevangenes op die Bermudas (8) 

 Die Bloemfontein Konsentrasiekamp (15) 

 Hendsoppers en Joiners (14) 
Die Springfontein en Bethulie 
Konsentrasiekampe (14) 
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Teen November 1900 was daar reeds 519 van die inwoners in die kamp. 
 

 
Bloemfontein Konsentrasiekamp

i
 

 
Nadat die verskroeide aarde beleid in werking gestel is, is diegene wat as gevolg daarvan haweloos was gevang en in 
konvooie na die sg. “refugee camps” gebring. Die gesinne van Boere wat steeds veg kom nou onder dwang in die kamp 
aan. Dit het die karakter van die kamp verander. In Desember 1900 was daar 1200 inwoners, in April 1901  3700 en tussen 
Augustus en Desember 1901 was daar meer as 6000 inwoners, met ‘n hoogtepunt van 6586 in Augustus. Nuwe groepe is 
onverwags daar aangebring en almal moes gehuisves word. Dit het gelei tot oorbevolking. In Julie 1901 is Kamp B aangelê. 
Dit was beter geleë en goed uitgelê. Dit was een van die grootste konsentrasiekampe en groter as Bloemfontein dorp wat 
in 1890 ‘n bevolking van 3379 gehad het.  Aangesien die kamp ook as deurgangsplek gebruik is vir die plasing van mense 
elders, was daar ‘n groot wisseling in inwoners. 
 
Die inwoners was gehuisves in kloktente waarin ‘n hele gesin moes woon. Van die tente het met verloop van tyd verweer 
en min skuiling en privaatheid verskaf. In slegte weer het van die tente ook omgewaai. Daar was nooit genoeg water vir 
persoonlike skoonmaak, kos en wasgoed nie. Die brandhout was ook baie min en daar is gesukkel om genoeg te kry om 
die kos te kook. Die inwoners het klei- en steenoonde gebou vir die bak van brood. Die vleis wat uitgedeel is was van ‘n 
swak gehalte. Die vrouens en kinders moes in wind en weer in lang rye staan en selfs ure wag om hul skraps rantsoen 
kruideniersware te kry. Nadat Emily Hobhouse en die Dameskomitee die kamp besoek en aanbevelings gedoen het, het 
die posisie ietwat verbeter. 
 
In Oktober 1901 het daar ‘n maselepidemie in die kamp uitgebreek met respiratoriese komplikasies soos brongo-
pneumonie. Die sterftesyfer was hoog. Daar was ‘n hospitaal en geneeshere, maar die diens was onvoldoende. Die dooies 
is in die dorpsbegraafplaas, wat 4 km van die kamp af was, begrawe en later by ‘n terrein net suid van die huidige 
Vrouemonument. ‘n Permit was nodig om ‘n begrafnis by te woon. 
 
Daar was kerkdienste en bidure en ook kampskole. Vir ontspannig was daar nie veel tyd as die tyd wat die basiese 
daaglikse geverg het, in ag geneem word nie. 
 
By Bylae B is daar ‘n vertelling deur Tjaart Petrus van der Walt (1894 – 1986) oor sy herinneringe aan die Anglo-
Boereoorlog en veral ook die Bloemfontein konsentrasiekamp. Die Van der Walts van hierdie storie, was hoofsaaklik in die 
Bloemfontein Konsentrasiekamp.  
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Hoofstuk 15 

Jacobus Johannes van der Walt (g5) 

(1874 – 1946) 
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 TAB Foto. 31013. 
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 TAB Foto. 3133. 


