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DE OORLOGSTERREINEN IN ZUID-AFRIKA 

DOOR 

J. F . NIERMEYER. 

Ten tweede male binnen enkele jaren zullen Europeesche 
legers beproeven een vrij volk, dat Afrika's hooglanden 

bewoont, te onderwerpen. Merkwaardig is de overeenkomst 

in een der voorwendsels tot beide oorlogen. Dat de J. egus 

Negest, de koning der koningen van Abessinië zich bij 

het verdrag van Oedsjali onder protectoraat van Italië 
gesteld had, was een bepaling, slechts in den Italiaansehen 

tekst van dat tractaat te vinden, niet in den Abessinischen. 
De ontdekking van deze vervalsching, waarmede de Ita

liaansche vertaler zijn regeering een genoegen had willen 

bereiden, was door kenners der Abessinische begrippen 

reeds voorspeld. Naar die begrippen is het verschil tus

schen Aethiopië (de officiëele naam van het rijk) en Europa, 
die voor ongeveer van dezelfde grootte gehouden worden, 

slechts dit, dat Europa geen Negus egest bezit· en dat 

zijn machtigste vorst de tsaar, ongeveer in gezag gelijk
staat met den ras van Tigre. 

Hoe zou ooit een opperheerscher als Menilek zich onder 

een klein vorst als Humbert hebben kunnen stellen? l\1et 

eenig meer recht nog, naar onze begrippen, mag men 
vragen: heeft ooit een Engelsch staatsman in ernst kun
nen gelooven dat de Zuid-Afrikaansche Republiek vijftien 

jaar lang vrede zou hebben met een conventie, waarbij 
het woord suzereiniteit wel niet werd uitgesproken, maar 

de zaak moest geacht worden in wezen te blijven, omdat 
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de inleiding tot een vonge conventie door de nteuwe niet 

vervallen was? 

De Engelsehen hebben Abessinië niet aangedurfd i edel

moedig hebben ze 't aan de Italianen overgelaten. Eens, 

in I 868, hadden ze gelegenheid gehad met het hoogste 

der Afrikaansche hooglanden kennis te maken. Toen Lord 

Na pier de gevangenen bevrijden kwam, die de Negus 

Theodorus in de boeien had doen slaan, werd hem door 
tal van stamhoofden, die den genialen, maar door caesaren

waanzin bevangen tiran moede waren, hulp toegezegd 

op voorwaarde dat zijn leger onmiddellijk na den val des 
vorsten het land zou verlaten. Een voorwaarde, waaraan 

Lord Napier zich gehaast heeft te voldoen. Hij zag in 

wat de onderwerping van dit land kosten zou. De Italianen 

hebben die onderwerping beproefd. Van het gloeiend heete, 

bijna onbewoonbare Massaua uit, dat Engeland hun in 

188 5 overliet, hebben ze in 1896 door nauwe passen den 
reusachtigen steilen muur beklommen, waarmee het bergland 

naar de kustvlakte afdaalt. In de dalkloven van Adoea 

vond het groote leger zijn graf; de Italiaansche invloed 

in Abessinië nam voor goed een einde. 
Ook het Zuid-Afrikaansche hoogland wordt oostwaarts 

door een bergmuur begrensd, minder hoog maar niet 

minder steil dan de Aethiopische; niet plotseling afdalend 
tot een lage kustvlakte, maar zich verheffend boven het 
zeer geaccidenteerd terrassenland, dat zich in Natal tot de 

kustlijn uitstrekt. Zoowel in de Kaapkolonie als in Natal 

ontbreekt de gordel van effen vlak land, die vele Afri

kaansche kusten omzoomt. Durban (in I 8 3 5 gesticht en 

genoemd naar den Gouverneur der Kaapkolonie d'Ur

ban) heeft een bovenstad, de Berea, tegen de hellingen 
der heuvels. die zich dicht achter de baai verheffen. Deze 
baai, Port ~a tal, is de eenige haven der kolonie en ondanks 

.. 
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vele verbeteringen is zij nog alles behalve goed. De trein 

en de straatweg moeten onmiddellijk de heuvels beklim

men en de eerste heeft reeds tusschen Durban en Pieter

maritzburg meermalen zijn steilste helling te bestijgen en 

tegelijk zijn scherpste bochten te maken. Tot Charlestown, 

aan de Transvaalsche grens, is de spoorweg 490 K.:\1. 

lang en daarvan zijn er slechts 7 5 geheel vlak. Anders 
gaat het steeds op en neer en alle opwaartsche hellingen 

samengerekend heeft de trein een verticale hoogte van 

4070 l\1. te overwinnen, terwijl Charlestown slechts I 6+o :.VI. 
boven den zeespiegel gelegen is. 

Charlestown ligt reeds hoog in het Drakensgebergte, 

nabij den pas van Volksrust 1), waarin de spoorlijn naar 

Transvaal de waterscheiding overschrijdt, na reeds bezuiden 

de eerste plaats in een tunnel onder den door de over

winning der Boeren op 28 Januari I 88 r beroemden Laings
nek te zijn doorgegaan, een juk in een der vele van den 

bergmuur oostwaarts uitgaande dwarsribben. 

Het zuidelijkst deel van het Kathlamba- of Drakensge

bergte zal in den oorlog weinig ter sprake komen. Het 

vormt den oostrand van Basoeto-land, dat zelf een breed 

nog slecht bekend woest bergland is, met van noordoost naar 

zuidwest loopende hoogtereeksen, waartusschen het boven

dal der Oranje-rivier in dezelfde richting gelegen is, evenals 
dat van haar noordelijken zijtak de Korenspruit. Ook de 

Kathlamba loopt in 't zuidelijkst deel als de grens met 
Oost-Criqualand en Natal zuidwest-noordoost, is daar naar 
'toosten zeer steil, maar nog weinig bekend. Alleen van 

Oost-Criqualand gaat een pas uit, de Kokspas, van Kok
stad naar het dal der Oranje-rivier, maar van 1 atal uit 

ontbreken alle passen, tenzij wellicht een hoog rijpad bij 

1) Wij noemen haar zoo naar het eerste Transvaalsche station, bij gebrek aan 

een anderen naam. 
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Bosjesmansnek Dit deel schijnt dus een zeer hoogen en 

weinig ingesneden kam te bezitten. Bij den top Giants Castie 

buigt de kam plotseling in een rechten hoek naar 't noord

westen, om tot den Moot-aux-sourees die richting te be

houden en daarna opnieuw rechthoekig om te zwenken 

en dus de vorige strekking te hernemen. Het deel tus

schen beide genoemde toppen is het hoogste en naar 

't schijnt ook het meest woeste en 't moeilijkst beklimbare 

van den geheelen "Drakensberg". De hoogte der hoogste 

toppen wordt door Stocker opgegeven als : Giants Castie 

3200 M., Champagne Castie 3450 M., Moot-aux-sourees 

3500 M. (?)i een aantal andere zijn weinig lager, de 
meesten 3000-3 roo M., zoo de Imponjwana van onze 

afbeelding, halfweg tusschen Champagne Castie en Moot

aux-sourees gelegen. De Cathkin-piek, die dikwijls met den 

Champagne Castie vereenzelvigd wordt is volgens Stocker, 

die den laatsten beklom, een weinig ten oosten van dezen 

gelegen i aldaar liggen ook nog twee andere toppen en 

alle drie zijn ongeveer 3350 M. hoog. Van Champagne 
Castie af zag de beklimmer een top in Basoeto-land, stellig 

hooger dan die waarop hij stond, benevens een verwij
derde keten, die eveneens hooger scheen 1

). 

De meeste dezer toppen zijn reusachtige pieken en tafel
bergen, omzoomd door geweldige loodrechte wanden i kran
sen heeten deze afgronden in het Afrikaansch-Nederlandsch. 

Hoog en slechts te voet of hoogstens te paard bestijgbaar 

zijn de passen. Van zuid naar noord zijn het: de Giants 

Castie pas, de Bosjesmans-rivier pas, waarheen een pad voert 

1) De kaarten vermelden biervan niets. Maar ze zijn waarschijnlijk niet alleen 

van Basoeto-land slecht; ook voor bet DTakensgebergte noemt Stock er ze "hopeless1y 

wrong". - Perthes' kaarten behouden voor de meeste toppen nog de oude 

hoogten naar die van Stanford. De Mant-aux-sourees werd aldus gedoopt door de 

Fransche zendelingen in Basoeto-land. - Vgl. Stocker in Alpine Journal, XIV 

(1888-9), bl. 56 en 397 v. (met een schetskaart en de door ons overgenomen pboto). 

.. 
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van Estcourt uit, de Champagne Castie pas, slechts een 

70 M. lager dan de noordwaarts ervan zich verheffende 
berg. Met den Bosjesmans-rivier pas, hebben de Engelsehen 

in den Kafferoorlog van I 87 3 reeds op zeer onaangename 
wijze kennis gemaakt (\'lak erbij ligt de "Carbineer's Grave"). 
Ook over dit gedeelte van het gebergte voert geen enkele 

karrenweg. Men verwondert zich daarover niet, wanneer 
men Stocker's beschrijving leest van de vele door hem 
beproefde beklimmingen, waarvan slechts weinige gelukten. 
Daarbij zegt hij dat de beklimming in den zomer, dus in 
het seizoen dat de Engelsehen voor den oorlog hebben 

uitgekozen, volslagen onmogelijk is door de vele regens. 
Al de genoemde passen zijn enge, steile en uiterst moeilijk 
begaanbare kloven. De Champagne Castie pas noemt 
Stocker "de steenachtigste en afschuwelijkste geul waar ik 
ooit in ben geweest. Ze was vol van gletscherbrokken en 
door den vroegeren ijsstroom 1

) omgeploegd i 't was een 
vreeselijke tocht, al was het landschap eenvoudig magni
fiek i het gezicht van een oude eindmoraine is het meest 
grandiooze dat ik ooit gezien heb : een liefelijk dal met 
vier prachtige toppen aan het boveneind, twee daarvan 
tafelbergen en twee naalden". 

Geen Engelsch leger zal het wagen door deze pas en 
en door het onbekende bergland van Basoeto-land den 
Oranje-Vrijstaat te naderen. En noordelijker? Hier vormt 
tusschen Mont-aux-sources en Laings-Nek de Drakens
berg (of "de Berg") de grens tusschen Natal en Oranje
Vrij staat. Mocht ooit een Engelsch leger het willen en 
kunnen ondernemen van 'toosten uit te trachten Bloem
fontein te bereiken, dan zou het over dit deel van den 

1) Zie over de ijstijdsporen in hel Drakensgebergte Schcnck in Ycrhandl. 

Geogr. Tag in Berlin, 1889, bi. 145. . 
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bergrand moeten ZlJn. Een zuidelijker verbinding van de 

oorlogsterreinen in Na tal en in 't westen is geheel onmo

gelijk; ook bezuiden den Drakeusberg om. Wel loopt een 

goede weg over een der terrassen van Pietermaritzburg 

via Kokstad naar de spoorlijn East-London-Queenstown, 

maar deze afstand bedraagt minstens 6oo K.M. Men zou 

dan nog sneller de troepen in Durban weer kunnen in

schepen. 

1 u 1s het Drakensgebergte benoorden den :\1ont aux 

sourees wel wat begaanbaarder dan het zuidelijke deel, 
maar men kan gerust zeggen dat de doortocht voor een 
Engelsche legermacht volslagen onmogelijk is, wanneer de 

passen door de Boeren worden verdedigd. Deze passen, 
meest voor wagens bruikbaar, zijn van zuid naar noord: 

Olivier's Hoek pas of de Oude pas, Bezuidenhout pas 

(beide ruim 2100 M.), Tintwa pas, Van Reenen's pas 

(+1650 M.), De Beer's pas (+1700 M.), Zondags-rivier 
pas, Muller's pas en ver in 't noorden Batha's pas. De 

beste weg gaat over den laatsten; zij wordt door den 

Spitskop beheerscht. De beide eerste passen worden van 

Estcourt of Ladysmith uit bereikt, de twee volgende van 

laatstgenoemde plaats. Verreweg de belangrijkste is thans 

de Van Reenen 's pas, omdat daardoor de spoorlijn van 

Ladysmith naar Harrismith in den Vrijstaat loopt. Door 

de Bezuidenhout pas kwam de groote menigte der Boeren 

uit het westen bij den grooten trek naar Na tal onder Piet 

Retief en Gerrit Maritz in I 8 3 6-' 7 ; door het eigenaardige 
procédé van den voornaam des eenen leiders vóór den 

achternaam des anderen te plaatsen ontving Pietermaritz

burg zijn naam. 

Ook de toppen in dit deel van de Kathlamba zijn min

der hoog; ze worden op 21-2300 M. geschat; bekende 
zijn ~Iount Tintwa, Nelsons' kop, Meianie's kop en Krans 

.. 
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kop. De drie laatste liggen wat bewesten de waterschei

ding, die dicht langs den oostrand van het gebergte loopt; 

de bekende tafelberg Amajoeba in 't noorden (27 Febr. 

r88 1) ligt echter geïsoleerd ten oosten van den rand. 

Evenals pas- en tophoogte is ook de breedte van 't ge

heele bergland veel minder groot dan in 't zuiden, maar 

daarom toch nog zeer aanzienlijk. Op de zooeven ge

noemde spoorlijn verlaat men het bergland eerst bij Harri

smith, na er 40 K. :\1. doorheen gespoord te zijn en in 

't noorden langs de Transvaallijn is het bergtraject nog 
veel langer! 

Het Drakensgebergte is hier dus een breede plateaurand, 

die door de erosie in een menigte afzonderlijke, maar in 
ééne lengterichting gerano-schikte bergen is gedeeld. De 

erosie heeft wel veel loodrechte wanden, maar geen diepe, 
gemakkelijk begaanbare passen geschapen. Terwijl zij de 

leien en zandsteenen der Karroo-formatie wegvoerde, bleven 

die gedeelten staan die door hardere eruptieve gesteenten, 

meestal uiteinden van diabaasgangen of eliabaasplaten waren 

bedekt 1). Als in 't zuiden staan ze daar in twee hoofcl

vormen : de spits- en de kranskopjes. De laatste, de tafel

bergen, die schier overal in Zuid-Afrika voorkomen, geven 

aan het landschap denzelfden trek dien men in Abessinië 

terugvindt. En evenals daar de amba' spelen hier de 

kranskopjes in den oorlog een groote rol. Hun eigenaar

dige vorm maakt ze zeer moeilijk te bestijgen : de hellingen 
aan den voet zijn meestal vrij glooiend, maar in het bovenste 

derde deel zijn ze zeer steil, plaatselijk soms nagenoeg verti-

r) Molengraaff in zijn helaugrijk artikel, "Schets van de bodemgesteldheid der 

Zuid-Afrikaansçhe republiek'' (dit tijdschrift, ze Ser. \'11 1 1890) bi. 590. In eene 

bijlage wordt de litteratuur over orographie en geologie tot dat jaar volledig ver

meld, ook voor de aangrenzende landen. - Een groot aantal titels werden ook 

opgegeven door Timmerman, dit tijdschrift, ze Scr. XUI, I 896, bl. 150 en 264. 
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caal. Zulk een kranskop was het, dien generaal Symons in 

den eersten slag van dezen oorlog, bij Glencoe, meende te 

moeten nemen, hoewel ze in 't geheel geen strategische be

teekenis had, en waaraan hij 2 so Engelsehen opofferde, louter 

om den smaad uit te wissehen van de bestorming van een der 

grootste dezer tafelbergen, den Amajoeba, door de Boeren 

in I 8 81. Van 't oosten gezien vormen al deze bergen één 

steilen bergmuur, maar heeft men dien beklommen dan blij

ken ze uitgesneden deelen van het hoogplateau in 't wes

ten te zijn. 

Van het geheele Drakensgebergte gaan, als gezegd, 
naar 'toosten een groot aantal dwarsribben uit, door meestal 

ondiepe, opene dalen gescheiden. Eenige dier ribben zijn veel 

hooger (tot 1500-2000 M.) en sterker ontwikkeld dan 

de andere: de Biggars-bergen in 't noorden, halfweg New
castle en Ladysmith; de Mooi-rivier-bergen, de waterschei

ding tusschen de Bosjesmans-rivier en de Mooi-rivier; de 

rug, die zich bij Spionkop splitst, zoodat de noordooste

lijke tak de Mooi-rivier in 't zuiden begeleidt en de zuid

oostelijke, de Lions Range, benoorden Pietermaritzburg 
omloopt. 

Het zijn deze hooge, schilderachtige, door steile rots

wanden dikwijls zeer moeilijk bestijgbare ruggen, die de 

gevechtsterreinen van den strijd in Natal tot dusver om
sluiten. Alleen Dundee, ontstaan door de belangrijke steen

kolenlagen in de nabijheid, ligt nog benoorden den Big

garsberg · zuidwaarts van Glencoe J unction gaat de spoorlijn 
dwars door dien rib, door het breede dwarsdal der Wasch

bank-rivier. Tusschen de Biggars- en Mooi-rivier-bergen 

strekt zich een golvend plateau van gemiddeld rI-I 200 M. 

hoogte uit, waarvan de dalen der Tugela en van hare 

zijtakken de laagste deelen uitmaken en dat, als bijna 
alle Zuid-Afrikaansche hoogvlakten door een groot aantal 

I 
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kopjes wordt beheerscht, die zich soms geïsoleerd verheffen, 
soms tot rijen zijn geschaard. De rivieren doorstroomen 
er · ieder een reeks van kleine kommen; zelfs in deze is 

het terrein verre van vlak en ze zijn door nauwe défilés 
gescheiden. Eerst waar de Tugela oostwaarts de Buffel
rivier heeft opgenomen en nu zelve de noordgrens der 

kolonie gaat vormen, wordt zij opnieuw, gelijk dicht bij 
hare bron, mijlen ver in een diepe dal geperst, een steil
wandige geul met groote en scherpe bochten. Evenmin 
als een der andere rivieren van Natal, die alle kleiner zijn, 
is zij bevaarbaar. Door den geringen afstand tusschen den 
bergwand en de kust is 't verval bij al deze stroomen en 

stroompjes zeer groot. Alle zijn ze in den drogen tijd 
meest gemakkelijk doorwaadbaar, maar in den regentijd 
zijn de d:iften over de groote bijna steeds onbruikbaar. 
De T oegela is steeds een öreede stroom en wanneer zij 
gezwollen is, is de doortocht zeer gevaarlijk. Bij Colenso 
liggen (of lagen, indien de Boeren ze hebben vernield) 
twee bruggen van niet minder dan 450 M. lengte, een 
voor de spoorlijn en een voor den straatweg. De laatste 

heeft f 2 soooo gekost, tweemaal zooveel als de volgende 
naar de grootte : die over de Klip-rivier oostelijk van 
Ladysmith, I 8o M. lang. De bruggen over de U msundusi 
(Pietermaritzburg), U mgeni (Howick ), Mooi-rivier (Weston) 
en Bosjesmans-rivier (Estcourt) hebben 86, r 10, 84 en 
90 M. lengte. 

De thans zoo bekende plaatsjes bij de rivierovergangen 
Colenso, Estcourt en vVeston liggen in kleine vlakten, die 
gemakkelijk van de omringende hoogten kunnen worden 
beheerscht. Ze zijn van zeer geringe beteekenis en hebben 
voor de voltooiing der spoorlijn als stations aan den straat
weg betere dagen gehad. Alleen Ladysmith, in een weinig 
grootere rivierkom gelegen,. had door het groote militaire 



kamp, als kruispunt van wegen en als marktplaats, eenige 

beteekenis gehouden i het had 4500 inwoners. Als kruis

punt is ook \Veenen van gewicht, dat in een diepe, warme, 

alluviale dalkom ligt, die zeer veel graan, tabak en uit

stekende vruchtE.n oplevert, wat de Boeren bij de bezet

ting zeer wel te pas gekomen zal zijn. 

Zuidwaarts van het vrij breede dal der Mooi-rivier wordt 

het lan:l weer bergachtiger. Zeer geaccidenteerd is het ter

rein benoorden Pietermaritzburg, in den hoek gevormd 

door de van Spionkop uitgaande ketenen, waarin de Urn
geni-rivier ontspringt en met groote slingers voortloopt om 

bij Howick ( 1050 M.), dat een sanatorium heeft, een 

hoogen waterval (ruim ioo l\1.) te vormen. Ook dit terrein 

was vroeger een plateau, maar als dat van Scandinavië 

is het door diepe dalen met loodrechte wanden in tallooze 

brokken verdeeld. Zeer steil is de zuidelijke buitenhelling 

naar de hoofdstad i 't dichtst bij deze ligt de Town hili, 
een kranskop met soo M. hoogte boven den voet, die de 

weg en de trein met moeite moeten bestijgen. 
Een golvend bergland van meestal minder steile vormen 

is het oostelijk U mvoti-district, schier alleen door Holland

sche schaapherders bewoond, met bijna geen andere dor

pen dan Greytown, waar de magistraat woonde. 

Pietermaritzburg (meestal kortweg Maritzburg genoemd, 

met den nadruk op de tweede syllabe) ligt nog maar 

6 7 5 M. boven den zeespiegel, maar het is er verre af dat 

het land van hier naar de kust regelmatig zou dalen. Het 

terras, waarop de hoofdstad gelegen is, wordt aan zijnen 

zuidoostrand door drie geïsoleerde bergreeksen van 900-

rooo M. hoogte omzoomd, die vooral naar 't oo ten, naar 

't kustterras zeer steil afdalen, maar ook aan de andere 

zijden vele kransen en diepe dalwanden vertoonen. Het 
zijn de Intsjanga, waartegen de spoorlijn van Durban moet 

.. 
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opklimmen, en noordelijk daarvan de Inanda en de Groote
Noodsberg. 

Welk een moeilijk terrein 1 a tal voor het ontplooien 
van groote massa's voetvolk aanbiedt en hoe \'Oortreffelijk 
het zich voor de guerilla en voor het insluiten van troepen
afdeelingen door snel verplaatsbare ruiters leent zal uit 

het bovenstaande voldoende zijn gebleken. 
De namen Kathlamba en Drakensgebergte worden thans 

door de meeste schrijvers en kartographen tot den plateau
rand bezuiden den pas van Volksrust, waardoor de spoor

lijn Natal-Transvaal gaat, begrensd. Het is dan ook 

zeer wenschelijk, het noordelijke randgebergte, dat, gelijk 

Molengraaff heeft uiteengezet 1) een geheel ander karakter 
draagt (zoowel geologisch als orographisch), ook een 
anderen naam te geven· alleen is 't maar jammer dat 
die nog ontbreekt, als zoovele namen voor uitgestrekte 
terreinvormen. Bij den genoemden pas verbreedt het rand
gebergte zich oostwaarts aanzienlijk. De zuidelijkste kete
nen van dit deel, de Verzamelbergen benoorden \Vakker

stroom schijnen van V..' est naar Oost te loopen en ook 
noordelijker schijnt deze richting der afzonderlijke ketenen 

loodrecht op die van het geheele gebergte, veelal voor 
te komen, wat zoowel kan verklaard worden uit den geo

logischen bouw als uit de hier veel dieper inwerkende 
erosie der rivieren die in oostwaarts gerichte dalkloven 
het gebergte doorsnijden. De waterscheiding ligt hier na
melijk niet meer op den oostrand, maar is naar 't westen 
verschoven en benoorden de Vaal wordt zij zelfs geheel 
naar de westelijke hoogvlakte verplaatst, doordat de Oli
fants-rivier het randgebergte doorbreekt. 

Maar de toegankelijkheid van het gebergte is daarmede 

1) t.a. p., 599- 600. 
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niet vergroot. De rivierkloven zijn diep, steil gewand en 

zeer ontoegankelijk, de buitenhelling van het geheel naar 

de oostelijke terrassen blijft meestal zeer steil. Het traject 

der Delagoa-baai-spoorlijn moet van de wildheid en woest

heid van dit bergland een goed denkbeeld geven. 

Maar reeds voor de trein van Lorenzo Marques bij de 

Krokodilpoort het bergdéfilé der genoemde rivier betreedt, 

heeft zij in de Komatipoort een niet minder nauwe engte 

te passeeren. Indien ooit Engeland er in slagen mocht, 

Portugal te noodzaken zijn gebied voor den aanval op 

den nabuur open te stellen 1
), dan zou hier de eerste strijd 

gestreden worden. Hier wordt de oostgrens der Republiek 

gevormd door het merkwaardige Lobombo-gebergte, dat 

zich bijna zuiver van noord naar zuid over ruim vier, 

misschien vijf breedtegraden uitstrekt, naar 't schijnt als 

één enkele bergmuur, een reuzendijk van eruptieve ge

steenten, een vroegere gang, thans door wegvoering der 
omringende zachtere lagen blootgelegd. 

Om de beschrijving van den oostrand der Zuid-Afri

kaansche hoogvlakte althans zeer in 't kort te voltooien 

(van het noordelijkst deel, in het Zoutpansbergsche, is nog 
zeer weinig bekend) hebben wij ons ver benoorden het 

oostelijk oorlogsveld begeven; hopen wij dat het tot Na tal 
en hoogstens tot den Drakensberg daarachter beperkt zal 

blijven en wenden wij ons naar het westelijk terrein van 

den strijd. 

Voorloopig zal dit waarschijnlijk beperkt zijn tot de noord

oostelijke afdeelingen der Kaapkolonie en tot de oostgrens 

van Britsch-Betsjoeanaland; wellicht zal het ook de daar-

1) Het kan zijn nut hebben te waarschuwen voor verwarring van de Delagoa

baai met de Algoa-baai1 waaraan Port Elisabeth gelegen is. Die verwarring deed 

reeds eenige dagbladen vreezen, dat een Engelsch transportschip naar de eerste op 

weg was, terwijl de laatste was bedoeld. 

.. 
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aan grenzende districten der Republieken gaan omvatten. 
Zooals bekend is wordt dit oorlogsterrein hoofdzakelijk 

langs drie spoorlijnen bereikt, een uit 't zuidwesten van 
Kaapstad, twee uit 't zuidoosten, van Port Elizabeth en 

East-London, beide opene en onveilige reeden, waar de 
landing dikwijls zeer moeilijk is, vooral thans in den zomer, 

den tijd van den oostpassaat. Drie terrassen hebben de 

treinen te bestijgen alvorens ze, ongeveer op 3 I 1
/ 2° Z.Br., 

nabij Victoria West Station, Nauwpoort en l\Iolteno op 
de groote binnenlandsche hoogvlakte zijn aangekomen. 
Reeds de beklimming van den steilen rand waarmede het 
middelste terras naar het langs de kust gelegene afdaalt 
geeft veel moeite, zooals aan de sterke bochten der lijnen
het grootst bij Kaapstad- zichtbaar is. Geheel met berg
ketenen bedekt is het middenterras en met moeite winden 
de banen zich daar doorheen. Het boventerras is in 't 
westen meestal vlak, wordt oostwaarts steeds bergachtiger. 
De Kaapstadlijn doorkruist hier de groote Karroo-vlakte, 

"de meest verschrikkelijke, droge, verbrande, verzengde, 
gebakkene verteerde, door god verlatene, als in een bak
oven gedroogde streek, die ooit de zonnestralen beschenen" 
zooals een woordenrijk reiziger zich uitdrukt, die er door
heen trok in den drogen tijd; maar vallen de regens in, 
dan wordt de harde gespleten leembodem zachter en is 

de vlakte weldra met frisch groen bedekt. Jammer maar dat 
de regen soms maanden uitblijft en slechts zeer kort pleegt 
aan te houden, zoodat het groene kleed weldra weer verslijt. 

Deze schier on bewoonde woestijn, waarin alleen enkele 
dorpen langs de spoorlijn liggen en waarin in den regen
tijd de Boeren met groote schapenkudden afdalen scheidt 
de dichter bevolkte ku tstreken van het dun bewoonde 
hoogland, dat in 't westen van den Oranje Vrijstaat I 3-
1400 M. hoogte heeft, langzaam westwaarts dalend. :Jien 
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heeft zich bevreesd gemaakt, dat dit terrein door vlakheid 

ongeschikt zou zijn voor de krijgstactiek der Boeren; een 

vrees die ongegrond is. Ook boven de uitgestrekste vlakke 
streken, de flats die een deel van 't westen van den Vrij

staat innemen, verheffen zich tal van tafelbergen, even 

steil als de Natalsche en juist in 't zuidelijk deel, beneden 

de lijn Kimberley-Bloemfontein, zijn ze zeer talrijk. Bloem

fontein is door krachtig versterkte kopjes omgeven. En 
de rivierdalen zijn hier wel niet zoo diep ingesneden als 

in 'toosten, maar toch altijd nog steil gewand. Dat er 

minder regen valt dan in Na tal heeft niet ten gevolge dat 

de rivieren in den regentijd minder waterrijk zijn, want 

het bodemwater vereenigt zich tot grooter aderen. Oranje

rivier en Vaal maken steeds een statigen indruk en zijn 

in den regentijd geweldige stroomen; maar ook kleinere 

als de Modder- en Rietrivieren kunnen, als reeds gebleken 

is in den oorlog, tot aanzienlijke stroomen aanwassen. 
Met al deze Zuid-Afrikaansche rivieren is 't als met de 

Indische en met die der Spaansche hoogvlakten: de banjirs 

kunnen zeer plotseling en zeer geweldig zijn, maar ook 
na afloop van het hoogwater behouden de stroomen in 

den regentijd een belangrijke watermassa. 

Terwijl de Vrijstaat benoorden Kimberley, in 't district 

Boshof wat vlakker wordt, al ontbreken ook hier de kopjes 

niet, blijft het Britsche terrein langs den spoorweg sterk 
geaccidenteerd, vooral bezuiden Vrijburg-, eens de hoofd

stad van de door Engeland geannexeerde boeren-repu

bliek Stellaland, in de nabijheid van de dalen der Vaal- en 
I-Iarts-rivieren. En de zuidwesthoek van Transvaal is nog 

veel bergachtiger, terwijl de bodem zich tevens Yerheft · 
reeds bewesten Lichtenburg bedraagt de gemiddelde hoogte 

ISOO-I6oo M. om oostwaarts op het Hooge Veld nog 

meer te stijgen. 
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D lijn van Port Elizabeth kan, na met moeite eemo-e 

kustketenen tè hebben beklommen, van het dal der Groote 

Viseh-rivier gebruik maken om het veelvormig bergland te 

doorsnijden, dat zich beoosten de Groote Karroo uitstrekt. 
E rst in 't brongebied van dien stroom beginnen ook hier 

de Karroo-vlakt n, maar ze zijn veel kleiner en meer door 

kopjes en reeksen afg hroken. Door de hooge ketens der 

neeuwbergen waarin zich de hoogste top der Kaapkolonie 

de Kompasberg (24-4-0 :\I.) bevindt. wordt d afdeeling 

Middelburg westwaarts begrensd en gescheiden van het 
bergachtige Graaf-Reinet, waarvan het vruchtbare deel uit 

het brongebied der Zondags-ri,·ier bestaat en dat westwaart 
aan de Groote Karroo paalt. Van Middelburg moet de 

laatste rand van het groot plateau worden b stegen, dat 

bij ~ aauwpoort wordt ber ikt, een naam die voor d engte 

der pas bezuiden het spoorwegstation kensch t end is. 
De derde lijn, van East Londen h eft den kortsten af-

tand naar de groote hoogvlakten af t leggen maar 

daardoor de steilste h llingen te O\'erwinnen. Ja het terr in 

is op dit traject nog bergachtiger dan in ... Tatal. • a tal 

van windingen komt men te Queenstown aan en van hier 

gaat het naar terkstroom, aan den voet van d n steilen 
bergmuur der tormbergen, de westelijke voortzetting van 

de Drakensb rgen, waarachter :\Iolteno ligt dat leehts na 
een groote westwaartsche omzwaai bereikt wordt. De ver

bindinasspoor der beide groote oostelijke lijnen :\Iolteno
:\Iicld !burg moet eerst weer, alvorens teynsburg te be

reiken, van den bergrand der Zuure Bergen, de verlenging 
d ~r Stormbergen naar 't westen, afdalen. 

De noordoostelijke, grootendeels door Hollanders be
woonde afdeelingen d'r 1· aapkolonie, het zuidelijk deel 

van het groote plat 'au uitmak 'nd, nmnen een terrein 
met nolr meer en vooral meer ketenvormiae ,·erheffinaen b , b 
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dan dat benoorden de Oranje-rivier. Deze breede stroom 

wordt door Holub in den drogen tijd met de Elbe verge
leken. Zijn de bruggen vernield, dan moet men zich met 

veerponten behelpen en is het overtrekken in den regen

tijd dikwijls zeer lastig. 

Lastig is dit gansche bergland voor Europeesche legers, 
vooral als ze niet grooter en beter zijn dan het Engelsche, 
voortreffelijk geschikt voor eene guerilla door menschen, die 
zon kunnen verdragen, - want ook in den regentijd is, be
halve soms in Natal, de heldere hemel overheerschend, 
omdat de regen meest in onweersbuien valt-; die het land 

kennen en er mee vertrouwd zijn. Het moederland had in r 5 7 4 
en I 67 2 zijn vrijheid aan het water te danken; mogen de 

volksplantingen er hun bergen dankbaar voor kunnen zijn. 

.. 
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