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DE BODEMGESTELDHEID VAN DE TRANSV AAL, 
VOORDRACHT, 

GEHOUDEN IN DE VERGADERING VAN HET 
AARDRIJKSKUNDIG GENOOTSCHAP, DEN z8 OCTOBER r88 r, 

DOOR 

OR. J. A. ROORDA SMIT. 

Het is mij een groot genoegen, dat ik in de gelegen
heid ben, om aan de invitatie van het bestuur van dit 
Genootschap te kunnen voldoen. 

Ik hoop U eenige mededeelingen te doen over Zuid
Afrika en wel meer speciaal over de Transvaalsche Repu
bliek. Als inleiding zij het mij vergund een blik te werpen 
op de geschiedenis van de boeren, waarvoor we ons vroe
ger in 't geheel niet interesseerden, tenvijl wij dit thans met 
zoo veel sympathie doen. 

Toen in 1835 de boeren uit de Kaapkolonie hun Exo· 
dus begonnen ten gevolge van het wanbestuur der Engel
schen, waren er in Europa slechts weinigen, die zich om 
hen bekommerden. 

Die onverschilligheid vond daarin haar grond, dat eerst 
bevooroordeelde reizigers als Le Vaillant, Barrow enz. en 
later de zendelingen aan de Boeren een slechte reputatie 
hadden bezorgd. 

Hieruit moeten we 't verklaren, dat wanneer soms onze 
a a nelacht op de Kaap werd gevestigd, wij minachtend de 
schouders ophaalden voor dat ellendige ras van slaven 
handelaars en kafferverdrukkers, die zich niet wilden schik
ken naar de wetten en bevelen van het zoo uiterst humane 
en eerlijke Engelsche régime . - Toen deze antipathie te 
en de boeren in Europa eerst in beperkte kringen was 

aangekweekt, werd zij later meer algemeen door het odium 
theologicum, dat hen verve lgde. 

De menschlievende bewoners van Westelijk Europa von
den het noodig dat alle gekleurde rassen van de geheele 
bekende wereld tot het Christendom zouden gebracht worden . 

Met energie trok men aan het werk en zond zendelin
gen naar alle windstreken. 

Enkele dier zendelingen kwamen naar de Kaap. 
De eerste die daar optrad was Dr. van der Kemp, die 

in zijn jeugel cavallerieofficier was geweest in het leger 
· van Prins Willem V, later te Leiden in de Medicijnen 

was gepromoveerd, zich toen te Dordrecht vestigde en van 
daar naar de Kaap vertrok. 

Na een wilde en stormachtige jeugd was hij dweepziek 
geworden, en als een godsdienstig dweeper trad hij in de 
Kaapkolonie op, om de Hottentotten tot het Christendom 
te bekeeren. 

Na hem kwam Read, na dezenPhilipsen met hen eenige 
Dei minorurn gentium. 

Al deze heeren zagen in hun' wilde bekeeringswoede, 
alle andere maatschappelijke belangen over 't hoofd. Zij 
wilden, coûte qui coûte, de gele Hottentotten en de zwarte 
Kaffers als de gelijken, ja, als de supérieuren van de blan
ken beschouwen. 
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Voor de laatsten, die zij op alle mogelijke wijze schade 
berokkenden, daar zij aan de landbouwende bevolking de 
werkkrachten en de persoonlijke veiligheid onttrokken, had
den zij niets over dan de innigste verachting en den diep
sten haat. 

Het moet eenigszins verwonderlijk schijnen, dat de streng 
orthodoxe zendelingen dien haat koesterden tegen de streng 
orthodoxe boeren. 

Dit kan alleen worden verklaard uit de eigenaardige 
verhouding van de gekleurde rassen tot de boeren en 
uit de eigenaardige sympathie, die nog onze hedendaagsche 
philanthropen koesteren voor menschen met gepigmenteerde 
huid. 

Toen eindelijk de boeren (in r835) voor het Engelsche 
bestnur en de zendelingen de wijk namen, bleef hun het 
odium diabalicum vervolgen. 

In hun strijd tegen de barbaren Moselekatse en Dingaan, 
heetten zij de aanvallers, die de brave eerlijke en bovenal 
zoo zwarte Kaffers op de meest onmenschelijke manier 

mishandelden. 
Hun tochten tegen veedieven, als Moselle en zijn 

vriend Sechele, als rooftochten gebrandmerkt, werden ge
critiseerd door den braven Livingstone en zijn ee ·lijken 
schoonvader Moffat, die Leiden trouw werden bijgestaan 
door hun vrienden Inglis, Edwards en den in Transvaal 
nog zeer welbekenden Ludorff. 

Al deze heeren brachten de Engelsche en Hollandsche 
pers in oproer tegen de barbaarsche boeren, ja zelfs in de 
kerken hield men hier bidstonden, dat aan de arme ver
drukte Kaffers cle zegepraal mocht ten deel vallen over 
hun wreede onderdrukkers. 

Dat de zeer beklagenswaardige en waarheidlievende 
zendelingen bij die bidstonden niet kwaad voeren, behoeft 
geen betoog. 

Maar Livingstol)e en Moffat bemoeiden zich later niet 
meer met de Boeren, en de in Transvaal nieuw aange
kom<:n Duitsche zendelingen schenen minder van kwaad

spreken te houden dan hun Engelsche collega's. 
En wann eer ook een enkele Duitscher1 zooals bijv 

Dr. Wangemann, thans de super-intendent der Berlijnsche 
missie, uit zijn pen gal liet vloeien tegen de boeren, dan 
deed hij dit zoo onhandig, dat geen verstandig man aan 
zijn schrijven geloof kon slaan. 

En zoo vergat men in Europa bijna geheel, dat op het 
Tmnsvaalsche grondgebied een klein maar dapper volk 
een Hollandsche republiek had gesticht. 

Plotseling werden wij daaraan herinnerd door de komst 
van presitlent Burgers. Zijn innemende persoon deed als 

met een toaverslag de oude grieven tegen zijn landge
noaten vergeten, en vooral het jongere geslacht begon zelfs 
een levendige sympathie voor hen te koesteren. 

Dit alles was slechts tijdelijk. De Secocoenie-oorlog en 
de houding der Boeren werden in Holland streng gegispt. 
En toen ze zich lieten annexeeren waren we overtuigd, 
dat de Boeren lafaards waren en ontaard van de dappere 
overwinnaars van Dingaan en Moselekatse. 

Wij hadden geen sympathie meer voor hen. 
Maar ook thans was de publieke opinie te voorbarig. 

Zij veranderde weer met een tooverslag, toen de mare 
kwam, dat dit kleine volk van nog geen 6o,ooo zielen 
den handschoen had toegeworpen aan het machtige Albion. 

Wij werden trotsch op onze Afrikaansche broeders, die 
ons nog eens den tachtigjarigen worstelstrijd in 't geheugen 
riepen. 

En hoevelen van ons hebben hen niet vergeleken met het 
oude, kleine, maar toch zoo reusachtig groote Hellas? 

Het is gebleken, dat de Transvaalsche Bocren gehecht 
zijn aan het land, dat zij bewonen. Als landbouwers 
bewerken zij den grond, en daarom zal een kleine 

' hoewel uit den aard der zaak zeer oppervlakkige studie 
van den Transvaalsehen bodem en zijn productieve kracht 
U misschien welbm zijn. - Mocht deze studie nog eenig 
voordeel kunnen brengen aan mijn Transvaalse he vrienden! 

II. 

·wanneer we van Natal over den Vrijstaat naar de 
Transvaal reizen. dan vinden we aan de kusten alluviaal 
zand. Verwijderen we ons verder van de atalsche kusten, 
d:m passecren we verschillende formaties, tot we eindelijk 
komen in het gebied der Drakenbergcn. Hier vinden wc 
een kolossaal bekken van zandsteen, hier en daar bedekt 
door Thonschiefer. 

Dit zandsteenbekken is op verscheidene ::>laatsen secun
dair door vulkanische werking opgeheven en hier en daar 
door vulkanische gesteenten doorboord en bedekt. Overal 
in de Drakenbergen vinden we dezelfde verhoudingen terug. 
Onder die opheffingen vinden wij enkele zeer eigenaardige 
vorm'!n, waaronder in de eerste plaats de tafelbergen onze 
aandacht trekken. 

Ik had de gelegenheid enkele dier tafelbergen nauw
keuriger te onderzoeken. Zij bestonden tot aan hun top 
uit zandsteenlagen, die ik in een ravijn, in de onmid
dellijke nabijheid, veel lager terugvond. Sommige waren 
aan hun top of dicht daarbij, sommigen op een derde 
hunner hoogte door vulkanische gesteenten doorbroken. 
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De zandsteen, die tot de Drakenbergen behoort, heeft, 
zoowel in Natal als in den Vrijstaat, bijna geheel hetzelfde 
karakter. Hij komt nl. volkomen overeen met de zooge
naamden grès houiller. 

Inderdaad bevat hij op vele plaatsen, reeds dicht bij de 
oppervlakte, steenkoolbeddingen, die hier en daar zijn 
afgebroken, maar op vele plaatsen in Transvaal kunnen 
worden ·aangetoond, en wel speciaal in de districten Mid
delburg, Wakkerstroom, Utrecht en Lijdenburg en verder 
in Natal, Basutoland, en den Vrijstaat. 

De kolossale dikte van de steenkolenbeddingen, die we 
hier in Europa dikwijls waarnemen, schijnt daar onbekend 
te zijn. Tot nog toe vindt men de lagen tamelijk aan de 
oppervlakte, maar van geringe dikte n.l. van een tot 8 
Eng. voeten en steeds afgewisseld door zanusteenlagen . 

De kwaliteit dier steenkolen is in 't algemeen goed. De 
bovenste lagen naderen in hun algemeene eigenschappen 
meer tot de bruinkolen; clan volgen tamelijk vette, veel 
teer leverende steenkolen. 

In verscheidene monsters vond ik een groote kwantiteit 
pyriet. De steenkolenbeddingen behaoren tot de drakenbergen 
en schijnen in 't meer westelijk centrale gedeelte van de 
Kaap niet voor te komen. 

Uit het aangevoerde blijkt dat machtige vulkanische wer
kingen de steenkolenbeddingen van Zuid-Afrika hebben 
opgeheven. Dat deze beddingen nog jong zijn, blijkt uit de om
standigheid dat de bovenlagen dikwijls uit bruinkool bestaan. 
Hieruit volgt dat de vulkanische opheffingen der Draken
bergen van een jongeren datum zijn clan de bruinkolenperi ode. 

Het meer westelijk gedeelte van de Kaap en ook van 
Transvaal wordt door andere formaties ingenomen. Reizen 
we de Transvaal van Zuid naar oord door, dan komen 
we na de kolenzandsteen van den Vrijstaat, die zich nog 
ten noorden van de Vaalrivier bevinden, gepasseerd te 
hebben, ten eerste op het Heidelbergsche bekken. Dit 
bestaat vooral uit schieferzandsteen, die een ander karakter 
draagt dan de zandsteen van het Pretoriabekken, die mij 
toeschijnt tot de Silurische periode te behooren. 

Deze Silurische lagen strekken zich tot op groeten afstand 
van Pretoria uit, ten noorden tot bij Pienaars-rivier, ten 
oosten tot aan de Drakenbergen, waar wij ze terugvonden 
op de goudvelden in het district Lijdenburg. Hoever het 
Pretoriabekken zich ten westen uitstrekt kon ik niet nauw· 
keurig bepalen, daar het reeds vrij spoedig door andere 
formaties wordt bedekt. 

Deze Silurische lagen worden hier en daar doorsneden door 
metamorphische riffen, waarvan de Makhalibergen, die bijna 
geheel uit kwartsporphyr bestaan, de voornaamste vormen. 

De richting van de meeste dier metamorphische riff'=!n 
is van oost naar west. 

Zij bevatten op verscheiden plaatsen metaalertsen als 
loodglans, koper kies, dat hier en daar secundair is veranderd 
tot malachiet en koperlazuur, en waarschijnlijk geringe 

kwantiteiten goud. 
De diluviale detritus dier riffen bij Pretoria bleek mij 

zoowel bij wassching als bij amalgamatie sporen goud te 

bevatten. 
De geringe kwantiteit zal echter een geregelde exploitatie 

dier goudvelden bij Pretoria niet in 't leven kunnen roe
pen. Hetzelfde geldt voor de andere ertsen loodglans 
en koperkies die in de Makbalibergen en andere kwart
sitriffen worden gevonden. 

Wel vindt men in de Makhalibergen hier en daar nog. 
sporen van oude mijnwerken, naar men zegt door Duit· 
schers of Portugeezen daar aangelegd, maar goede resul
taten heeft men klaarblijkelijk niet verkregen. 

Terwijl de Silurische formatie van Pretoria in het Oosten 
bedekt wordt door den kolenzandsteen van de Draken_ 
bergen, vinden we noordwaarts, in het Waterbergsche 
bekken zandsteenformaties, waarop ik later terug kom. 

De lijn, die het Pretoriabekken van het W aterbergsche 
sçheidt, loopt bijna recht van Oost naar West, eenige 
mijlen ten zuiden van Pienaarsrivier. 

Bij deze rivier en tot aan de Waterbergen vormt het 
een groote vlakte, bedekt door diluviaal zand en detritus, 
dat voor een groot gedeelte afstamt van de Drakenbergen 
en waarschijnlijk door rivieren en stroomen daar is ge
bracht. Ten minste de verschillende quarzit-soorten, agaat, 
jaspis, rookkwarts, citrin enz., die in de Drakenbergen 
voorkomen, zijn op de Springbokvlakte in ruime mate 
voorhanden. Alle genoemde kwartsit-soorten vond ik in 
massa's in de rivierbeddingen, als de Tugela enz. enz., 
direct bij de Drakenbergen. 

Over een breedte van 6 Eng. mijlen wordt het diluvium 
der Springbokvlakte doorsneden door een lang hoog veen. 
De richting van deze veenlaag, die als een smalle, lange 
gordel zich tot Lijdenburg laat vervolgen, is van Oost 
naar West. 

De \Vaterbergsche zandsteen draagt een ander karakter 
clan die van Pretoria. .Hij is meer rood, bevat grootere 
kwartsitkorrels en verweert lichter . Hij schijnt mij toe van 
jongeren datum te zijn dan die van het Pretoriabekken . 

Door de weinige fossielen die ik vond, was het mij 
onmogelijk den ouderdom dier lagen nader te bepalen. 
Wel vond ik hier en daar afdrukken en fossielen maar rlit 
was alleen in de Drakenbergen. Ik vond daar prachtige 
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stukken fossiel hout, waarvan ik er meenam voor het door 
mij te Pretoria opgerichte museum. 

Evenals bij Pretoria vertoont het Waterbergsche bekken 
opheffingen m den vorm van Tafelbergen en daarbij 
metamorphische riffen, waarvan het kwartsporphyr weer 
het grootste aandeel inneelllt. 

Ook hier bevat de kwarts goud, en in grootere hoeveel
heid, zoozelfs, dat men in de Eerstelingmijnen bij Maraba.
sta(l, die tot het Waterbergsche bekken behoorcn, met 
succes eenigen tijd het goud heeft ontgonnen. 

Ook de diluviale detritus om en bij deze mctamorphi
sche riffen bevat goud, maar in geringe hocve~lheid. 

De riffen bevatten verder (in Water berg) loodglans en 
koperkies. Op twee plaatsen in het distrikt Watcrberg 
zag ik, dat men door dagbouw het loodglans had geexploi
teerd. Men had dit zeer methodisch gedaan, zoodat ik 
geloof, dat dit in de róe of qe eeuw door Portugcczen 
is geschied. De Kaffers, hoewel zij loodglans als cosme
ticum gebruiken, nl. om het met vet vermengd op hun 
huid te smeeren, kunnen dit niet gedaan hebben, (]aar
voor is de bouw te methodisch. Overigens betwijfel ik of 
deze looddepóts ooit de kosten kunnen goedmaken. 

Ik heb zelf daarvoor leergeld gegeven en geen vollocnel 
succes kunnen behalen met loodmijnen in 'l tlistriktWater
berg, hoewel ik verscheidene riffen met de uiterste zorg heb 
onderzocht. De massa kwartsit toch, cl. i. de gangmassa, die 
verwerkt moet wor(len, levertgeen genoegzame hoeveelheid erts. 

Overigens is het loodglans, dat in deze kwartsporhyr is 
ingesloten, tamelijk rijk aan zilver, waarvan ik mij door 
verscheidene chemische analyses heb kunnen overtuigen. 
Er zijn echter loodmijnen in de Transvaal, (]ie voldoende 
kunnen opleveren. 

Zij liggen in het distrikt Marico en werden geexploiteerd 
door de firma Braij en Co. Ik heb geen gelegenheid gehad 
Marico te bezoek~n en ik kan daarom over de geologie 
dier mijnen niets naders meedeelcn. 

De Pretoria zandsteen-formatie wordt over een groote 
uitgestrektheid bedekt door een kalksteenformatie. 

Hoewel op verscheidene plaatsen niet voorhanden, vinden 
wij dezen kalksteen aan de oppervlakte terug over het 
geheele zuid-westelijke gedeelte van den Transvaal, het 
noord-westelijke gedeelte van den Oranje-Vrijstaal en de 
diamantvelden (Griqualand West). Op verscheidene plaatsen 
zooals dicht bij Pretoria (de Fonteinen, de Wolvegaten) 
en bij Potchefstroom (Wonderfontein) enz. bevat deze 
laatste formatie groote druipsteengrotten, waarvan vooral 
die te Wonderfontein ons levendig aan de grotten van 
Han herinneren. 

Ik heb zooeven doen opmerken, dat de Silurische zand· 
steen-formatie van het Pretoria-bekken veelvuldig door 
riffen en aderen van ertsbevattende metamorphische ge
steenten wordt doorsneden. Dit is ook het geval voor de 
kolenzandsteen in de elistrikten Micldelburg en Wakker
stroom. Op vcrscheiclt:nc plaatsen vindt men daar toch in 
metamorphischc gangen, ijzerglans en ijzerglimmer, die ons 
geheel aan het beroemde ijzererts van Elba herinneren, en 
kobalt, in den vorm van speiskobalt en kobaltblüthe. Men 
heeft daar zelf.c; de kobaltmijnen gedurende cenigen tijd 
geexploitcerd. Zooals echter bekend is, is het kobalterts 
geen artikel, dat men steeds van de hand kan zetten door 
het weinige gebruik, dat cle chemische industrie van dit 
metaal maakt. Hieraan moet het waarschijnlijk ook gP.
welen worden, dal men de exploitatie der kobaltmijnen 
geheel heeft gestaakt. 

Bij het bespreken der geologie merk ik nog op, dat in 
het distrikt Waterberg warme zouthotl(lendc bronnen zijn, 
die den omringenden bodem met koolzuren natron en club
belkoolzuren kalk imprcgneeren. Op een paar plaatsen in de 
buurt dier thermen vond ik effiorsenties van natron-salpeter. 

Zooals U bekend is heeft men grooten ophef gemaakt 
van de gondvcl<lcn in Lijdenburg (Transvaal), die ten 
noorden van de Transvaal (de Tati en ancleren die in het 
land van Moselekatse zijn gelegen, tusschen de Limpopo 
en Zambcsi-rivicrcn. 

Enkele geleerele Duitsehers hebhen zelfs in dit laatste 
land het Ophir van het Oude Testament willen herkennen. 
Nog anderen, waaronder ~fauch, clic er cle rulnes van 
Zimbaye ontdekte, die hij later in Petermanns Mïttheilun
gen heeft beschreven, verklaarden dit voor het land cheba 
of Zaba, dat is, voor cle domeinen van de beroemde ko
ningin, die eens aan de voeten van den wijzen Jodenkoning 
Salomo de spreuken vergaarde, 1lic van zijn' welsprekende 
lippen vloeiden. 

Daar ik geen archaeoloog ben, kan ik mij met deze 
quaestie niet inlaten. 

Het goucl komt in Transvaal in twee vormen voor, nl. 
in kwarts en als zoogenaamd alluviaalgoucl. Vroeger heb 
ik U reeels meegedeeld, dat er in het district Zoutpausberg 
in het Waterbergsche bekken, talrijke kwartsit-aclercn loopen, 
die een aanmerkelijke kwantiteit goud bevatten. 

Monsters van deze riffen werden naar Engeland gebracht 
en een Londensche compagnie nam de exploitatie van 
deze mijnen op zich. Zij had geen succes. Hoewel de 
aau de oppervlakte liggende lagen der kwarts zeer rijk 
bleken te zijn, was dit niet het geval met de dieper 
gelegen lagen, en men heeft de exploitatie moeten staken. 

13 
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De zoogenaamde alluviale goudbeddingen op het Pretoria 
en Waterbergsche bekken, zijn beide te arm voor een 
geregelde exploitatie. 

Iets anders worden de verhoudingen in het distrikt 
Lijdenburg, dat gedeeltelijk bestaat uit Pretoria zandsteen, 
die in het oo~telijk gedeelte door de kolenzandsteen van de 
Drakenbergen wordt bedekt. 

Men heeft daar met veel succes een tijdlang de goud
velden geexploiteerd. 

Het kwartsgoud in riffen werd daar niet geexploiteerd, 
alleen het alluviale goud. 

Een groot nadeel van de Lijdenburgsche goudvelden is 
dit, dat de meeste placers zeer klein zijn, daarbij komt nog, 
dat de placers zeer verschillen wat het goudgehalte betreft. 

Een geregelde exploitatie wordt door deze ongelijkmatig
heid bijna onmogelijk, daar enkele delvers bijna niets 
vonden, terwij l anderen soms bij toeval klompen ontdekten, 
vlak aan de oppervlakte en zoo in korten tijd een fortuin 
hebben vergaard. 

Beroemd zijn geworden enkele groote klompen, waar
onder een paar, die President Burgers mee naar Europa 
nam en waaruit hij later de eerste Transvaalsche munten 
heeft laten slaan. 

De btspreking der goudvelden brengt ons geleidelijk op 
rle diamantvelden, die in Griqualand-West liggen, dus 
eigenlijk buiten de grenzen der Transvaalsche Republiek. 

Door de analogie die er in de geologische structuur ligt 
van het Z.-W. gedeelte van de Transvaal en Griqualand 
West, acht ik het zeer mogelijk dat er ook op Trans
vaalsch terrein diamantmijnen zullen worden gevonden. 

In een artikel in de Archives Neerlandaises van 188o 
heb ik de geologische structuur der diamantdepóts be
sproken. 

De hoofdzaken wil ik nog even resumeeren . 
Te midden van een zandsteenformatie, waarvan ik den 

ouderdom niet heb kunnen bepalen, en die op verschei-· 
dene plaatsen door een kalksteenformatie wordt bedekt, 
liggen de diamantmijnen, oorspronkelijk als heuvels, thans 
als kolos:;ale putten, die tot een diepte van 400 en meer 
Eng. voeten zijn uitgegraven. 

De diamantmassa heeft al deze lagen doorbroken, zoo
als blijkt uit het opgeheven zijn dezer lagen aan de mijn
randen. Het moedergesteente van den diamant is een 
breccie, die buitendien nog vaalith, smaragdit, ilménit, oli
vin enz. bevat en verder nog een donkergrijs gesteente, 
waarin ik koolstof, verbonden met waterstof, vond. 

Een nauwkeurige analyse van dit mineraal deed mij het 
kennen als een silikaat van de samenstelling 5 (MO. Si02) 

4 R20s, 5 Si02 , waann verder nog 1.2 pCt. koolstof, 
waarschijnlijk met H verbonden. De slotconclusies, die i'k 
uit de verschillende geologische gegevens van de diamant
dépots trok, zijn deze: 

Io. De diamantmijnen zijn van vulkanischen oorsprong. 
zo. De aanwezigheid van ,..ije koolstof in de breccie 

wijst er op, dat deze koolstof heeft gediend tot vormina 
• t> 

der diamanten, door gelijktijdige inwerking van hoogen 
druk en hooge temperatuur. 

Deze hypothese heeft men in Belgie a11.ngevallen. De 
hoogleeraar Spring uit Luik, die van mijn onderzoek rap
port uitbracht aan de Société de Géologie merkte op, dat 
de diamant bij hooge temperaturen vervluchtigt en alleen 
asch overlaat. Hij voert verder aan, dat de diamant waar
schijnlijk van organischen oorsprong is. Ik voer daartegen 
te dezer plaatse aan: 1°. het feit, dat Prof. Jeremejen 
diamant vond in xanthophyllit, waar dus een plantaardige 
oorsprong moeielijk kan worden aangenomen. Toch is 
met den vulkanischen bouw der mijnen een plantaardige 
oorsprong voor den diamant niet buitengesloten. De kool
stof in de mijn toch kan zeer goed van plantaardigen 
oorsprong zijn, te meer daar de bouw der mijnen er op 
wijst, dat we hier met zoogenaamde slijkvulkanen te doen 
hebben, zooals we die o. a. zooveel in Mexico vinden. 

z 0 • Dat het mij onmogelijk schijnt dat wij bij zorgvul
dige afsluiting van zuurstof de diamant zouden kunnen 
vervluchtigen. Ik voor mij geloof, dat de experimenten van 
het vervluchtigt:n van eliamanten op een dwaling berusten. 
En in een vulkanische massa kan zeer goed een volslagén 
gemis aan zuurstof zijn, of ten minste slechts zulk een 
kleine hoeveelheid, dat zij in 't geheel niet voldoende is 
om de koolstof, in die massa vervat, te verbranden. 

Over de kwaliteit en andere eigenschappen der Kaapsche 
diamanten heb ik reeds vroeger geschreven, o. a. in een 
feuilleton in het "Handelsblad" van Mei ll., en ik kom 
daarop thans niet terug. 

Vóórdat ik den landbouw en de geschiktheid van het ter
rein voor cultures bespreek, geloof ik, dat het dienstig za 
zijn U eerst even te herinneren aan de hydrographie van · 
de Transvaalsche Republiek, aan de hoeveelheid regen, de 
waterbronnen enz. 

De Transvaal wordt door twee rivieren gedraineerd, 
het noordelijk en oostelijk gedeelte door den Limpopo, 
het zuidelijk en zuid-westelijk gedeelte behoort tot het ge
bied van de Vaalrivier, en deze 1s een neventak van 
de Oranjerivier. 

Alle mogelijke kleinere rivieren en stroomen van de 
Transvaal behooren tot deze twee hoofdkanalen. 
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De twee stroomdomeinen worden van elkaar gescheiden 
door een hoog plateau. Er bestaan goede kaarten van de 
Z.-A. Republiek, waarop deze korte hydrographische schets 
uitstekend is weergegeven, zoodat ik 't niet noodig vind 
hierover uit te wijden. 

Van meer belang, vooral voor den handel, is het vol
gende feit. De rivieren van Zuid-Afrika hebben niet, 
zooals vele onzer groote rivieren, een bovenloop en een 
rustigen benedenloop, waartusschen een meer als reservoir 
is geplaatst. 

Alle rivieren, zelfs de groote, hebben alleen een boven
loop. Nu is het wel waar, dat de val van het water niet 
te groot is . om ten minste op enkele rivieren de scheep
vaart mogelijk te maken. 

De Vaalrivier bv. ontspringt uit de Drakenbergen, bijna 
6ooo Eng. voeten boven zeeniveau, en valt met ca. 8oo 
voeten over een lengte van ruim zoo Eng. mijlen in de 
Oranje-rivier. A priori zou men dus niet denken, dat, 
zelfs op de Vaalrivier, de scheepvaart bijna onmogelijk is. 

Maar de bedding der Vaalrivier is uiterst onregelmatig. 
en zij valt hier en daar met trappen. Zoo komt het, dat 
de stroomsnelheid, vooral op enkele plaatsen, zeer groot is. 

Ik twijfel op mijn waamemingen er echter niet aan, dat 
men door het leggen van sluizen, de rivieren bevaarbaar zal 
kunnen maken, zelfs voor niet te diep gaande stoomschepen, 
en dat men op die wijze clen handel en de industrie van 

Z.-Afrika zeer zal kunnen bevorderen. 
Hetzelfde wat ik van de Vaalrivier gezegd heb, geldt 

in meerdere of mindere mate voor cle Oranje· en Limpopo 
rivieren. 

Wat den regenval aangaat, zoo moeten wij den geheelcn 
kaap in twee helften vercleelen, nl. de oostelijke en de 
westelijke helft. 

In de oostelijke helft heeft men den regen in den zomer, 
terwijl in de wintermaanden bijna geen regen valt. Tot 
deze oostelijke helft behoort de geheele TransvaaL 

In de westelijke helft, d. i. in de omstreken van Kaap
stad en de Westelijke provincien van de Kaapkolonie 
regent het bij voorkeur in de wintermaanden, terwijl 
's zomers de regenval zeer onbeduidend is. Maar beide 
helften hebben dit nadeel, dat de regenval, vooral door de 
hier tamelijk loodrecht invallende zonnestralen niet vol
doende is voor den landbouw. Om echter meer regen te 
verkrijgen is men daarom op verschillende plaatsen met 
boschcultuur begonnen. Daar dus de regenval niet vol
doende is, heeft de landbouwersbevolking haar toevlucht 
moeten nemen tot irrigatie. De koopwaarde van den grond 
wordt in verband daarmeê grootendeels bepaald naar de 

voorhanden hoeveelheid water, die voor irrigatie kan worden 
gebruikt. Dit water komt hier en daar van bergen, maar 
meestal uit bronnen, die dicht bij de oppervlakte liggen. Over 
het algemeen leveren zij slechts een kleine hoeveelheid wa
ter, daarbij hebben zij de onaangename eigenschap, dat de 
inpermeabele laag, waarop zij liggen, dikwijls zeer dun is. 
Het gevolg hiervan is dikwijls geweest, dat, terwijl men 
de bronnen wilde verdiepen, om meer water te verkrijgen, 
men de geheele bron verloor. 

Toch zijn er verscheidene uitgestrekte plaatsen, waar 
men met goed gevolg artesische putten zou kunnen aan
leggen op niet zeer groote diepte. 

De zandsteenlaag van het Pretoriarial b. v. is bijna in
permeabel door haar hoog gehalte aan aluinaarde silika
ten; daarbij ligt zij tusschen twee bergruggen, waarvan 
een aanmerkelijke hoeveelheid water naar den ouderarond 

<> 
vloeit, 

Evenals dit bij Pretoria mogelijk is, zou men ook in 
andere districten op doelmatig uitgezochte plaatsen met 
zeer goed gevolg artesische putten kunnen aanleggen. In 
het district Waterberg vond ik zelfs een flinke bron hoven 
op een heuvel: dit water kwam van hooger gelegen berg
toppen. 

Het water uit die bron zou zeer goed de geheele vlakte 
van tien vierk. Eng. mijlen of een gedeelte daarvan, in 
vruchtbaar bouwland kunnen herscheppen. 

Maar ik betw1j fel het niet of de Transvaalsche boeren. 
bevolking, die dikwijls op meesterlijke wijze met geringe 
hulpbronnen haar gronden in cultuur heeft gebracht, zal 
ook hier langzaam maar zeker den landbouw nog tot een 
hoogeren trap opvoeren. 

De aard der bouwgronden m de Transvaal is natuurlijk 
zeer verschillend. Terwijl men in de buurt van sommige 
rivieren en in vlakten uitstekende klei- en humusgronden 
aantreft, ligt op andere plaatsen het gesteente van den 
ondergrond aan de oppervlakte en is dus landbouw daar 
onmogelijk. De waarde der gronden voor den landbouw 
kan dus slechts door nauwkeurig onderzoek worden be
paald en ik geloof, dat het zeer moeielijk zou zijn om deze 
zelfs in een gedtéailleerrle kaart te kunnen aangeven. 

De cultures, die in de Transvaal met goed gevolg wor
den ondernomen, verschillen natuurlijk: 

xo. naar de geographische breedte; 

2°. naar de omstandigheid of de gronden m questie, 
ten zuiden of ten noorden der bergen liggen. 

3 °. naar den aard der gronden. 

Terwijl men ten zuiden der bergtoppen dikwijls alleen 
die vruchten kan verbouwen, die in een gematigd klimaat 
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tehuis behooren, kan men vlak ten noorden van de meeste 
bergen, b. v. van de Makhalis, zoo ook in vele plaatsen 
in het noorden van Transvaal half tropische vruchten ver

bouwen. 
Wat echter overal wil groeien, is mals, die zeer weel

derig opschiet, verder graan, haver, enz. 
Op vele plaatsen, vooral bij Rustenburg, verbouwt men 

uitstekende tabak, die door de geheele Kaap zeer ge
zocht is. Ik ben er zeker van dat, zoo men met genoeg
zame kennis de tabak oogst, zij nog meer zal gezocht zijn 
dan thans het geval is. 

Ik geloof, dat men met veel succes kina· en opium
plantages in het noorden van Transvaal zou kunnen aan
leggen. Het zou der moeite waard zijn om hierover exp!!
rimenten te nemen. De wijnstok tiert in de Transvaal zeer 
welig en de druiven zijn van goede kwaliteit. Het is echter 
jammer, dat evenals in de Kaapkolonie de temperatuur te 
hoog is in den gistingstijd der druiven, zoodat men de na
gisting moeielijk kan vermijden en men gedwongen is om 
den wijn of door suiker, àf door een zeer groot alcohol
gehalte te verduurzamen. 

Men heeft de druiven echter op vele plaatsen dienstbaar 
gemaakt tot het bereiden van een uitstekenden brande
wijn, die bij meer kennis van zaken en goede behandeling 
den besten cognac zeer nabij komt. 

Een andere brandewijn, die echter een groote hoeveelheid 
amylalcohol bevat, dus van mindere kwaliteit en daarom 
weinig gezocht is, is de perzikken brandewijn, die uit gegiste 
perziken wordt verkregen. Zooal.; te verwachten is, bevat 
deze brandewijn nog bitter-amandelolie en andere bijmeng
selen, die van de pitten afkomstig zijn; daarbij is zij hoog 
gekleurd, wat haar den naam van Capesmake (Kaapsche 
rook) heeft bezorgd. Door filtratie door dierlijke kool heb 
ik haar van die schadelijke bijmengselen voor een groot 
gedeelte kunnen zuiveren. 

Evenals bijna alle ingevoerde Europeesche boamen en 
heesters groeien de perzikken en druiven in de Transvaal 
zeer welig. Gedurende het eerste jaar van mijn verblijf 
te Pretoria plantte ik een i ge perzikpitten. Het schijnt 
onmogelijk maar toch is het waar, dat een dezer pitten 
na twee jaren een boom had gegeven van circa twaalf 
voet hoogte en reeds vruchten droeg. 

Van den Eucalyptus globulus, dien men in Pretoria had 
aangekweekt, hadden eenige exemplaren in tien jaren een 
hoogte van ruim zeventig Eng. voeten bereikt. 

In de laatste jaren is men begonnen proeven te nemen 
met eiken en olmen. Van den uitslag dier proeven weet 
ik alleen, dat eiken daar goed schenen te tieren. 

Uit het aangevoerde zou men licht tot de conclusie 
komen, dat de Transvaalsche bosschen er zeer welig uit
zien. Dit is echter niet het geval. Voor een groot gedeelte 
is het kleinbosch uitgeroeid door het grasbranden, dat 
's winters veel wordt gedaan om spoediger jong gras te 
hebben, maar de niet uitgeroeide groote bosschen zien er 
over 't algemeen mager en armoedig uit. 

De boomsoorten, die men in de bosschen daar aantreft, 
zijn vooral acacia's en mimosa's, waarvan enkele uit
stekend timmerhout leveren. Maar bijna :overal waar 
men oude Afrikaansche booroen ziet, vormen zij enorme 
doornen, in plaats van flinke gezonde takken. 

Het schijnt mij toe, dat de bodem voor deze soorten 
die er misschien eeuwen hebben getierd, geheel is uitgeput. 
Wil men boschcultuur in Transvaal zoo is het wenschelijk 
daarheen Australische en Europeesche boomsoorten over 
te planten. 

Ten slotte nog eenige woorden over de veeteelt. 
Toen de Kaap ontdekt werd, bezaten de Hottentotten 

een groote hoeveelheid vee, schapen en runderen. Paarden 
waren in de Kaap geheel onbekend; zij werden eerst later 
door de Hollanders ingevoerd. 

Schapen werden alleen bij de Hottentotten gevonden, 
en wel het vetstaartschaap, ovis platyura, dat eigenlijk in 
Azie tehuis behoort. 

Dit feit is een van de argumenten, die ik heb aange
voerd om de stelling te verdedigen dat de Hottentotten 
Mongolen zijn. 

Eenige andere argumenten zijn het sterk Mongoolsche 
type van de Hottentotten, die zich zooals ik bewezen heb 
ook in den schedelvorm openbaart. (Archives eerlan
daises 188o). 

Het vetstaartschap is thans in de Kaap bijna uitgestor
ven en heeft plaats moeten maken voor de Engelsche en 
daarmede verwante rassen en het Merinoschaap. 

De schapenteelt heeft in Afrika een kolossale vlucht 
genomen en het export van wol wordt nog steeds grooter. 
Ook de Angora-bok is in de laatste jaren zeer aangekweekt. 

De Transvaal schijnt echter voor schapenteelt niet 
zeer geschikt. Als reelenen daarvan kunnen we opgeven 
vooral een vergiftige plant, die Óp alle Ruminantia zeer 
verderfelijk schijnt te werken, en die ten noorden van den 
Witwatersrand (Trans vaal) dikwijls kolossale velden bedekt. 

Ten zuiden van den Wiewatersrand schijnt deze plant 
niet voor te komen en 't is dan ook waar, dat de zuide
lijke districten van Transvaal goede resultaten hebben op
geleverd, wat dezen tak van veeteelt betreft. 

Ook voor paarden is de Transvaal niet zeer geschikt; 
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<'lat is, wel de zuidelijke maar niet de noordelijke districten. 
Bijna iederen zomer heerscht er onder de paarden een 

epiden,ie, waaraan honderden sterven. 
Hoewel het mij niet mogelijk was een volkomen diagnose 

·dit!r paarden-epidemie te maken, wil ik toch het ziekte
beeld schetsen. 

De ziekte treedt onder twee vormen op, die bij de boeren 
bekend zijn, als de paardenziekte en de dikkop-paardenziekte. 

De oorzaken der ziekte schijnen gelegen te zijn in 
plotselinge tempertuurs-verandering, of het weiden in nat 
bedauwd gras. 

Paarden, die zorgvuldig voor deze invloeden bewaard 
worden, krijgen de ziekten zelden. 

Het incubatie-tijdperk schijnt ca. acht dagen te zijn. 
De ziekteverschijnselen zijn: matheid en lusteloosheid, 
-daarbij koorts. Soms is er parèse van de achterste extre
miteiten. De ademhaling is in de meeste gevallen, die ik 
waarnam, bemoeielijkt, en men kan zeer duidelijk reutel
geluiden waarnemen. 

Dikwijls bestaat een uitgebreide zwelling der lymph
klieren, vooral aan den hals. 

Komt deze lymphklierzwelling - wat dikwijls het geval 
is - aan den kop voor, vooral in de buurt van de parotis
klier, clan noemt men het clikkop-paarcleziekte. 

Ruim 8o procent van de paarden, die aangetast zijn, 
bezwijken. Genezen ze, dan krijgen ze gewoonlijk deze 
ziekte niet terug en heeten gezouten. 

Men kan dergelijke gezouten paarden gerust aan de 
genoemde schadelijke invloeden blootstellen, zonder gevaar 
van een nieuwe infectie. Krijgen zij de ziekte toch nog 
voor een tweeden keer, dan is het verloop veel kalmer en 
minder noodlottig. 

Over 't algemeen zijn de gezouten paarden minder vu
rig dan voor hun ziekte, en 't schijnt ook dat zij minder 
krachtig zijn gewQ.rclen. Vooral zijn hun voorpooten min
der sterk dan vroeger. 

De therapie had te!)'en deze ziekte tot nog toe weinig succes. 
Een van mijn paarden, dat ziek werd, behandelde ik 

1°. door een ruime bloedonttrekking, uit de oppervlakkige 
vena jugularis, 2o. tnet brandewijn om de callapsus, die 
dreigde, tegen te gaan. 

Het beest genas post hoc. - Is hier de spreuk post hoc 
ergo propter van eenige toepassing? 

Bij de sectie van een paard dat aan de ziekte gestorven 
was, vonden wij uitgebreirle infiltratie van beide longen. 
Aan hart en ingewanden konden we niets abnormaals 
waarnemen. 

Oorspronkelijk waren er geen paarden in de Kaap. De 

Hollanders voerden het Andalusische ras in, men heeft dit 
later met het Arabische ras gekruisd. Nog later heeft men 
gekruisd met Engelsche rassen. De nu in de Kaap inheemsch 
geworden rassen zijn, hoewel niet forsch, uitstekende paar
den met elegante vormen en uiterst intelligent. 

Hoewel hun absolute spierkracht niet zeer groot is, zijn ze 
zeer volhardend en zij kunnen bij een eenigermate goede verzor· 
ging dubbel zooveel werk doen, als de meeste paarden hier. 

Eigenaardig is het Basuto-ras, een zeer klein en schijnbaar 
nietig paard, maar zoo volhardend en sterk, dat het ongetwij
feld het beste paard van Zuid-Afrika moet genoemd worden. 

Runderen waren reeds in het bezit van de inboorlingen, 
toen de Kaap ontdekt werd. Enkele oorspronkelijke rassen, 
nl. de kleine Zoeloe-os (met horens) en de kleine "Boes
kop" (zonder horens) zijn blijven bestaan. Tot welk ras 
de kolossale trekossen behaoren is mij niet duidelijk. 

Ook Hollandsch rundvee heeft men gelmporteerd en 
gekruisd met Afrika.:msche soorten. Jammer, dat men met 
het Hollandsche rundvee ook de besmettelijke longziekte 
heeft gelmporteerd. 

Uit het aangevoerde blijkt, dat er in den Transvaalsehen 
bodem nog groote schatten verborgen liggen - goud, en 
waan:chijnlijk diamanten. Doch grooter rijkdom, clan goud 
en diamanten kunnen opleveren, is er het loon van de 
bebouwing van den grond, die door den Transvaalsehen 
Boer met energie begonnen en krachtdadig voortgezet, den 
bloei van het land verzekert en om rijke vruchten te dra
gen, slechts wacht op de medewerking, die meerdere be
schaving hun bicden kan. 

Die hulp wacht Transvaal van Europa, in de eerste 
plaats van Nederland . 

N ASCHRIFT. 

Het bijgaande kaartje bevat de verdeeling der verschil
lende formaties in en om de Transvaal, zooals ik die 
heb kunnen waarnemen en determineeren. 

Voor zoover mij bekend is, is dit de eerste proeve van 
een geologische kaart van de Z. A. Republiek. 

Uit den aard der zaak kan deze schets niet anè'.ers 
clan hoogst oppervlakkig en onvolledig zijn. 

Van harte hoop ik daarom dat zij weldra door beter 
bestudeerde en vollediger kaarten zal worden vervangen. 

Indien anderen, die in deze richting werkzaam willen 
zijn, het door mij geleverde materiaal kunnen gebruiken
tant mieux. 

Ik geloof dat een nadere verklaring der kaart niet 
nooclig is, wanneer men de korte geologische beschrij
ving in den tekst voldoende heeft nagegaan. 
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