
Rhyfel y Boer 

Transvaal 

Yn yr 1870au roedd Ewropeaid yn 
symud i hawlio tir yn Affrica. Yr 
enw ar hyn oedd—Sgrialu am       
Affrica neu “Scramble For Africa”. 
 

Daeth Prydain yn rhan o hyn ac 
erbyn diwedd y 19eg ganrif roedd 
wedi rhagori ar y gwledydd eraill. 

Roedd Prydain eisiau cael llinell o 
diriogaeth ddi-dor a oedd yn rhedeg 
o'r gogledd i dde Affrica. 
 

Roedd dwy wlad fach, annibynnol yn 
rhwystro  Prydain rhag cael llinell  
ddi-dor. 

Gwladwriaeth Rhydd Oren  



Yn Rhyfel y Boer, brwydrodd lluoedd 
Prydain a Boer am reolaeth dros yr 
hyn sydd bellach yn Dde Affrica. 

Bu dau ryfel Boer, rhedodd un rhwng 
16 Rhagfyr 1880 - 23 Mawrth 1881 
a'r ail rhwng 9 Hydref 1899 - 31 Mai 
1902. 
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Cefndir 

Yn 1652 sefydlodd Cwmni 
Dwyrain India'r Iseldiroedd   
anheddiad ger y Cape of Good 
Hope yn Affrica. 

Anogodd y cwmni ffermwyr o'r 
Iseldiroedd, o'r enw Boers, i 
setlo'r ardal. Yn y pen draw, 
roedd tiriogaeth yr Iseldiroedd 
yn gorchuddio ardal fawr o dde 
Affrica. 

Yn gynnar yn y 1800au cymerodd 
Prydain Fawr dir yr Iseldiroedd 
drosodd, a elwir yn Cape Colony. 

Roedd y Boeriaid yn anhapus 
gyda rheolaeth Prydain. 

 Yn y 1830au gadawodd llawer y 
Cape Colony yn y “Great Trek”. 
Fe wnaethant ffurfio dwy      
weriniaeth: y Wladwriaeth Rydd 
Oren a'r Transvaal (Gweriniaeth 
De Affrica [SAR] yn             
ddiweddarach). Derbyniodd y 
Prydeinwyr annibyniaeth y  
Gweriniaethau Boer yn y 1850au. 

Buan y darganfuwyd diemwntau 
ac aur yng ngweriniaeth y Boer. 
Symudodd ymsefydlwyr Prydain 
a phobl eraill o'r tu allan i   
chwilio am eu ffawd. Cymerodd 
Prydain yr AHA ym 1877. 
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Gallai’r teuluoedd a oedd yn byw 
ger rhyw bentref, wneud teithiau 
siopa yn weddol aml, ond roedd yn 
rhaid i bobl ar y ffermydd 
anghysbell gael cyflenwadau dwy 
neu dair gwaith y flwyddyn. 

Gwnaeth y mwyafrif o’r 
teuluoedd cerddoriaeth eu hunain 
ond emynau oedd y caneuon ar y 
cyfan gan fod Boers yn cymryd 
eu crefydd o ddifrif. Yn aml yr 
unig lyfr oedd ganddyn nhw oedd 
y Beibl. 

Rhwng popeth roedd yn fywyd 
tlawd er hynny roedd y Boeriaid 
yn hoffi'r ffordd honno o fyw. 
Roeddent yn hapus i fyw ar eu 
pennau eu hunain oherwydd nad 
oedd neb yn ymyrryd â nhw nac 
yn mynd yn groes i'w ffordd o 
fyw na'u crefydd. 

Does ryfedd eu bod yn barod 
i ymladd dros eu hannibyniaeth.  

Bywyd y Boer 

Roedd bywyd i'r Boeriaid ar eu 
ffermydd ar y “veld “ yn eithaf 
caled. Efallai byddai’r pentref 
neu’r ffermydd agosaf yn daith o 
sawl diwrnod i ffwrdd, felly roedd 
yn rhaid iddynt fod yn galed ac yn 
hunan dibynnol. Roedd y ffermydd 
eu hunain yn amrywio o fythynnod 
dwy ‘stafell wedi'u hadeiladu o 
bridd— i adeiladau o gerrig neu 
bren. Gall y llawr fod o bren neu 
tail wedi'i guro. Byddai'r dodrefn 
yn blaen ac yn para'n hir gan ei 
bod hi'n anodd adnewyddu pethau. 

Roedd yn rhaid i ffermwr y Boer 
fod yn gigydd, yn feddyg, saer ac 
addurnwr eu hunain. Ar wahân i 
edrych ar ôl y plant, gwneud y 
gwaith tŷ a choginio'r prydau 
bwyd, roedd yn rhaid i wraig tŷ 
Boer bobi ei bara ei hun, gwneud 
dillad y teulu ac edrych ar ôl y 
cnydau a'r anifeiliaid tra roedd ei 
gŵr allan yn hela. 



Lansiodd y Boers ymosodiadau ar 
diriogaeth Prydain yn gyflym ac 
roeddent yn llwyddiannus.    
Gwnaethant amgylchynu lleoedd 
o'r enw Ladysmith a Mafeking. 

Fe wnaethant hefyd drechu 
gorchfygiadau costus ar y 
Prydeinwyr fel yn Spion Kop. 

Pan ddatganwyd rhyfel roedd y 
Prydeinwyr yn rhagweld yn       
hyderus y byddai drosodd erbyn 
y Nadolig, ond yn ystod misoedd 
cyntaf y rhyfel dioddefodd 
Prydain golledion mawr yn nwylo'r 
Boeriaid. 

Ar ol yr amser galwyd yr Wythnos 
Ddu - ‘Blackweek’, yn ystod mis 
Rhagfyr 1899, galwodd y          
Llywodraeth am filwyr gwirfoddol 
i chwyddo  rhengoedd y milwyr 
rheolaidd. 

Roedd yn ymddangos bod y 
colledion trwm yn Ne Affrica yn 
tanio yn hytrach na lleihau       
balchder gwladgarol yn ôl gartref 
a gwirfoddolodd miloedd o 
ddynion Prydain i ymuno gyda’r 
ymladd. 

Yn yr un modd â chatrawdau 
eraill, atebodd cwmnïau          
gwirfoddol y Ffiwsilwyr Brenhinol 
Cymreig yr alwad am                
wirfoddolwyr. 
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Yn 1880 gwrthryfelodd Boers yn yr 
AHA yn erbyn llywodraeth Prydain. 
Daeth y gwrthdaro yn adnabyddus 
fel y Rhyfel Boer Cyntaf. Trechodd y 
Boeriaid y Prydeinwyr ym Mrwydr 
Bryn Majuba yn 1881. Yna adenillodd 
yr AHA ei hannibyniaeth. 

Yn fuan darganfuwyd mwy o aur yn yr 
AHA. Goresgynnodd llu o Brydain ym 
1895. Methodd y cyrch, ond         
parhaodd Prydain i anfon milwyr i'r 
rhanbarth. Mewn ymateb, adeiladodd 
y Boers yn yr AHA ac yn y     
Wladwriaeth Rhydd Oren eu lluoedd 
arfog. Cyhoeddodd gweriniaethau 
Boer ryfel ar Brydain ym mis Hydref 
1899. 
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Ymosododd lluoedd Boer yn gyflym 
ar Wladfa Cape a threfedigaeth 
Brydeinig Natal. Cipiodd y Boeriaid 
sawl tref Prydeinig. Ond buan y 
gwellodd y Prydeinwyr. Fe       
wnaethant ennill y trefi a ddaliwyd 
yn ôl yn gynnar yn 1900. Yna 
cymerodd milwyr Prydain drosodd 
ddinasoedd Boer,  Bloemfontein, 
Johannesburg, a Pretoria. 



Bu farw bron i 100,000 o fobl yn y 
rhyfel. Lladdwyd mwy na 20,000 o 
filwyr Prydain a 14,000 o filwyr   
Boer. Bu farw mwy na 26,000 o 
ferched a phlant Boer o newyn ac 
afiechydon. Nid oes cofnod o faint o 
Affricaniaid duon a fu farw, ond  
amcangyfrifir bod miloedd wedi colli 
eu bywydau. 

Parhaodd y tensiwn rhwng siaradwyr 
gwyn Saesnig (disgynyddion 
Prydeinig) a siaradwyr gwyn         
Affricanaidd (disgynyddion Boer) 
am nifer o flynyddoedd. Serch 
hynny, bu gwleidyddion gwyn yn 
gweithio gyda'i gilydd i gadw De  
Affrica du allan o lywodraeth y wlad 
newydd. 

Parhaodd y llywodraeth rhediad 
gwyn tan etholiad 1994. 
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Yn agos at ddiwedd y rhyfel, 
roedd y Boers yn ymarfer rhyfela 
gerila. Cynhaliodd grwpiau bach 
mewn ardaloedd gwledig         
ymosodiadau sydyn ar ganolfannau 
Prydain. 

Tarodd y Prydeinwyr yn ôl trwy 
losgi ffermydd y Boer. Rhoddwyd 
hefyd miloedd o ferched a phlant 
Boer mewn gwersylloedd crynhoi 
(concentration camps). 

Erbyn 1902, roedd Prydain wedi 
dinistrio lluoedd y Boer. 

Daeth Heddwch Vereeniging 
Rhyfel De Affrica i ben ar Fai 31, 
1902. Daeth gweriniaethau Boer 
yn drefedigaethau Prydeinig. Yn 
1910 daeth y cytrefi yn daleithiau 
gwlad annibynnol De Affrica. 



Dyfeisiodd y Prydeinwyr y 
gwersylloedd crynhoi er 
mwyn rhoi sifiliaid ac 
amddifadu guerrillas y Boer 
o ganolfannau lle byddai 
modd ymosod oddiyna. 

Adeiladwyd y gwersylloedd 
hyn gan filwyr Prydeinig yng 
nghanol Rhyfel y Boer, pan 
rowndiodd y Prydeinwyr   
Boers Iseldiroedd a De   
Affrica brodorol a'u cloi 
mewn gwersylloedd cyfyng. 

Roedd yr amodau yn y  gwer-
sylloedd yn ofnadwy. Roed-
dent wedi'u trefnu'n wael 
gyda diffyg bwyd a 
chyflenwadau meddygol. 
Ymledodd afiechydon a bu 
farw miloedd. Dyma lle   
defnyddiwyd y gair 
"gwersyll crynhoi" yn gyntaf 
- mewn gwersylloedd 
Prydeinig  a garcharodd fwy 
na 115,000 o bobl a gweld o 
leiaf 25,000 ohonyn nhw'n 
marw. 

Dechreuwyd hwy gyda pob 
bwriad da. Sefydlwyd y 
gwersylloedd yn wreiddiol 
fel gwersylloedd        
ffoaduriaid, a oedd i fod i 
gartrefu'r teuluoedd oedd 
yn ddianc o ysbeiliadau'r 
rhyfel. 
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Dyma gwisg troedfilwyr Rhyfel y Boer. 

Roedd y tiwnig ysgarlad enwog o Brydain wedi cael ei gefnu o'r      
diwedd ar gyfer gwisg khaki newydd ym 1897. 

Cafodd y wisg khaki ei "ddyfeisio" gyntaf fwy na deng mlynedd ar 
hugain o flaen hyn pan gafodd gwisgoedd gwyn eu lliwio â mwd afon 
yn India i roi ymddangosiad lliw tywod gan y Corfflu Canllawiaid,   
catrawd enwog Byddin India. 

Roedd mabwysiadu'r wisg khaki yn gam 
pwysig iawn ymlaen ac yn ddi-os yn   
rhagflaenydd cuddliw modern.           
Gorchuddiwyd yr helmed gwasanaeth 
tramor gwyn gyda gorchudd khaki rhydd. 
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Cyflwynwyd y math yma o 
helmed i amddiffyn yr haul. 

Gallwch weld hon yn               
Amgueddfa’r  RWF. 



Hwyliodd y Bataliwn 1af, Ffiwsil-
wyr Brenhinol Cymreig ar yr 
“Oriental” ar 22 Hydref 1899, a 
chyrraedd y Cape tua 13eg 
Tachwedd. Oddi yno fe'u 
hanfonwyd ymlaen i Durban. 

Ar y 24ain daethan o dan tanio 
gynnau mawr a thân reiffl trwm 
iawn.  

Ym mis Ebrill 1900 daethant o 
gwmpas i Cape Colony a 
chanolbwyntio yn Kimberley. 

Ym mis Awst 1900, am eu gwaith 
am fynd ar drywydd  llafurus De 
Wet, fe  gafodd y Ffiwsilwyr 
Cymreig yn ogystal â'r           
Ffiwsilwyr Albanaidd 
ganmoliaeth uchel gan yr       
Arglwydd Methuen. 

Yn ystod 1901 arhosodd y       
bataliwn yn y Transvaal   
Gorllewinol a chymryd rhan yng 
ngweithrediadau llwyddiannus 
iawn y Cadfridog Babington. 
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Botel ddŵr Boeraidd a daliwr 
lledr 1899-1902 



Dyma rai o’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig yn Affrica.  

Mae'r llun hwn o rai o'r Bataliwn Cyntaf. Fe sylwch fod gan lawer 
fwstas. Y gyfraith oedd hi mewn gwirionedd! Rhwng 1860 a 1916,  
gosododd Byddin Prydain reolau gwisg orfodol ar eu milwyr, gan 
gynnwys y gofyniad i gael mwstas (oni bai na allech chi ddim tyfu un!). 
 

Roedd y RWF ar waith:yn Affrica Tachwedd 1899 - Mai 1902 
 

Cafodd o gwmpas 680 RWF eu lladd neu ei anfau. (127 eu lladd).  

 

Cewch ymchwilio nhw yma: 

https://www.angloboerwar.com/unit-information/imperial-units/656-
royal-welsh-fusiliers  
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Swydd arsylwi RWF yw hon gyda thîm gwn peiriant Maxim yn Ne      
Affrica tua 1900. 

Yn ystod Rhyfeloedd y Boer gwelodd y Bataliwn 1af cyfres o frwydrau, 
gan gynnwys Bryn Esgid Ceffyl  a Rhyddhad Ladysmith. 

 

Ar ôl hyn, eu prif swydd oedd amddiffyn llinellau cyflenwi'r fyddin 
rhag ymosodiad gerila. 
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Yn 1899 penderfynodd y Frenhines Fictoria anfon rhodd o flychau tun o 
siocled at ei milwyr oedd yn gwasanaethu yn Ne Affrica. Y bwriad oedd 
y dylai pob milwr a swyddog dderbyn blwch gyda'r arysgrif 'De Affrica 
1900' ac yn llawysgrifen y Frenhines 'Rwy'n dymuno Blwyddyn Newydd 
Dda i chi'. 

Er mwyn cyflawni'r prosiect hwn, comisiynodd y Frenhines dri phrif 
wneuthurwr siocled y wlad, J S Fry & Sons, Cadbury Brothers Limited a 
Rowntree and Company Limited, i gyflawni'r gorchymyn am yr hyn a 
oedd yn gyfwerth, erbyn diwedd 1900, i 123,000 o duniau. Fel Crynwyr, 
gwrthododd y tri gweithgynhyrchydd dderbyn taliad am yr archeb ac, 
heb ddymuno elw o'r Rhyfel, fe wnaethant gynnig rhoi'r siocled am 
ddim. 

Ariannwyd gweithgynhyrchu'r blychau tun eu hunain yn bersonol gan y 
Frenhines. Fe'u seiliwyd ar ddyluniad gan Barclay a Fry Limited o 
Southwark, ond gan fod pob un o'r gwneuthurwyr siocled yn defnyddio 
gwahanol gwmnïau i gyflenwi'r tuniau, mae amrywiadau yn eu               
dimensiynau, y lliwio ac argraffu medal portread y Frenhines. . Roedd 
corneli crwn ar y tuniau er mwyn eu storio yn hawdd mewn bag cefn 
milwr ac roedd pob un yn cynnwys hanner pwys o siocled fanila. 
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Codwyd y gofeb hon yng         
Nhaernarfon gan Hugh Jones, saer 
maen, Caernarfon, yn gynnar yn yr 
ugeinfed ganrif. Mae'n debyg i 
groes Geltaidd ben-carreg tal wedi'i 
gosod ar blinth gwenithfaen grisiog, 
wedi'i rhoi ar Twthill ac yn edrych 
dros tref Caernarfon; ar yr ochr 
dde-orllewinol o'r plinth mae'r      
arysgrif ganlynol: 
 
“THIS MONUMENT WAS     
ERECTED BY PUBLIC                  
SUBSCRIPTION IN MEMORY OF 
THOSE FROM THIS COUNTY 
WHO DIED SERVING THEIR 
COUNTRY IN THE SOUTH         
AFRICAN WAR 1899-1902. “ 
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Plac coffa pres yn coffáu, 
Iwmyn Imperial Hussars       
Dinbych  a 3ydd Bataliwn    
Gwirfoddolwyr y Ffiwsilwyr 
Brenhinol Cymreig, a ymladdodd, 
dychwelodd a bu farw yn Rhyfel 
y Boer De Affrica. Wedi'i leoli 
yng nghyntedd Neuadd y dref, 
Llandudno. 
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Gwn Mauser   

Cipiwyd gan yr Is-gapten W. 

Hatherley Jones, 1af 

Ffiwsilwyr Brenhinol     

Cymreig ar 25 Hydref, 

1900. Roedd hwn yn un o'r 

nifer a wirfoddolodd am 

wasanaeth yn Ne Affrica. 

Ymhlith yr arfau mwyaf modern 

a oedd ar gael i luoedd arfog y 

Boer ar ddechrau'r Ail Ryfel 

Eingl-Boer (1899-1902), roedd 

tua 55,000 o reifflau Mauser. 

Prynwyd y rhain gan y cwmni 

Almaeneg Deutsche        

Waffen-und Munitionsfabriken 

gan Lywodraethau Gweriniaeth 

De Affrica (Transvaal) a'r 

Wladwriaeth Rydd Oren. 

Roedd bandolier yn cael eu 
gwisgo ar draws y frest. Roedd 
bwledi reiffl ym mhob pwrs. 
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7083 Peifat William Fern o Gaernarfon.  

Bataliwn 1af. 

Goroesodd y Rhyfel Boer ond cafodd ei ladd 
yn fuan yn y Rhyfel Byd 1af. 

Rhaglaw Evan 
Pritchard,  

Ffiwsilwyr Brenhinol     
Cymreig yn Natal,            
De Affrica, 1899  

Peter David Casey . Llun wedi ei 
dynnu ychydig o flaen  iddo fynd 
allan gyda’r  Ffiwsilwyr Breninol 
Cymreig i De Affrica. 



 Rhyfel y Boer 

Y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig yn Affrica. 
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Milwyr yn dychwelyd adref o’r Rhyfel Boer  

Milwyr Gwirfoddolwyr yr Hen Rhyl, RWF 1af, yn dychwelyd o Ryfel y 
Boer, yn gorymdeithio i Neuadd y Dref, Rhyl, 11 Mai 1901. 


