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Dr. 

VEREENTGING 

TER BEOEFENING VAN DE KRIJGSWETENSCHAP 

1901-190.2. 

VeiJJaduing van Vrijda,q 13 Decembrn· 1901, 

's avonds te 71/2 ure. 

Voorzitter: Kolonel DE VLAlliNG. 

De VooRZITTER, de vergadering openende, zegt: 
liet was het Be tuur aangenaav-t deze buitengewone ver

gadering te kunnen beleggen. Reeds in het voorgaande leesjaar 

waren onzerzijds pogingen in het werk gesteld om een hijeen
komst te kunnen wijden aan de krijgsgebeurteni sen in Zuid

Afrika, uit de terugkomst van de als militaire attaché's der

waarts gezonden H. TI. Ram, Asselbergs en Thomson. Terwijl 

om verschillende redenen destijds echter uitstel werd geboden, 

was het thau. aan het Bestuur zeer welkom toen de kapitein 

Ram zich aanbood i u een buitengewone vcrgadering een preek

hemt te vervullen in den vorm van »Opmerkingen van krijgs

» kundigen aard, naar aanleiding van den Zuid-Afrikaansehen 

»oorlog." De kapitein Ram was in de gelegenheid om geruimen 
tijd verbonden aan het hoofdkwartier van den Generaal Louis 
Botha, de krijgsverrichtingen van het veldleger te volgen, 

zoodat van hem de meest onpartijdige mededeclingcn, die 
ongetwijfeld door u allen met groote belangstelling zullen 

worden gehoord, kunnen worden verwacht. Onnoodig zal het 
1901/1902. 11 



148 

zijn u daarbij te doen opmerken, dat onze Vereeniging, die zich 
ten doel stelt onderlinge beoefening der krijgswetenschap, elke 
politieke agitatie uitsluit, zoodat het uit dit oogpunt gcwenscht 
is dat èn de rede van den heer Ram èn het mogelijk daaro.p 
volgend debat een zuiver militait· wetenschappelijk cachet 
zullen dragen. 

Vooraf. M. H., wachten onR enkele hnishoudel\jke aange

legenheden, waartoe in de eerste plaats behoort: de ballotage 
van candidaten. 

De VooRZI'r'l'ER verzoekt de hcm·en Mijsberg en VnRmnrr 

met hem het bureau van stemopneming uit te maken. 

De uitslag der stemming is, dat tot leden worden aange

nomen de heeren: G. de Josselin de .Jong, 1e Luit. der 

Artillerie, te 's-Gravenhnge, en E. N. L. Quadekker, 2e Luite
nant der Infanterie, te Bergen op Zoom. 

Vervolgens is aan de orde de verkiezing van een lid .van 
het Bestuur, ter vervanging van den heer J. G. F. van TTon

tum, die gemeend heeft zijn benoeming als zoodanig in de 

vergadering van 25 October l.I., niet te moeten aannemen. 

Bij eerste stemming verkrtjgen de heeren Wuppermann 34, 

Bublman 33 en Habbema 13 stemmen. Op vijf andere heeren 

wordt elk 1 stem uitgebracht, en er zijn voorts 9 blanco
biljetten. 

Bij de tweede stemming worden op den heer Buhlman 52 

en op den heer Wuppermann 51 stemmen uitgebracht, met 

twee biljetten in blanco. 

Mitsdien is tot lid van het Bestuur benoemd de heer Buhl

man. 
De heer Buhlman ter vcrgadering aanwezig, verklaart zich 

op de vraag van den Voorzitter bereid de functie van Bestuurs

lid te aanvaarden en wordt onder aanbieding zijner geluk

wenschen door den Voorzitter uitgenoodigd, aan de Bestuurs

tafel plaats Le nemen. 

t 
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De VooRZI'l'TIDI1: Aangezien het Bestum thans voltallig is, 
moet worden overgegaan tot bet kiezen van een Voorzitter 
der Vereenigi ng overeenkomstig Art. 18 van het Reglement. 
Wegens het reeds ver gevorderde uur heb ik de eer voor te 
stellen, die verkiezing te doen plaats hebben gednnmde de 
gewone pauze. 

Dienovereenkomstig wordt besloten. 

De VooRZIT1'ER: Thans M. H. nog een paar mededee
lingen. Met het oog op ?.ijn verLrek naar O.-I. is de ka.pitein 
Miehielsen van het 0.-L leger, lid van de Oommissie voor 

de »Vertalingen en Overdrukken" onder dankbetuiging eervol 
uit die functie ontheven en is door het Bestuur ter zijner 
vervanging gekozen de kapitein de Greve van het Indische 
leger, die deze betrektbug heeft aanvaard. 

Voorts is door het Bestuur ten geschenke ontvangen van 
het Hoofdbestuur der Vereeniging het Roode Kruis een 
exemplaar van de Handelingen van het Nederlandscha Roode 
Kmis bevattende o.a. een uitvoerig verslag der verrichtingen 
van de Nederlandscha ambulance in de hospitalen en op de 
slagvelden in Zuid-Afrika. • 

{n bet voorwoord van den Voorzitter van bet Hoofdcomité 
wordt o. a. gezegd dat met de uitgave dezer Handelingen een 
goed werk wordt beoogd. Behalve het verspreiden in ruimer 

kring wensebt de uitgever der llandelingen, de opbrengst dier 
uitgave, na aftrek van de onkosten geheel af te staan aan de 

algernaene kas van de V ereaniging het Roode Kruis, die barer

ûjds een deel daarvan wensebt af te zonderen voor de vrouwen en 

kinderen in de Engelscha concentratiekampen. Het lijvige boek

deel is voor f 2.50 verkrijgbaar gesteld. Gelet op het edel 
streven der Vereeniging zullen wellicht ook onder de leden 
van ons genootschap i uteekenaren worden gevonden, waartoe 
het Bestuur gaarne opwekt. 

Aan den Voorzitter van het Hoofdcomité is de dank onzer 
Vereeniging betuigd voor de toezending. 

Alvorens het woord te ver!cenen aan den kapitein Ram, zij het 
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mij vergund in herinnering te brengen dat tot de militaire 
attachós van Regeeringswege aangewezen om de krijgsverrich
tingen van de Znid-Afrikaansche strijdkrachten te volgen, ook 
behoorde het lid onzer Vcreeniging de 1° luitenant v;h 0.-1. 
leger Nix, die tengevolge van bekomen wouden den 11 April 

1900 overleed. 
Aan de mij welwillend vcrstrekte gegevens ontleen ik het 

volgende: 
In 1874 te Batavia geboren, werd Matthijs Jan Nix in 1889 

als cadet geplaatst aan de K. l\1. A., welke inrichting hij in 
1893 onder No. 1 als 2e luitenant verliet. In dien rang uam 

hij deel aan de krijgsverrichtingen op Lombok, en werd hij 
als 1" luitenant in 1898 bij de hoogere krijgsschool gedetacheerd. 

Kort na het uitbreken van den oorlog in Zuid-Afrika werd 
hij aangewezen om als militair attaché de krijgsvenichLingen 
der bnrgermacht van de Boeren-Republieken te volgen. Na 
zich aanvaul olijk bij de commando's in Natal te hebben aan
gesloten, begaf hij zich tegen bet einde van Februari naar 
den Oranje-Vrijstaat en woonde aldaar verschillende gevechten 
bij. 'roen na het succes der Engelsche wapenen van half 
Februari- half Maart de verstrooide Boeren-commando's zich 
weêr verzamelden en werden geconcentreerd te Brandfort, sloot 

Nix zich den 28en Maart aan bij een colonne onder den 
Generaal de Wet, die 's avonds vertrok in de richting van de 
waterwerken bij Sauna's Post. Na drie nachtmarschen werd 
die plaats bereikt en den 31en 'E> morgens viel de colonne Braad
wood in de hinderlaag door de Wet in de Koornspruit gelegc1. 
't Was bij dit gevecht (waarbij het commando van de Wet 

slechts 3 man verloor) dat Nix ernstig gewond werd. Genees

kundige hulp kon van Boerenzijde niet worden verleend. Nix 
was met de voorbanden transportmiddelen niet vervoerbaar 
en moest onder de hoede van een collega op het slagveld achter
bl\jvcn. Den volgenden dag opgenomen in een Britsche ambu
lance, die 's avonds naar Bloemfontein vertrok, kwam hij daar 
den 2en April 's avonds laat aan. 

Opgenomen in het hospitaal. werd hij met zeer veel zorg 
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verpleegd en behandeld en boewel de toestand zich aanvan
kelijk niet ongunstig liet aanzien, overleed hij den 11en April, 
nadat hij oenige uren te voren een opemtic had ondergaan, 
die onvermijdelijk was. 

Nix was nog geen 26 jaar, toen hij overleed. 

Hoc jong hij ook nog was, bad hij zich in zijn korte loop
baan reeds doen kennen als een zeer actief, bekwaam en schran

der officier, van wien men groote verwachtingen koesterde. 
Vol illusiën, vol opgewekt leven verliet hij blijmoedig huis 

en haard om zijn militaire kennis te verrijken, in de beste 
leerschool, die daarvoor bestaat, in den oorlog. 

Hij was er zich van bewust, dat gevaren hem wachtten en 
dat niets of niemand hem dwong naar heL oorlogstoonecl t.c 

gaan. Maar bij zijn ()Vertuiging, dat er in Zuid-Afrika veel 
te leeren zou zijn, drong zijn krachtige geest hem naar het 
terrein van den strijd, met aanvaarding van alle moeielijk
heden en gevaren, die hem daar wellicht konden wachten. 

Hij braebt zijn jong leven ten offer ter wille Yan de militaire 
wetenschap. 

Een woord van dankbare hulde, M. H., zij van deze plaats 
!ttln onzen overleden Indischen kamemad gewijd! 

Aan de orde is nu de voordracht van den heer Jhr. J. H. 
lü)r, kapitein der Infanterie, houdemlc : 

Enkele opmerkingen van krijgskundigen aard naar aan
leiding van den Zuid-Afrikaansehen oorlog. 

De heer RAlii : 

Ali(jne Heeren! 

Wanneer een Nederlander bet woord voert over den Zuid
Afrikaansehen oorlog, dan is het begrijpelijk dat uit zijn woor
den de bitterbeid spreekt, welke ons volk gevoelt bij bet aan
schou wen van dien strijd. De waarschuwing van den Voorzitter, 
hoe juist overigens, was niet noodig om mij Le doen beseffen, 
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dat het Bestuur van deze Vereeniging mij de gelegenheid niet 
geschonken zou hebben eén voordracht te honden over dit 
onderwerp, wanneer ik mij had voorgesteld van avond aan die 
gevoelens uiting te geven. Het doel onzer bijeenkomsten is 

bevordering en vcrbreiding der Krijgswetenschap, zoodat ik 

mij gebonden acht mijn aandachb - en ik hoop ook uw aan
dacht - uitsluitend te vestigen op de vraag: welke zijn uit 

een krijgskundig oogpunt de uitkomsten van dezen strijd; tot 

welke opmerkingen geeft hij aanleiding. Ik zal dus hoofdzakelijk 
enkele der conclusies bespreken, welke het rapport besluiten van 

de militaire attachés, die van bier naar Zuid-Afrika vertrokken. 

Deze baseeren zich op hetgeen door hen werd gezien, op eigen 

ervaring dus, op mcdedcclingen en gegevens ontvangen en 
verzameld op het oorlogsterrein en op de gegevens vervat in 

officiëele rapporten van beide partijen. Het zal u echter blijken 
dat in deze voordracht bovendien gebruik werd gemaakt van 

enkele der reed ' talrijke werken, welke omtrent dezen oorlog 
het licht zagen. 

Het is onmogelijk in een kort tijdsbestek het groot aantal 
feiten te vermelden, waarop die conclusies berusten, vooral 

daar ik gedwongen zal zijn nu en dan in beschouwingen te 

vervallen. liet bestuur dezer Vereeniging heeft echter de 

goedheid gehad mij toe te staan in het geschreven verslag 
minder beknopt te zijn. 

[[et belangrijkste tijdperk in dezen krijg is de eerste periode, 

die van den geregelden oorlog, welke over het gcheclc gebied 

mu de Republieken ophield toen in September HJOO de Com

mandant-Generaal der Z.-A.-R. besloot om de Oosterlijn, de 

vcrbinding dus met Europa, prijs te geven. De militaire attachés 
der vcrschillenclo Rijken, die bij de Z.-.A. Republiek vertegen

woordigd waren, verlieten toen, op raad van de Regeering, bob 

tooncel van den oorlog en omtrent het verdere verloop van 

den strijd staan ons - evenals u - slechts onvolledige en 
dikwijl · onbetrouwbare gegevens ten dienste. Wel blijkt uit 

sommige berichten dat ook in de guerilla die nu volgde, tel-
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kens gevechten geleverd werden, die evenzeer passen in het 
kader van den grooten oorlog, :loch het is onwaarschijnlijk 
dat de studie dier gevechten tot andere gevolgtrekkingen op 
tactisch gebied zou leiden dan de bestudeering van de eerste 
periode van den krijg. Slechts zij die van dezen oorlog kennis 
willen nemen met een minder beperkt doel dan ik mij heden
avond heb gesteld, die de volharding willen leeren kennen 
waartoe een volk in staat is, dat voor zijn vrijheid vecht, zullen 
bij voorkeur hunne aandacht moeten vestigen op die latere 
periode. Voor ons doel heeft die studie minder belang. Ook 
z~j die meenen dat in ons land een hardnekkige guerilla mo
gelijk is, zullen mij wel willen toegeven dat de geografische 
omstandigheden ten onzent zoo ten eencumale vcrschillen met 

die van Zuid-Afrika, ~at een zoodanige strijd hier op geheel 
andere wijze gevoerd zou moeten worden dan de Boeren dit 
doen in hun land. Ik meen echter dat in een land zoo klein 
als het onze en zoo zwaar bevolkt, een guerilla slechts zeer 
kort zou knnncn duren of wel zich niet zou ontwikkelen, ook 
at mochten we ons een weerbaar volle noemen. Bovendien de 
diepe ellende, welke een dergelijke J!trijd onvermijdelijk brengt 
en de wreedheden waarmede hij gepaard gaat, dwingen ons 
alle krachten in te spannen om hem te voorkomen ; wc moe
ten onze hoop stellen in het leger en dit zoo krachtig mogelijk 
maken. Van harte hopen wij dat de ervaringen van dezen 
oorlog, ons leger ten goede zullen komen. 

Het spreekt van zelf dat men die ervaringen met groote 
behoedzaamheid moet raadplegen. De samenstelling toch der 

Boerenstrijdmacht was in beginsel afwijkend van de organi

satie der Europeesche legers. Bij deze vindt men een samen

voeging van drie wapens, een stafdienst en goed georganiseerde 
hnlpdiensten voor de verpleging. Bij de strijdmachten der 

Republiek ontbrak dit alles nagenoeg geheel. Het hoofdwapen 
bestond uit bereden infanterie. De veld-artillerie was zoo zwak 
dat zij in de meeste gevechten den artillerie-strijd moest ver
mijden en dien~:~t deed als infanterie-geschut; terwijl cavalerie 
geheel ontbrak. De opperbevelhebber bezat geen vooraf geor-
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ganiseerden staf, en wat als zoodanig geïmproviseerd moest 
worden, werkte gebrekkig. Ook de verplegingsdienst moest bij 
den aanvang van den oorlog in het leven worden ·geroepen, 
en heefb zeer geleden onder het gemis aan een zorgvuldige 

voorbereiding. 
Voeg bier nog bij, dat het gezagsbegrip bij de Boerenstrijd

macht niet of nagenoeg niet bestond, dat dus een discipline, 
zooals Europeescha legers haar kennen, ontbrak en dat alle 
krijgsbesluiten in krijgsraad genomen werden, zoodat nooit 
een enkel persoon zich vcrantwoordelijk gevoelde voor het 
genomen besluit, - wat op de energieke doorvoering natuur
lijk ongunstig moest werken, - en men zal licht begrijpen 
hoc moeilijk het is een parallel to trekken tusschen een der
gelijke weinig samenhangende krijgsmacht en een Europeeach 
leger, en hoe voorzichtig men moet zijn, om met de ervarin
gen, daar opgedaan, hier zijn voordeel te doen. 

Wat ik hier omtrent de Boerenstrijdmachten vermeld, was 
grootendeels vóór den oorlog reeds bekend. De verwachtingen 
van gezaghebbende militairen in ons land en vermoedelijk ook 
daar buiten ten opzichte van de kansen op succes voor het 
Boerenleger waren daarom niet hoog gespannen. In de N. N. 

Ct. van 20 October 1899 liet een hunner zich aldu hooren : 
»Omtrent het einde van den oorlog is men ten opzichte van 

de Boeren nog al optimistisch gestemd. Bezwaarlijk is het 
een voorspelling te wagen. Toch vrees ik dat de Boeren op 
den duur niet bestand zullen blijken tegen de Engelscben." 

Daarna noemt de schrijver als oorzaak van zijn vrees het 

gebrek aan discipline- in ruimen zin genomen- bij de Boe

renstrijdmach ten. »Als niet alleen - zoo gaat hij voort- de 
ijzeren wil geldt van den Bevelhebber maar ieder meent het 

recht te hebben meê te praten zal de eene rechts en de andere 
links willen en komt er verwarring of tweespalt tusschen de 

aan voerders. 
»Zoolang het bij den kleinen of guerilla-oorlog blijft, zullen 

de Boeren met zwakke afdeelingen, commando's van hoogstens 
3 à 400 man hier en daar partiëele voordcelen kunnen be-
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balen, maar clie zijn gemeenlijk niet van beslissenden invloed. 
Wanneer de Bocren echter een geregelden strijd zullen te 
voeren hebben met de hoofdmacht van het Engel~che leger 
en genoodzaakt zulJeu worden daartegen ook hun macht samen 
te trekken, dan vrees ik dat ook zij zeer grootc vcrliezen 
zullen lijden, omdat hunne bevelhebbers niet geleerd hebben 
grooLc troepenmassa's te leiden, tactisch weinig ontwikkeld 
zijn en de ondergeschikte Boeren voor dat gevecht niet bere
kend zullen blijken" ..... 

De verwachtingen door het Engelschc legerbestuur omtrent 
den te voeren oorlog gekoP.sterd, vindt men neergelegd in een 
geheim document, dat door den Generalen Staf werd bewerkt 
en herzien was in Juni 189!). Te Pretoria werd ons door een 
der Regeeringsambtenaren van de Z.-A.-R. van dit geschrift 
inzage verleend. Het ·bevatte o. a. de navolgende zinsneden: 

))Het karakter der Boeren brengt mede dat zij gedekt vechlen, 
en de weerzin het leven Lc wagen, vermindert in beduidende 
mate hunne militaire waarde voor aanvallende bewegingen 
of in een stelling waarvan de flanken omtrokken kunncu 
worden. . 

De Hollandsche Afrikaners zijn wel is wmu door afkomst 
en van nature van een onverzettelijk karakter, het zou echter 
een dwaasheid zijn van ongctrainde Boeren bereidwilligheid 
te verwachten, het leven te wagen op het vcrlangen van een 
meerdere, een eigenschap, die, zooals de geschiedenis nadruk
kelijk leert, slechts door discipline wordt verkregen en aan
gekweekt. 

Een andere ernstige oorzaak van zwakte der burgermacht in 
vroegere oorlogen was de onvolmaaktheid van hun transport

en verplegingswezen. 'Geen enkel georganiseerd systeem was 
hiervoor in het leven geroepen ; de burgen; waren verplicht 
voor eigen verpleging te zorgen, en mochten te dien einde de 
eigen ossenwagens mede voeren, waarin meer dan eens vrouwen 
en kinderen de krijgsmacht vergezelden. Bij zulk een systeem 
was - boe groot de tactische beweeglijkheid moge geweest 
zijn - strategische snelheid van beweging onmogelijk, en een 



nederlaag zou LoL groot.e onheilen geleid hebben. Een zaak 
van mis chien nog grooLer belang is de grooLe vermeerdering 
van het aantal Boerenstrijders en het gebrek aan een leider, 
die, heLzij door oorlog:;- of manoeuvre-ondervinding in staat 
is om groote massa's in het veld te leiden. Zondert men het 

snel verloopen incident der ,Jameson-raid 1) uit, dan is Jouhert 

de ccnige leider, die oenigermaLe ondervinding heeft van heL 
hoogcr bevel; men geloof'L dat de macht bij Laingsnck 2), 

ongeveer 3000 man, de groot te wa , die ooit onder zijne order,; 
vereenigd is geweest. 

De districtscommandanten, uit de laatsLe oorlogen over

gebleven, hadden geen ervaring van bevelvoering dan over 

eenheden van minder dan 1000 man. 

Met het oog op de bovengenoemde beschouwingen, mag men 
aannemen dat de burgermacht, hoc\\'cl veel sterker, niet nit 
zoo goede elementen amenge teld zal zijn als in 1 80. In
Lusschen, zij zullen een beter geweur iu handen hebben, over 
een onbeperkte hoeveelheid munitie beschikken, en heL voor

dcel bezitren van met een moderne veld-artillerie en machine

geweren bewapend te zijn. 
De mas:a's burooers welke de 'l'mnsvaal zich voorneemt te 

zenden en vermoedelijk binnen zekere gt·cuzcn ook in het veld 
zal zenden, zullen desnietLemin met het oog op hnn gemis aan 
een hoogere organisatie en geoefenden staf, een groote moei
lijkheid in het leven roepen, Lerwijl de noodzakelijkheid drie 

of vier batterijen veld-artillerie zoowel op marsch als in actie 

Le beschermen, ecnigc wijziging noodig zal maken in de ver
spreide vormen der Bocren en dns tot bezwaren aanleiding 

zal geven. Bovendien heeft men er rckcnRchup m de te houden, 

dat de Bocreu zeer gevoelig zijn in flankeu en rug en om die 

reden de Engclschc cavalerie altijd gevree cl hebben. Ook zullen 
zij voor het eer t kennis maken met de uitwerking van de 
moderne G.K.'l'. cu heL i zeer onwaar ·chijnlijk dnt hunne 

l) Waarbij zooals men weet de Boereu door J>iel 'ronjé werden aan
gevoerd. ( l'i'oot van den Hrhrijver). 

:!) In den Y rij heids-oorlog. (Noot van den schrijver). 
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veld-artillerie, hetzij in materieel, hetzij in personeel, in het 
gevecht niet verre ten achter zal staan bij de onze. 

Wij mogen dus verwachten dat, terwijl de Boeren iets van 

hun oude ervarenheid in de guerilla zullen betoonen, in ter
reinen gunstig voor een dergelijke t.actick, zij slechts weinig 

kans van slagen zullen hebben, wanneer zij gedwongen zijn 

in de open vlakten van den Oranje-Vrijstaat of de Transvaal een 

voldoende 1) macht van gedisciplineerde troepen uit de drie 

wapens bestaande te ontmoeten., en het schijnt zeker dat, na 
een ernstige nederlaag, bun gemis aan discipline en organisatie 

zich in te hooge mate zal doen gevoelen om hen in staaL te 
stellen vcrder nog ernstigen Legenstand te bieden. 

We mogen verwachten dat in een voortgezetten strijd de 
burgermachten veel las~ zullen hebben van versmelting, iets 
dat onvermijdelijk is bij onvoldoend gedisciplineerde vrijwilligers; 
het verlangen naar vrouw, kinderen en woning, die onbe
schermd en onverzorgd zijn achtergelaten, zal te sterk blijken 

voor de menschelijke natuur na eenige maanden van afwezig

heid .... " 

Men ziet, de venvaehtingen in deze hoogst belaugwekkende 
studie uitgesproken, komen voor een deel overeen met hetgeen 
Europeesche deskundigen zich destijds hebben voorgesteld, en 
- ik voeg er bij - hd verloop van den oorlog heen hunne 
juistheid gedeeltelijk in het licht gesteld. Gedeeltelijk doch 

niet geheel. 
Nadat toch gedurende twee maanden de BucrenstrijdmachL 

bare meerderheid in het veld had bewezen door een langzaam 

doch voortdurend veldwinnen, bereikte ons medio December 

van het jaar 1899 het bericht der 3 groote Bocrenoverwinningen 

op de Engelsche troepen, die onder heli bevel van generaal 

Bulier naar Zuid-Afrika waren vertrokken. De namen van 
Rtormberg, Magersfontein en Colenso brachten het Vasteland 
in geestdrift en werden in Engeland met ontsteltenis genoemd. 

1) In den Engelsehen tekst ~taat hier "adequate". 
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De con~inen~ale pers verklaarde onomwonden, dat het Engelsche 
leger onmachtig zou blijken het cordon van Boeren te door
breken, da~ den weg naar Ladysrni~h en Kimberley versperde 
en het scheen inderdaad een korten tijd of de weinig gedisci
plineerde Boerens~rijders in s~aat waren het overmachtige, ge
disciplineerde leger van Groot-Brit~annië tot staan te brengen. 
In he~ aangezicht van een zóó verbazend fei~, zóó geheel in 

strijd met he~geen de krijgswetenschap leeraar~, voelde menigeen 
zich den grond zijner we~enschappelijke overtuiging ontzinken 
en scheen het een oogenblik alsof zij die uitriepen dat vader

landsliefde en geestdrift een hechter cement zijn om vastheid 
~e geven aan een leger dan strenge discipline, gelijk hadden. 

Het vcrder vel"loop echter van den oorlog heeft. het onjuiste 

van deze meening aangetoond. Moge deze uitkomst voor hen 
die haar verwachtten op grond hunner wetenschappelijke over
tuiging een voldoening geweest zijn of liever heeft zij hen 
het teleurstellend gevoel bespaard van te moeten ervaren dat 
de wetenschap, waarop zij vertrouwden, op onznivcren grondslag 
was opge~rokken, zij stemt ons echter t.evcns tot droefheid, 
wijl het een ui~koms~ is, die veel bi~ter leed over het s~am
vcrwante volk in de Republieken heeft gebracht. 

De drie gebreken, welke de Bocrenstrijdmacht volgens den 
Engelsehen Generalen Staf en volgens vele militaire deskun
digen in het nadeel zouden stellen tegenover het Engelsche 
leger, waren : het ontbreken van militaire tucht, van een 

goede oorlogsorganisatie en van bekwame leiders. Hiertegen
over stond slechts het voordeel, dat de Boerenstrijders als 
schutters, ruiters, en wat betreft hunne gehardheid tegen de 

ontberingen te velde, de vergelijking mot de Engelsoho soldaten 

schitterend konden doorstaan. 
Waar we de opvat~ing hebben uitgesproken, dat het oordeel 

der militaire deskundigen in hoofdzaak doch niet in alle deelen 
gebleken is juist te zijn, zijn we ook verplicht deze meening 

nader toe te lichten, 
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R et oordeel van den schrijver m de N. R. 0., dat de 
Boerenstrijdmacht slechts berekend zou zijn voor handelingen 
in de guerilla, met afdoeJingen van hoogstens a it 400 man, 
wordt afdoende weerlegd door het feit, dat de machten der 
beide Repnblieken, toL een gezamenlijke sterkte van+ 20.000 
man, verdeeld over een lijn van 300 K.M., Natal binnen

trokken, aanvankelijk twee p:wtiëele nederlagen leden (Dundee, 
Elandslaagte) en desniettemin hun opmarsch voortzetten, bij 
M adderspruit een aanval van 'het Engelsche leger nit Ladysmith 
wisten af te slaan, dienzelfden dag een lOOOtal Enge!Rchen, 
die op Nicholson's kop in stelling lagen, gevangen namen, 
vervolgens de geheele macht onder White in Ladysmith op
sloten en later de pogingen van den generaal Buiier om La
dysmith Lc ontzetten tot viermaal wisten te doen mislukken, 
onder voor hen hoogst ·ongunstige sterkte-verhoudingen. Dit 
zijn handelingen, die geheel buiten het kader vallen van den 
kleinen oorlog, evenzeer als het gevecht bij Magersfontein, 
waar de generaal Cronjé met ongeveer 4500 man een drie
voudige overmacht terugwees. Oppervlakkig bezien, geven zij 
ruimte aan de meening, dat de bovengenoemde gebreken in 
het Boerenleger zoo zwaar niet wogen, althans dat hun invloed 
zich nicL te zeer heeft doen gevoelen. Eenigszins anders echter 
wordt ons oordeel, wanneer wij nagaan welke meerdere voordcelen 
hier bereikt hadden kunnen worden, ware de Boerenstrijdmacht 

een leger geweest, gedisl'iplineerd, goed ge01·ganiseerd en goed 
aan.r;evoerd. Bij het uitbreken van den oorlog toch waren de 
sterkte-verhoudingen der wederzijdsche krijgsmachten geheel 

in het voordeel van de Boeren. Een zwakke bezetting der 

passen, die naar Natal leiden, zou voldoende geweest zijn om 
van die zijde alle gevaar voor een vijandelijken inval te weren 

en zou de vereenigde krijgsmacht der Republieken in staat 
hebben gesteld met een overweldigende overmacht zich meester 
te maken van het grootste gedeelte , zoo niet van de geheele 
Kaap-kolonie. De Hollandscbe bevolking van die kolonie zon 
zich waarschUnlijk voor een groot deel bij hen hebben aange
sloten, zoodat hun strijdmacht in gunstiger sterkte-verhouding 
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verkeerd zou hebbeu tegenover het leger, dat Engeland hrrd 
kunnen afzenden om de kolonie te hel'Overen. 

Een andere wijze van handelen, die evenzeer succes beloofde, 
ware gev;eest, een inval met de geheele macht te doen in Natal, 
dat bij den aanvang vau den oorlog slechts zwak bezet was. 

Een krachtig strategisch offensief, betzij in Natal, hetzij in 

de Kaap-kolonie, had ten overvloede een logische voortzetting 
genoemd kunnen worden van het aan Engeland verzonden 

ultimatum, waarbij de Regeering der Z.-A.-R., voor het geval 
dat Engeland tot den oorlog was besloten, het tijdstip waarop de 
vijandel\jkheden zouden beginnen zelf vaststelde. De eerste han
delingen echter van de krijgsmachten der Republieken zijn uit
vloeisel geweest van een strategisch difensieve gedachte. Dekking 
der grenzen naar alle zijden was de eerste militaite maatregel, 

gepaard met pogingen om in het vijandelijk land de spoorlijnen, 
die naar het eigen gebied voerden, te vernielen. Grond dezer 
handelingen was de vrefls voor een vijandelijken inval. Eerst 
toen deze uitbleef, werd het vijandelijk gebied betreden, aan
vankelijk aarzelend, en later, toen de onmacht des vijands zich 
verraadde door zijne werkeloosheid, meer beslist. De w\jkende 
vijand werd achtervolgd, doch niet aangegrepen. Men bepaalde 
zich tot een insluiting. 

Dat een strategische handeling, die meer bet uitvloeisel is 
van den drang der omstandigheden dan de uitvoering van 
een vooraf beraamd voornemen geen schitterende uitkomsten 
kon geven, is duidelijk. 

De vraag ligt voor de hand, waarom bij het uitbreken van 
den oorlog niet onmiddellijk werd overgegaan tot een krachtig 

offensief. Het antwoord op die vraag is natuurlijk niet met 

beslistheid te geven; immers er kunnen hier politieke over
wegingen in het spel zijn geweest, die we niet kennen. Hoe 
dit ook zij, er zijn twee motieven aan te wijzen, die stellig 
hebben gegolden endie - ook afgescheiden van andere - reeds 
een voldoende verklaring geven. Vooreerst dan was de stra
tegische gedachte hier uitvloeisel van het politiek voelen der 
leiders; in politieken zin waren de Boeren-republieken slechts 

.. 
.. 
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op verdediging bedacht jrt - het moge vreemd klinken - zelffl 
het zenden van het ultimatum was een daad van verdediging: 
en ten tweede was het oorlegsinstrument, waarover de leiders 
beschikten, de weermacl?t der Republieken, ongeschikt voor 
het doorvoeren van een goeden strategischen aanval. De onder
vinding heeft dit bewezen, en de drie reeds genoemde gebre

ken duidelijk aan het licht gebracht. De gevolgen eener 
gebrekkige organisatie, van het ontbreken van een goeden 
verplegingsdienst b.v., teekenden zich al spoedig. Gedurende 
het voorttrekken in Natal, ja reeds toen de commando'!:; bij 
Zandspruit vereenigd waren, bevatten de berichten, die de 
Commandant-Generaal naar Pretoria zond, een lange reeks 
van klachten over de moeilijkheden, waarmede de verpleging 

gepaard ging. De generaal Meyer, hoofd van een der colonnes, 
klaagt, dat zijn mannen · onbeschermd zijn tegen den hevigen 
regen, die dagen achtereen voortduurde, wijl de gevraagde 
regenjassen uitblij ven. 1-I et meel - zegt de Commandant
Generaal -- dat uit Pretoria wordt toegezonden, is van slechte 
qualiteit en de burgers kunnen bij de voortdurende regens 
geen bl'Ood bakken, er moet brood worden gezonden ; toen 
dit gezonden werd, bleek het nagenoeg oneetbaar te zijn; de 
kleeding, die verstrekt wordt, is evenzeer slecht en de schoe
nen zijn niet te gebruiken. Als dat zoo voortgnat, vervolgt 
de Commandant-Gener·aal zullen de burgers van kommer en 
ellende omkomen, en zal het niet noodig zijn dat de Engel
schen hen verslaan. Ook klachten over paarden, die »gedaan", 
muilen en ossen die ».flauw" zijn, worden reeds de eerste 
weken van den oorlog vernomen. Enz. enz. Zelfs toen de 

voorwaartsche beweging had opgehouden en de uiterste com

mando's aan de Tugela lagen, kwamen van daar nog aan
houdend klachten over slechte verpleging, gebrek aan slacht
ossen en d.g~. 

Doch ook het gemis van andere diensten deed zich scherp 
gevoelen; vooral het ontbreken '\Tau bekwame staf-officieren 
en van een goeden ophelderingsdienst teekende zich in hooge 
mate. De sterkte en bewegingen van den vijand werden slechts 
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onnauwkeurig gekend en de samenwerking der ver chiJlende 
colonne wa hoogst onvolkomen. 

Dat de colonne Symons van uit Dundee zich tegen de com
mando's van generaal Meyer richtende, deze tot den terugtocht 
kon dwingen, wa. het gevolg van het werkeloos blijven van 
den generaal Era mus, die ond r voorgeven dat een zware mi t 
hem omringde, ondank vooraf besprokeu samenwerking den 
generaal Meyer niet te hulp snelde. 

Dat generaal Yule, die na het sneuvelen \'an generaal y
mons het bevel voerde, met zijne geheele macht onbelemmerd 
naar Ladysmith kon tr kken, werd veroorzaakt door het feit, 
dat na den lag bij Dundee alle voeling met de Eugelsche 
macht verloren was gegaan 1). 

Het gevecht bij Elandslaagte op den 21sten October gaf 
aanleiding tot verwijten tns:chen de aanvoerders der beide 
krijgsmachten. De generaal .Joubert had steun verwacht van 
den generaal Prinsloo. Eenige dagen later deed zich het om
gekeerde voor: de Vrijstaatsche troepen waren bij Rietfontein 
door de gngelschen uit Ladysmith aangevallen en generaal 
Prin loo vreesde voor een herhaling. De Transvaalsche troepen 
echter werden opgehouden door de bezetting van Dnndec, welke 
eer t clen 23en den marsch naar Ladysmith aanving, en hielden 
zich dus ver van het gevechtsveld. Dringend verzocht generaal 
Prinsloo om onder teuning, welke echter niet verleend kou 
worden. Eer t vier dagen later vereenigden de beide krijgs-

1) Dr. Valcntin, een Duitseher die jarenlang in •lcn Transvaal had 

gewoond en tot hot Duitsdw korps behoorde dat ingedeeld was hij d•• 
c:olonne Lucas 1feyer, zegt in een werkje getitP.l•l: ,)[,•itlP h ,.;~!l·'''i/,/)1/is.•r 

bei dc,t Rillfll. Had gencr·aal Jouhert niet zoolang geaarzeld en wnrc Ltu·ns 
:lfeycr niet zoo onbesluitwaardig geweest, wij hatl<len door doehnatigt• 
achtervolging dit deel van hot Engelschc leger ( bedoeld wortil de colonne 

Yule) gevangen genomen en get!eelteliik kunnen vernietigen. 
Men s•·heen intus~C'hcn den vijand gouden brnggcn te willen l>ouwen. 

All" voorstellen door de Dnitschers getlann, wnren vergeef:~. Wij nllen 
bo1lcn ons aan, onmitltlcllijk op te zatlelen, te verkennen <•n bcriehtrn t.• 
brengen, opdat tlt' Bocren op tie hoogte gebral'ht, onmitldl'!lijkaehtervolgl'n 
en vcrontrusten konden. I[ •t hielp echter nieb. Gij, Duilsclm·s, .ijl aii(JII 
haaslig; blijf 1raar g~ zijt, dit was bet besehPicl van generaal )fP)'PI'." 
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machten zich bij Ladysmith. Doch ook toen werden zij niet 
onder één leider gebracht, maar werkten ieder op zichzelf, 
wel ter bereiking van hetzelfde doel, doch niet altijd in vol
doende harmonie met elkaar. Bij het Transvaalscha hoofd
kwartier was men gedurende vier dagen in het onzekere ge

bleven omtrent de bewegingen der colonne Meijer, die met 
een deel van zijn macht de colonne Ynle trachtte in te halen, 
zonder hierin echter te slagen, al weer ten gevolge van de 
gebrekkige verpleging van man en paard. 

De afwezigheid van militaire discipline doet zich in de eerste 

weken van den oorlog nog niet scherp gevoelen. Wel hoort 

men al spoedig klachten dat enkele burgers onwillig zijn, dat 

andere verlangen met verl?f te gaan, wel doet zich ook reeds 

in die dagen het feit voor, dat een commando weigert om een 

stelling, bij krijgsraadsbesluit toegewezen, in te nemen; doch 
tegenover enkele gevallen van onwil kan in deze dagen ge
wezen worden op een ongemeen groote toewijding van de 
meerderheid der strijders. En ondanks het gebrek, dat geleden 
werd, bleef de burgermacht met moed .en opgewektheid haar 

taak vervolgen; de geestdrift, waarmede de oorlog werd be
gonnen, was nog slechts ten deele bekoeld, en men hoopte op 

een spoedig einde. Wanneer toch eenmaal - zoo oordeelden 
velen - Ladysmith was gevallen, zou Engeland inzien, evenals 
in 18Rl, dat de strijd hopeloos was. Toen de oorlog echter 

maand na maand voortduurde, werden teekenen van moede

loosheid overal zichtbaar. Toen het Engel. ehe leger welks 

sterkte, zoo meende men bij het begin van den oorlog, geen 
uitbreiding toeliet boven 100.000 man - een meenin<l', die 

ook door Europee che deskundigen aanvankelijk gedeeld werd 

met divisie op divisie nit het moederland en de koloniën werd 

aangevuld, begonnen velen den str\id vom· hopeloos aan to zien. 
Toen ei odelijk Lord Roberts zich door de inrichting ,·an een 
beter transportwezen van de spoorlijn had \'rijgemaakt en den 

Vrij~taat binnendrong, de tellingen van Cronjé omtrekkende, 

1901 /1902. J 2 
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verlieten vele burger. de commando's en nelden naar hun huis; 
en dit verloop nam ongemeen groote verhonding n aan nadat 
Cronjé zich had overo-egeveu. Gedurende enkele weken wo, d 
Vrij. tnat nagenoeg zonder troepen. 

Toen eerst deed het gcm i aan discipline zich in 1•ollt• A mrhf 

gevoelen. Wel begr pen de leider over het algemeen dat de 
zwakte van het overmachtige Engel. che leger in zijn lange 
\'erbindingslijnen lag, doch de bmgers waren niet te bewegen 
tot de o-evaarlijke onderneming, vereisebt om convooien te 
nemen en spoorlijnen te verstoren. Behalve een meesterzet \'On 
f'hri . tiaan de Wet, die bij cle Kieldrift het Engelschc legct· 
een deel mn zijn verplcgitw trein ontnam, bleef iedere poging 
\'an dien aard nit. 

Ik heh geelmende vier maanden de voot· de Engelsehen 
wijkende Bocren in hun terugtochten vergcz lel, en de di . 
organi. atie van d krijgsm:wht onder Louis Botha hand 0\·er 
hand zien toen men naarmate men verder werd teruggodrong •u; 
zij die woonden in de districten, welke door de Engel chcn war n 
hczet, kc•crdcn grootendeels naar huis of \~ormclcn kleine com
mando's die in het cl i. trict bleven. De Commandant-generaal, 
op wien de taak rustte met een handjevol men. elwn d RP
geering van d Z.A.H., clie zich op de Oostcrlijn hc\'OtHI te 
beschermen tegen cle opl'llkkencle Engel che t ·oepcn, begreep 
dan ook dat het onmogelijke van hem gevergil wc•rd. Tn oogen
blikken mn moedeloo hcid moe t hij erkennen : >>met zoo'n 
leger valt niet te \'echten." 

IT ·t zon intus eh n onbillijk zijn, mijn oordcel over dr waarde 
der buro-ennacht geheel door den indruk uit die dagen tr 
laten beheer. chen. Evenzeer als het onjuist zon zijn een 
mecning te vcstio-cn over hare waarde, uitsluitend afgaande 
op hare werkzrramhcid gedurende den rran\'ang tier vijanclc
lijldl('(lcn. Waar wij de krijgsgebenrteni. sen zullen randplegen 
om eon nn~woord te vind n op de vragen, die clc militaire 
weten. chnp stelt, zullen wc dns onze aandacht mo ten . ehenken 
nau het gehrele lijclj.crk mn rlcu g(•rcgeldcn oorlog. 
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De belangrijkste dier vragen betreft natuurlijk de werking 
der modeme vuurwapenen en hun invloed op de gevechtsYer

houding. Van niet minder belang is bet na te gaan in boeverre 

deze oorlog licht werpt op de beginselen van !egE:rvorming. 

Het antwoord op de eerstgenoemde vmno- kan slecht. ge

vonden worden door een aandachtige beschouwing van de 

verschillende o-evcchten, maar vooral van de gevechten, die 

in het begin van den oorlog zijn geleverd. Deze zijn het toch, 

welke de Engelsehen er toe leidden hnune aanvalsvormen te 

wijzigen, en in deze periode is bij de Bocren de geesL nog 

flink. In de tweede periode van den strijd, voorafgaande aan 

de gneJ·illa, is de ontmoediging een factor, die het trekken 

van juiste conclusies belet. 

Er bestaan omtrent die gevechten reeds vele beschrijvingen, 

die echter meerendeels onj_uiste gegevens beYatten omtrent der 

Boeren sterkte en verliezen. In de beschrijving, die ik hier 

laat vol~en, zijn die ~egevcns zoo jnist mogelijk vermelcl; het 

feit, dat de Boeren zelf hunne sterkte nimme1· uazu!Jkelm:q 

kenden, maakt echter absolute juistheid onmogelijk. 

fi-elnkte frontaanvnllen komen meest in het be~in van den 

oorlo~ voor, later bij uitzondering. Doch meestal ondcr om

standigheden, welke een aanval zeer vergemakkelijken. 

De eer"te gelukte frontaanval was die van den generaal 

Symous bij Dnndec. Deze beschikte daarbij over een sterkte 

van ongeveer 3000 combattanten en 18 vnnrmonden. De sterkte 

der Boeren onder LneaR Meijcr kan RlechtR hij benadering 

worLlen opgegeven. Ik geloof echter niet dat e1· meer dan 1500 
Boeren op het gevechtsterrein geweest kunnen zijn. Hun ar

tillerie telde vier Kruppkanonnen. 

Oe Boeren bezetten eon heuvel ten Oosten van Dnndee 

met het doel de, in die plaats a.c'tnwezio-e, Engelschc troepen Yan 

dafl.l· te beschieten, tenvijl een andere Boereu macht, onder generaal 

EraRmus, gelijktijdig van uit het Noorden het vum znu openen. 

De Engelsehen gingen, toen het vuur op hen werd geopend, 
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onmiddellijk ten aanval over op de macht mn generaal M:eijer; 
de generaal Erasmus, volgens ommigen omdat de Impatiberg, 
waarop hij zich bevond, in mist gehuld was, nam geen deel aan 
het gevecht. Dientengevolge werd het verlangde, een beschie
ting van Dundec van twee zijden, niet bereikt, en het opt1·eden 
van Lnc.'ls l\1eijer miste doel. Veel aanleiding bestond er niet 
voor hem, den aanval der Engelsehen af te wachten, vooral 
niet toen later op den dag de zekerheid werd verkregen, dat 
generaal Erasmus niet meer zou ingrijpen. De burgers waren 
zeer teleurgesteld en 't is dus voor een deel daaraan te wijten, 
dat ze de verdediging niet hardnekkig volhielden. Ook de 
ove1·macht aan kanonnen bij de Engelsehen werkte de ont
moediging in de hand, terwijl ten slotte het gevaar mn een 

omtrekking, waarmede de Boeren bedreigd werden, en gebrek 
aan munitie hen tot den terugtocht dwong. De aanval was, 
dank zij deze verschillende omstandigheden, gelukt, doch de 
toestand waarin de aanvaller zich bevond, was van dien aard, dat 
aan een vervolging niet gedacht kon worden. Desniettemin 
had hij slechts een verlies te betrenren aan dooden en ge
wonden van + 7 pct. 1). Een detachement bereden troepen, 
sterk 9 officieren en 211 minderen, verdwaalde later en ge
raakte dientengevolge in gevangenschap. De aanval had 
plaats tegen een helling over eC:l terrein, dat slechts twee 
eenigermate beschut,t,e rust.pnnten bood. Tot hoeveel lof en 
bewondering zij ons moge dwingen, wij gelooven niet dat zij 
zonder den steun der artillerie de geringste kans van slagen 
gehad zou hebben. net verlies der Boeren is vrij aanzienlijk 

1) Gedood 10 officieren en :11 minrlc1·cn, gc1voncl 20 officicrr.n en 165 

minderen. Deze opgaven komen voor in het officiëele rapport van genemal 
Wbite van 2 November 1899. 

lu bot TiJrles-llltm•ner van 4 .Juli J.900, t!at de vCI·!ieslijsten van de 
eerste gevecht n venuelilt, trf'ft men onder het gevecht bij Dnndee (20 
Ortobe!') dr. navolgende verliezen nnn: grsnenveltl 8 officieren en 40 miu
tleren; gewond 11 officie1·en en 84 minileren; gevangen e~> vermist 25 
offieieren en 30G minderen. Volgens deze cijfers zouden de verliezen aan 
tlootleu en gewon<leu ruilil 4 °/0 beLbon bed1agen. 
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gewëcst, narn· de mees~ vert.rouwbare opgaven bedroeg het 9 pd. 1). 

Een dag lat':lr aanvaardde het, detachement onder den generaal 
Koek, dat, zich bij Elanelslaagte bevond, op hoogst onvoor
zichtige wijze den strijd tegen de zeer overmachtige Engelschc 

troepen uit Ladysmith. De Boerenmacht bestond uit hoogstens 
1000 man en 2 vuurmonden, terwijl de generaal French, de 
Engclsche bevelhebber, tegen den middag beschikte over 3400 
combattanten en 18 vuurmonden. Dus ook hier een groote 

overmacht aan kanonnen. De aanval - een flankaanval gepaard 
met een bedreiging in het front - die eerst laat werd in
gezet en met energie doorgevoerd, kostte den aanvaller ruim 

8 pct. aan verliezen 2); er is een oogenblik geweest waarin 
de kans van welslagen gr·oot gevaar liep en men kan zeggen, 

dat de Eugclschc troepen hier bij eenigen meerderen tegenstand 

een nederlaag geleden zouden hebben. 
De Bocren hadden hier ·een ,-erlies te betreuren van 10 pct. 

aan doodcn en gekwetsten en meer dan 13 pct. aan gcvan
gCJten. Di~ hooge verliesprocent is gedeeltelijk het gevolg 
geweest van de achtervolging door de lanciers. 

De aanval geschiedde onder dekking van het artillerievuur 
dat, zooals vanzelf spreekt, zeer overma~htig was, zoodat voor 
ecu juiste waardecring van de kracht van het infanterievuur 

des verdedigers dit gevecht zich al evenmin eigent als dat 
van den vorigen dag. 

Hier zij terloops opgemerkt, dat deze twee slagen, hoewel 

in tactisohen zin zonlier betcekeuis voor de Eugclschen, in 
str'ltegischcn zin zeer grootc gevolgen hebben gehad. Zij stuitten 

den Boer·en-opmnrsch gedurende enkele dagen, zij gaven gene

raal Ynle gelegenheid ?.ich met generaal White te verecnigen, 

en hebben de gehccle inslniting van Ladysmith enkele dagen 

rcrLraagd. Deze sLad heeft in die dagen versterking uit Durbau 

gekregen, o. a. een G-tal marine-kanonnen, die den belegeraars 

1) 4-t dood en en 01 gewonden. 
2) 4 ofl1cieren en H7 minde1·cn gedontl; 31 officieren en 175 minderen 

gewond; 10 minderen vermist (officieel rapport). Volgens de 'J'im es: 5 
officieren en 50 minderen gedood; 30 officieren en 169 mindere11 gewond. 
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gedurende het geheele beleg hebben belet den kring zoo nauw 

l trekken, dut Ladysmith met succes beschoten kon worden. 

Iu rutal kunnen de Engelsehen in de eerstvolgende maanden 

slechts op één gelukten aanval wijzen, n.l. de nachtelijke be

storming van Bcacon-llill bij Willow Grunge, den 22en Novem

ber. Deze overvalling slaagde dank zij de weinige waakzaam

heid der Boeren. 

De BoerenmacbL in Natal heef~ de eerste maanden ntn den 

oorlog tweemaal met succes een aanval ondernomen. De eerste 

maal, op den 30'ten October, gold he~ de colonne Carleton, 

die zich op den Jicholson'skop bevond, in te sluiten en ge

vangen te nemen. Deze onderneming, uitgevoerd naar dezelfde 

beginselen al:s in '81 de bestorming van den 1\Jajuba, werd 

met schiLterend succes bekroond. De Engelseben, sterk ruim 

1000 man, bevonden zich op het hoogste gedeelte van de 

bugwerpige kruiu \'an een kop ; in stede mn zich uiL te 

lJreitlen ovet· tlen gebcelen krnin, bieYen ze in vrij dichte 

massa op elkaar gepakt. De Boeren, voor zoover mijne infor

maties reiken, ongeveer ter tcrktc yan 500 man, oturingden 

dezen kop, en brachten een concentrisch vuur op den dichten 

drom van \'ijanden, en langzaam vau dekking tot dekking 

voortkruipend, vernalllvden zij den kring; toe u de muniLic 

bij de Engels0hen schaarsch begou te worden en zij geen kam; 

meer zageu zich aan de insluiting te outtrekken, werd de 

witte vlag uitgc ·token en gaf de kolonel Curieton zich mcL 

zij 11 geheclc macht : :37 otlicicrcn en !)17 mi udcren, aan den 

vijand over. 

Ecu l>e Lormiug heefL hier niet viaaLs gehad, cvcumi tt al~ 

bij de bekende Majuba-evisode : het was meer een bekl'uiping. 

T>e Bocren waren natuurlijk in zeel verspreiden vorm, de En

gclsehen mww opeengedrongen. IJe Boeren werden slechts in 

front be8choteu, de Engelsehen van alle zijden, zoodat \'OOI' 

l1en geen dekking bestond. De vcrliezen aan Engclsche zijde 

bedroegen, naar mij werd verzekerd door den commandant Van 

l>am, die met zijn Johannesburger politie het belangrijks~ 

aandeel van het gevecht op zich nam, en wien de eer van dit 

.. 
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wapenfeit voor e~n groot deel toekomt, 300 man aan dooden 

en gewonden. Naar luid van een VrijsLaatsch bericht echter 

bedroeg hun verlies slechts 100 dooden en gewonden. Deze 

getallen kloppen echter nieL met de ol!-icieelc Eugclsche op

g<n~cn. 1) De .Boeren verloren + 20 doodcn en gewonden. 

Wat·e hier een bestorming beproefd dan zou vermoedelijk 

de afloop van het gevecht geheel audP.rs zijn geweest. 

Van niet gelukte aanvallen bevat de geschiedenis van de 

eer.;te maanden van den oorlog in Natal, LncCI·dere voorbeelden. 

Bij Rietfontein ~rerd een afdecling Vrijstaten;,+ 1000 man 

en 1 kanon, op den 24cn Oetol!er door ecu viervoudige over

macht uit Ladysmith onder aanvoering van generaal Wbite 

zelven, aangegrepen. De Engclsche macht l!cschiktc over ~ 

,·cld-batterijeu cu 1 berg-batterij. Het gelukte den aanvaller 

niet door te dringen Lot de hoofustelliugen van de Vrij~taters; 

hij leed ecu vcrlieR van 1 i doodcn en 103 gewonden, d.i. nog 

gecu :>"/.,. Wel geeft generaal WlJitc in zijn rapport aan, dat 

het zijn duel niet is geweest den aanval do01· te zetten, en de 

hewcgiug slecht: diende om den terugtocht van Yulc op Lady

but i dl te dekk(•u, uiL zijn vcrklaring blijkt echter dat hij de 

moeilijkheden om de positie \ 'lnt de Vtjjstatcrs te nemen zeer 

groot uchtLe. De Boereu verloren bij dit gevecht 9 duoden en 

2 J. gewonden (ongeveer 3 "/0). 

Op dcu 3Ueu October, tien dag waarop Nicholson'skop door 

de Roereu werd genomen, wendde de geheele macht van gene

raal While nagenoeg 12.800 man zich tco-cn cle Transvaalsche 

troepen, waan•an tlc juiste sterkte mij niet bekend is. Hoogstens 

kunnen zij even sterk geweest zijn als hunne tegenpartij. Om

trent het gevecht bij Modderspruit dat zich hieruit ontwikkelde 

en dat gevoerd werd in ecu front van meer dan 20 K. M., 
:;ei uL de Cummaudant-geueraal dat het het zwaar 'te gevecht 

ll'a:, dat het .\.frikuauscllc volk nog gezien bad, en dat het 

1) Yolg<•ns tle~e tm:h het! ragen tie totaal fcrliczcn op 30 Odober I H!J!J; 
ö utticiercn en 63 minderen gedoo<l; 10 ofticieren en 239 mindilren gewond; 
37 olliciereu en 917 minderen gevangen. 
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v.n.l. met kanonnen werd gevoerd. De gencraal1\fcijm·, die het 
ook dezen dag zwaar te verantwoorden had, schijnt echter in 
natmer rontact met den vijand te zijn geweest. liet verlies der 

Engelsehen bleef beneden de 2' /2 °/0 van hun gchcclc macht. 
Toch werd het doel, de inbezitnamc van ecnigc heuvels bij 

Ladysmith, niet bereikt, zoodat de moreele factoren bij dit 
gevecht wel zwaar gegolden moeten hebben. 

Op de westerO"rens heeft het eerste ernstige treffen plaats te 

Belmout den 2!3en ~ overober; de generaal Metbucn deed hier 
met een colonne, sterk ongeveer 7500 man en 16 kanonnen een 

aanval op de tellingen van den Vrijstaatsehen generaal Prinsloo, 
die het bevel voerde over 1800 man en 2 stukken ge chuL. 

De Engelsche troepen, die in den nacht waren afgemarcheerd, 

wnren tegen het aanbreken van den dag voor de stellinrren; 

door het dwalen van een der aanvalscolonnes, was men tot een 

frontaamal verplicht, die niet in de bedoeling van den bevel
hebber had gelegen. Het schijnt dat de artilleri van den ann
valler !echt weinig aandeel heeft genomen aan het ge,·echL. 
De generaal Methnen geeft al reden hiervan op dat G. K.'l'.-l' lll1t' 

den in kopjcs ver chaosten vijand geen nadeel toebrengt doch 
hem slechts verschrikt, terwijl het in zijn bedoeling lag- den 
vijand te naderen. De Boeren wnchtten echter geen aanval af 

doch trokken terug op Graspan. II un verliezen bedroegen 12 
dooden en 40 gewonden, d.i. minder dan !3 o f: · (De generaal 

Mcthnen spreekt in zijn rapport bovendien van 50 gevangen 
hnrgcr,). De Engelsehen schatten de sterkte hunner tegenpartij 

tnsschen :woo en 2500, wel te hoog zooals men ziet, doch een 

mi~ chntting minder groot als waartoe latere gevechten aan

leiding g<t\'Cil. I I unnc vcrliezen waren aanzienlijk, zij bedroegen 

aan doodcn ö officieren eu 50 minderen, en aan gcw11nden 

!:):2 officieren en :l20 minderen, lotaal vcrlie: i ts minder dan 

H 0 
.,. 1\T en b den kc hier ter vcrklari DO" van het terugtrekken 

!ler Boer n, dat zij wisten dat vcrHtcrkiug in aantocht doch 
uog- ,·er af was,; bovenuien was een standhoudan tot het 

nilerslc mcL hun vecht-tactiek in strijd. 
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Het gevecht bij Graspan dat twee dagen later plaats vond, 
wcnl eveneens ingeleid door een nachtmarsch, die de Engclsche 
troepen bij het aanbreken van den dag \·oor de Bocrenstel
lingen bracht. De sterkte rler Bocrenmacht bedroeg hier onge
veer 2000 man, 4 kanonnen en een pompom. Zij werd 
aangevoerd door de generaals de la Rey en Priusloo, de eerste 
stond aan het hoofd der Transvalers (ongeveer 700 man) de 

tweede commandeerde de Vrijstaters (ongeveer 1300 man). 

Ditmaal werd de Boeren macht, zoowel in front als op de flank 
bedreigd. De hoofdaanval op twee kopjes, op den rechter

vleugel van de Boerenstelling gelegen, werd nu echter 

door een hevig artillerievuur ingeleid (een d~r Bngelscbe ba~
terijen verschoot deze dag n1im 500 projectielen). De generaal 

Prinsloo zegt aangaande dit gevecht .... _»hoewel zijn macht 

(van den vijand) overweldigend groot is, ligt zijn overwinning 

enkel en alleen in het grootc getal kanonnen en maxi ms." 

J)c Boeren, die hun terugtocht bedreigd zagen, ruimden tegen 
den middag hunne stellingen. Het juiste getal hunner vcrliezen 
is niet bekend, volgeus particuliere opgaven moet het ongeveer 
70 hebben bedragen. De Engelsehen verloren ditmaal slechts 

18 dooden en 143 gewonden, dat .is ruim 2 °/0 van hunne 
totale sterkte; het grootste gedeelte van deze vcrliezen werd 

gedragen door de marine-brigade, die met 11
/2 bataljon andere 

troepen het eerst in de verlaten stelling drong. Generaal 
Methncn schrijft haar verlies hieraan toe dat zij te \Cel gesloten 
bleef en geen gebruik wist te maken van de dekking in 
heL terrein. Volgens het rapport van den commandant de1 

brigade was deze opgelost in ééne linie, de manschappen met 

4 pas tusschenruimte. 
Men ziet hoe de ervaring van Belmont, Lord Methuen er 

toe leidde den aanval duchtig door artillerie-vuur voor te be

reiden. Hij zegt omtrent deze gevechten: »het vcrlies in Leiden 

was groot en schenkt mij de overtuiging dat, als een vijand 
standhoudt, hij in staat is aan een groote overmacht het hoofd 
te bieden, en voegt er bij : en het strckL onzen mannou tot, eer 

daL niets in staat is hun te stuiten." De verliesproceutcu aan 
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Engelse he zijde rechtvaardigen deze uitspraak niet, desniettem1n 
roeenen wij d<tt de Engelsche troepen den lof 1•erdienen, welke 
hun geschonken 1rordt, want Let vuur mn den verdediger heeft 
tengevolge van het geLruik van rookzwak buskruit en het 
snelvuurmagazijn een reel grooter moreele uiLwerking dan men 
nit de 1·crliesprocenten zon afleiden. 

De Boereil trokkeil zich terug naar de Modder-ri viet· waar 
de generalil Cronjé illmiddels van Mafekillg met versLcrkillg 
naar het zuiden gezonden, zich bij hen voegde. In het gevecht 
dat hier plaals greep, werden de burgers geleid door de gene
raals Cronjé, de la Rey en Prinsloo; Cr·olljé trad op als algemeen 
be1'elheubcr. 

De Engelsehen verkeerden i u de meenillg dat bij Modder-ri 1·ier 
sleclrLs een nclrterlroede was achterlaten, welk troepje zij wilden 
omtrekkeu; de or,]er~ \\'aren dienorcrccnkomsLig gegeren Loon 
even voor den afman;eh, om 4 uur in den morgen van den 2!:icn 
November, !reL LerichL kwam dat de rivier sterk bezet was. 
Inderdaad was de sterkte der Bocreu aan de Modderrivier 
1800 it :.2000, die tegen den znidelijken oever en gedeeltelijk 
aclttct· de ril'icr waren opgcsLeltl, in een lijn 1·an ± H K.M. 
d. i. 1 man op ;) Meter. De macht, welke generaal Methueu 
hier t-egenover umchL, bedroeg onge\'eer 7000 wan en 16 

kallonncn. De artillerie-bewapening der Buoreu in dit gerecht 
bestond uit G kanonnen cu 2 pompoms. 1) 

De aan val werd i u breed front ondernomen en de nocreu 
op 'nden heL 1·uur op huu linkervleugel eerst toen de aauvul:;
Lroepcu, welke zielt over een open en uagcuocg vluk terrein 
IJcwugen, de stelling tot op wcrktmmeu gewccn·unraf~Land warcu 
genaderd; onmiddellijk tmdeu Zl'\'arc vcrliezen iu en kwam 
de aalll·al lot staatJ. Voor den rechtervleugel der stelling, 
evenwijdig met haar, liep een randje, dat den aanvallers oenige 
dekking gaf, doch zoodra deze zicb op do kruin ver'Loondeu, 

1) lu het Engelseli rapport wordt slechts van i$ vuurmonden bij de 

legenpartij gewaagd. 

.. 
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brak ook hier een geweldig vuur uit de stelling los. Het ge

Jukte den uanvall~r echter op dezen vleugel zich van een kopje 
meester te maken, dat, de verdere ]JOsities min of meer enfi

leerde. Van hier werden troepen o1Ter de Modderrivier gezonden, 

zoodaL de rechterftank en rug van de Bocreu ernstig werden 

bedreigd. Toen de avond inviel, 'Terlieten de Vrijstaters hunne 

stellingen, ten ge1·olge waarvan de geheele positie opgegeven 

moest worden. Dit werd eerst den 1·olgenden morgen door de 

Engelsehen opgemerkt, Generaal Oronjé beklaagde zich bij zijn 

Regeering over het gedrag van vele officieren, die het voor

beeld gaven bij het vluchten, en zegt dat het v~chten met 

zulke mannen zeer moeilijk is. De stelling had behouden kunnen 

blijven, wanueer op den rechtervleugel met energie een tegen

aan val ware beproefd. 

De indruk van het, vuur uit de mausers was zoo geweldig, 

daL generaal MeUlUeu heL gevecht rmn zijn Regeeriog beschrijft 

als een van de zwaarste in de anualen der Britsche geschie

de .is. Op den rechtervleugel, zegt hij, waren enkele Lroepen 

gedwongen op + 1000 1\leter nm de stelling neer te liggen 

en zóó geduldig op den uitslag te wachten. Men kon zich te 

paard niet bi nncn de 2000 Meter vao. de stel! i ng wagen. 1) 
Beschrijviugcn uit brieven van deelnemers aan den aanval 

getuigen alle van den indruk, welke het geweervuur op den 

aamaller maakte. Ucwoudcn dorsten zich nicL op te hefftJn 

om hulp te vragen. ~\.ndcren bleven. uren en uren onbeweeglijk 

liggeu, omdat ze ervoeren dut de minste beweging die zij 

maukteu, een kogel in hun richting deed afzcuden. 

Uc eigenlijke froutaanval is mislukt, de aanvaller was ge

dwongen zich op de vleugels uit te breiden en c<::rsL toen hij 

in het vcrlengde van de Boerenstelling terrein kon vermees

teren, ontstond er kans op succes. 

Het totaal der vcrliezen ann Engelsoho zijde bcdt·óeg 7 pct., 

! ) In zijn ofllci,;cl rapport s('hai Generaal 1\lethuen de sterkte z\iner 
tegenparlij up 8000 man, een overs~hattiug dus van ruim vier maal de 
werkelijke sterkte. 
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een getal dat Lord McLhncn's uiLdrukking in zijn rapport 
omtrent het gevecht niet zon rechtvaardigen, ware het niet 
dat ook hier de morecle factoren OIWjhankelijlc van de rnate
Tiëele uitwerking de hoofdrol speelden. 

De Britschc batterijen wierpen dien dag weer dan 3000 
projectielen in de Boerenstellingen; het gevecht is bij de Bocren 
bekend hoofdzakelijk al een artillerie-beschieting. Het was de 
eerste maal dat zij aan een krachtig artillerievuur werden 
blootgesteld. De wei ui ge Boeren-kanonnen vermochten teaen 
het overmachtig vuur van den vijanJ maar weinig; één Krupp
kauon en éénpompomwaren opgesteld in een rand op 11/ 2 K.M. 
achter de linkcrfiauk der stelling. liet vuur uit deze kanon
nen, die door de Engelsehen niet zijn ontdekt, heeft den aanval 
op den linkervleugel helpen tuiLen. Twee pompom's en ecu 
Krupp-kanon, opgesteld tu , ·chen Riet- en Modderrivier, in het 
centrum, hebben den Encrclschen aanmerkelijke vcrliezen toege
bracht. Deze kanonnen schoten van 9 uut· 's morgens lot 12 uur, 
voor dat het den aanvaller gelukte hnn standplaats te vinden. 

De <1 V1·ijstaat ·chc Krupp-kaoouneo, tlic met zwart buskruit 
vuurden, werden van den aanmug van het gevecht door de 
Eng-clschc artillerie onder \' nnr gehouden. Het zijn vcrmoe
Jelijk deze kanonnen geweest, waarover de generaal Methucn 
in zij u mpport spreekt. 

Van af den linker\'lcugel der Boerensleliingcn werden de 
Eu()'elschc colonnes, die op 2 JCJ\f. \'ÓÓr het centrum achter 
een randje waren opgesteld, gezien. De aanvalstroepen mar
cheerden aanvankelijk in verspreide Jiniën, gevolgd door 
gcsloten troepen, die zoodra zij zich noordelijk van het randje 
vertoonden, onder geweer- en l<nnom·uur kwamen, en herhaal
delijk werden ()'euwongcn terug te gaan. 

ne Boerco-\'Crliczcn warc11 gering, ongeveer 100 doodenen 
gewonden ; het moest hadden de paarden grledcn en wel door 
het arLillerievuur. Volgens rapport >an den generaal ronjé 
vielen de mee te burgers toen de stcllinO"CD ontruimd werden 

.\an Vrij Laatsche zijde was de leiding van het acvecht uiter~t 
gebrekkig geweest. De burgers, min of meer gedemoraliseerd 
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door de reeds bij Belmoot en Graspan geleden ,·erliezen, bezaten 
nog slechts weinig weerstandsvermogen en beklaagden zich zeer 
over de onbekwaamheid hunner officieren. Toen generaal Oronjé 
des morgens vóór het gevecht bij de spoorbrug kwam, dus bij 
de Vrijstaat-commando's, vroegen enkele veldcomets, die aan
gewezen waren om de kanonnen te dekken, aanwijzingen hoe 

zij aan deze opdracht moesten voldoen ; zij wisten volstrekt 
uiet boe te handelen en de generaal Prinsloo was niet aanwe~ig. 

Toen tegen den middag de aanvaller zi\!h hoofdzakelijk tegen 

de rechterflank keerde, was het de bevelhebber der Vrijstaters, 
die het sein gaf tot de vlucht. 

In bet gevecht van Magersfontein, dat 10 December bierop 

volgde, bezette de Burgermacht een stelling \'an 131/4 K.M. 

lengte. De sterkte der bezetting bedroeg ruim 4000 man 1). Het 

aantal hunner kanonnen was gelijk aan dat te Modderrivier. 

De aanwezige vuurmonden werden echter slechts weinig gebruikt, 
daar de ondervinding had geleerd, dat tegen de overmachtige 
Engelsche artillerie van den artilleriestrijd geen sncces te ver

wachten was. 
Oe Engel. chen hadden versterking gekregen en beschikten . 

nu over + 13000 man en 35 stukken geschut. 
De opmarsch geschiedde ook nu weer bij nacht; men had 

berekend tegen daglicht ongeveer, voor de f<telling te zullen 

zijn en besloten, eer!lt dan den gesloten vorm, de eenige waarin 
bij nacht gemarcheerd kan wo1·den, tegen den verspreiden te 
verwisselen. Intusschen, de colonne was uit de richting geraakt 

en tegen het aanbreken van den dag stuitten de voorste 
troepen op de loopgraven der Boeren in het centrum. Deze, 

die den aanval verwachtten, hadden den nacht in de posities 

. doorgebracht en waren tegen 2 uur gewekt. Van hunne brand
waohts (veldwachten), sterk ongeveer 50 man ieder, bleef de 
Skandinavische Afdeeling, welke voor den linkervleugel was 

opgesteld, in gebreke den opmar. eh van de Engelsehen te 
melden. Deze veiligheidstr·oep is gednrende het gevecht op 

1) Ougeveer 1 man op B meter·. 
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zijne plaats gebleven, gmotondecl~ g0uood en voor de rest 
gevangen genomen~ 

Men liet de Engelsehen uade1·eu lot op 50 Meter van de 
loopgraven en opende daarna een hevig vuur. lfet i!'> hoogst
waarschijnlijk, dat genel'tlal Mcthuen , die áen aanral op het 
hoogste kopje der str.ll ing richtte, gemeend heeft hier den 
linkervleugel te zullen treffen. (Deze opinie berust op de dis

positiën vóór on gedurende het gevecht genomen, niet op ge
neraal M's cio·eu verklaring.) Het is toch hoogst onwaarschijnlijk 
dat hij, wien de uadeelen van den frontaanval zoo goed Lekend 

waren en die de voordcelen der omtrekking hadlocreu kennen, 
hier de voordcelen zou prijsgeYen en do nadoeion zockr.n. Aan 

een poging om de Boeren te vermsseu, hoewel het vroege nnr 

van afmarsch, 12,30 v.m. da:1rop zou duiden, kan hier niet 

gedacht. worden ; don rorigeu dag toch was het hooge kopje 
door de artillerie hevig onder rnnr genomen ; een vunr dat 

wel is waa1· weinig of geen uitwo•·king had, wijl de Bocren 
niet op d.:m kop maar daar vóór in loopgraven in stelling 
lagen, doch dat hnn waarschuwde dat weldra een aanval rolgen 
zon. ll:n deze, al moge hij als een omtrekking bedoeld zijn 
geweest, is tot een zuiveren frontaanval geworden; wel werden 

de vleugels verlengd doch de Boercnlioiën waren zoo uitgestrekt, 
dat het niet tot een omvatting kwam. 

De Boerenstellingen werden twee dagen vóór den slag uitge

breid; aanvan keiijk was slechts het centrum, hoofdzakelijk ten 
OosLen van de spoorlijn, bezet. Doch op den 9en December 
wercl in een krijgsrnad besloten de stelling naar beide zijden 

te verlengen, in het Oosten tot aan de Modderrivier, in het 

Westen tot westelijk van den spoorweg. Zij kreeg dientengevolge 

eenigszins den vorm van een halven cirkel. Het was de bedoeling 

van den generaal Cronjé, die een aanval in het centrum ver

wachtte, dat gedurende het gevecht de vlcngelafdeelingen 

den vijand in de flank zonden vallen, v. n. I. om zich meester 
te maken van de vijandelijke stukken. Deze order werd echter 
niet uitgeYoerd. Een der veldcornets die in den krijgsruad te 
verstaan gaf, dat hij dit niet wilde doen, werd met zijn veld-
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cometsc!utp vnn den rechterviengel naar hetcentrum verplaatRt, 

terwijl een dapperdet· veldcornetschap het zijne \'erving-. 

Gedurende het ge\·ccht schijnt de goede aclegenheid om het 
krijgsplan ten uitvoer te leggen, ontbroken te hebben, althuns 

er is niets van gekomen. 

Tijdens het gevecht zijn 300 Boeren nit het centrum mmr 

den JinkCJ·vleugel als versterking gezonden; dit oprukkeu onder 

het hevig artillerievuur van den aanvaller, is een daad van 

grooten moed geweest; zij berokkende een vcrlies vnu fl man. 1) 
De regimenten, die achtereenvolgens in het vuur kwamen, 

werden alle ten1ggeschoten. De garde-brigade die zich onder 

het werkzaam vuur der mausers bevond, kon eerst na het 

invallen der duisternis hare positie verlaten. 

Dit wu evenzeer het geval met de artillerie der Engelsehen ; 

deze was kort na het begin van het gevecht, toen het dag 

werd, in batterij gekomen,. doch se hij ut ook dezen dag aan het 

meeraemelde kopje, dat on bezet was, te Yeel aandacht te 

hebben gewijd. De steil i ngcn der Bocren waren moeielijk zicht
baar, tenvijl hnn artillerie zich weinig mengde in het gC\' ccht. 

Dat de verdedi~ers ditmaal bestand bleken tegen den ont

zenuwenden invloed van het artilleJ'Î(}VUllr, mag voor een rleel 

gesteld worden op de bezielende tcgenwoordigheirl van Piet 

C1·oujé, een der weinige Roeren-generaals, die wist te bevelen 

en Yerlangde dat zijn bevel gehoorzaamd werd. 

De verliezen der Engelsehen bedroegen aan dooden 2il of

ficieren en 14.8 minderen; aan gewonden 45 officieren en 647 

minderen; aan gevnngcncn 107 minderen; <>en totaal verlies 

aan dooden en gekweLsten van l'nim G 0/ 0 • 

De Boeren verloren 71 doodcn en 183 gewonden, dat is 

ongeveer 5 OJo. 

1) De Bocren mecnen !lat de Eugelsehen hnn liukcrvlcugel, middels 
UCII Juchti.mlJon, die gedlli'P.IlU!l het gcvt•t'h1. W!; l'd opgelaten, hebben Ontdekt; 
hoe tlit zü, het is zel<er •lat z\j hc111 zc••r· ongaarue zagen opgaan. Na 
clc•w l!rvnri ng lwbben ze llen hongeu ohsBrvntirpost steeds a lH een groot 
gevaar· hcsehouwd; wanneer in het. ver·volg cle lnr.hthnllon zir.h vertoonrle, 
grhrnrdr het vaak, dat de :11'hter· kopjes opgrstel•l<• teuten werden neer· 
gd.HtuiJ eu Je .Boeron zich iH huune loopg..aven dekten. 
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De verliezen aan de zijde van dcu aanvaller zijn gering en 
de verklaring van den Engelsehen opperbevelhebber, dat het 
zwaarst werd geleden bij het vluchten, toont aan, dat dfJ 
moreele kracht van den aanvaller was gebroken, nadat nog slechts 
een zeer gering procent der sb'ijders was gevallen. 

Het schijnt dat het grootste deel van het verliP-s de Hoog
lauder-brigade heeft getroffen, die het eerst in het vuur kwam 
en wel gedurende de eerste oogenblikken. Dat deze troep ge
demoraliseerd was is dan ook geen wonder, maar dat de overige 
brigades, die nagenoeg niets verloren , nieL tot voomitgaan 
waren te bewegen, bewijst wel voor de groote moreele werking 
van het moderne wapen. 

Een nog krachtiger bewijs levert het gevecht bij Oolenso, 
dat zes dagen later werd gestreden. 

De genoraal Botha aan bet hoofd de1· Tmn vaalsche com
mando's hield de Beneden-Tugcla, en de commandant Cronjc 
aan het hoofd der Vrij taters de Bo1·cu-Tugela bezet, met het 
doel de tot ontzet van Lady mith oprukkende Engelsche co
lonnes den overtocht dier rivier te betwisten. De Engel che 
bevelhebber bouwde zijn plan van aanval op de Tugela- telling 
op hoogst gebrekkige gegevens omtrent de tegenpartij. Men 
was namelijk in het Engelsche kamp overtuigd, dat de Boeren 
bevreesd waren in de vlakte stelling te nemen, en meende 
dientengevolge, dat slechts de kopjes onmiddellijk bij de spoor
wegbrug en de hoogten, welke in een wijde boog ten N. 
van de Beneden-Tngela liggen, waren bezet. Vcrondersteld 
werd dat de Bridle-drift, welke ongeveer 9 K.M. boven Colenso 
ligt, onbewaakt was. De generaal Bulier wilde bij die drift 
een brigade (de brigade Hart) doen overgaan en deze ver· 
volgens tegen den rechtervleugel van de Boeren-stelling noor
delijk van Ooien o richten, terwijl zij in front zou worden 
aangetast door de brigade Hildyard. Op den Hlangwana
henvel, die de Etelling der Boeren in 'tOosten afsluit, doch 
van de hoofdstelling door de Tugela, die hier naar 't noorden 
buigt, is gescheiden, zouden circa 1000 man bereden infanterie 
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onder Lord Dundonald een aanval doen. Twee brigades moesten 

volgen als reserve Hchter bet midden van rechter- en linker
vleugel. 

Dat de generaal Bulier hier handelde op onjuiste gegevens 
merkten we reeds op; de gevolgen bleven niet nit. Vreemd 
is het dat in bet gevechtsplan zoo weinig aandacht wordt 

geschonken aan den Jllangwana-heuvel, die door zijn ligging 
den sleutel mag heeten van de Tugcla-stellingen, zooals trouwens 
latere ervaring heeft bewezen. De hoofdaanval heeft plaats in 

het centrum en op den linl<crvleugcl, hoewel op beide plaatsen 

de Tngela tusschen aanvaller en verdediger lag en dus de 
kracht van diens stelling niet weinig verhoogde. De Hlangwana

heuvel daarentegen ligt op den zuidelijken Tugela-oever en was 
dus gemakkelijker te bereiken. 

Mogelijk en waarschijnlijk is het, dat de generaal in de 

meening heeft verkeerd, ·dat de Ooienso-stellingen tengevolge 
van het bombardement van de vorige dagen ontruimd waren 
of door een gedemoraliseerde bezetting spoedig ontruimd zou
den worden, zoodat hij slechts behoefde op te rukken om de 
bezeLting op de vlucht te drijven. 

De tweedaagschc artillerie-beschieting welke aan den aanval 
voorafging, heeft den eersten dag grootemoreele uitwcrki ng gehad 
zonder even wel een i ge materiëele schade aan te richten. Het 
vuur, uit marine-geschut met lyddietgranaten afgegeven, dwong 

de bezetting van den Hlangwana-heuvel hare stelling te vcr
laten. De vrees voor lyddiet, dat, zooals men zich herinnert, 

vóór den oorlog tot allerlei zonderlinge verwachtingen aan

leiding had gegeven, speelde hierbij een groote rol. Men voelde 
zich niet langer veilig op den zuidelijken oever. 

Den volgenden dag werd bet bombardement met meer 

kracht herhaald. De Eperen badden toen echter ervaren hoe 

weinig schade, zelfs lyddietgranaten aanrichten, tegen een 

bezetting, welke voldoende gedekt blijft (men houde in het 
oog dat de beschieting plaats vond met vlakbaan vuurmonden) 

en bet prestige van de lyddiet kreeg een gevoeligen knak. 
Eerst later , nadaL eenige lyddietgranaat-treffers zware ver-

1901/1902 13 
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woe ting hadden aangericht, herleefde de vrees voor dit 
bri ante springmiddeL 

Den avond van den 14t!en werd de Jllangwana-heuvel op
nieuw bezet, wodar, toen op den lfldon de aann1l der f~ngel
schen plant.' greep, deze heuvel aan den verdedig r bleef. 

Bij het dorp ('olcn o hadden de Boeren op den J 5n 

December de kopjes bezet, welke ten N. v.tn de Tu!!ela liggen; 
vcrder was generaal Botlm er in ge luagd hen te bewegen 
aan den noordelijken rivier-oever, in de vlakte, tirailleurloop

graven te bezetten. De geheele Tngela·stellin()' liep van den 
Tllangwana-hcnvel tot den , pioenkop, een . langvormige lijn 

ntn + 40 K. M. 
Oe totale sterkte der bezetting i ook hier weer niet met 

nauwkemigheid op te geven. We meeoen intus chen dat 5000 

man onge\'cer die sterkte aangeeft. Er is zelf meer kan , 

dat de bezetting iets geringer is geweest dan grooter. Het 
gedeelte VH.Il de stclJin[.!, dat werd aangevallen, zich ctrckkend 
van den Hlangwana-heuvel tot de Bridle-drift was+ 12K. M. 
lang en werd verdedigd door ongeveer 2500 bnrgers, waar
van + 1000 op den heuvel, zoodat de eigenlijke aanval van d 

brigades is afge lagen door 1500 schutter', verspreid o>cr 9 
K. M. 1) Hunne stellingen groepeerden zich natuurlijk v.n.l. om 
de overgangspunten der rivier, maar daar e1· behah·e de Tagela

brng en de Bridle-drift moer overgangspunten waren, moesten 
de verdedigers zich op ver chiliende plaatsen dezer 9 K. M. 

lange lijn ingmven. De rivier i. circa 100 i\I. breed, en bij 
laag water op vele plaatsen te doorschrijden, bij hoog water 

echter alleen bij de driften. Den 15en December schijnt het 

water vrij hoog geweest te zijn. 
De Boeren be~chikten in dit gevecht over 2 Creusot-veld

kunonnen van 7.5 c. M., 1 Krupp-,·eldkanon van 7.5 c. M., 

1 houwitser van 12 c. M., 1 Maxim-Nordenfeit ,·an 3.7 c.M. 
(pom-pom) en een tweetal geweer-maxims of mitrailleurs . Be

halve de Fran che kanonnen, die de grootste dracht bezaten, 

1) 1 man op () meter dus. 



181 

en dientengevolge in de hoogo kopjes waren opgesteld, verre 
achter de stelling, stond het geschut bij Colenso, in de kopjes 
bij de brug, enkele bonderde meters achter de positie. SIP-cbts de 
Creusot-kanonnen hebben gedurende korten tijd den geschut
strijd gevoerd, de overige stukken deden dienst als infanterie
geschut. 

De aanvaller beschikte over 14 stukken marine-geschut en 
5 batterijen veld-artillerie, te zamen 44 vuurmonden. 

Deze groote wanverhouding werd door twee omstandig
heden min of meer ten gunste der Boeren geneutraliseerd. 
Vooreerst waren de kanonnen van den verdediger den nacht, 
aan den slag vo01·afgaand, verplaatst, naar aanleiding van een 
desertie, welke dien dag bij de Boeren plaats greep. Deze ge
lukkige gedachte van den generaal Botba had bet gewenechte 
effect; den 1 5en werd het kopje onder vuur gehouden waar 
der Boeren kanonnen den 14en hadden gestaan. Vervolgens 
verleende de volmaakte onzichtbaarheid der Boeren-artillerie 
haar de beste beschutting tegen het vijandelijk vuur. 

Alle Engclscbe stukken hebben aan den strijd deelgenomen, 
enkele echter slechts zeer kort. 

De Engelsche troepen marcheerden. even voor 't aanbreken 
van den dag af, terwijl de beschieting met bet marine-geschut 
bij 't krieken van den dag werd begonnen. De infanterie ge
raakte echter eerst tegen 8 uur in gevecht. 

De totale sterkte van de aanvalstroepen bedroeg volgens 
het rapport van den Amerikaansehen kapitein Slocum, die 
aiR militair attaché het Engelsche leger vergezelde 1), 17000 
man. Zij rukten in de hiervoor vermelde colonnes t.egen de 

Boerenstellingen op. De brigade Hart, op den linkervleugel 
verdwaalde, bereikte althans de Bridle-drift niet, doch ge
raakte in een bocht der Tugela, waar het vuur uit de loop
graven in de vlakte plotseling op haar geopend werd. Dit 
bracht de nog gedeeltel~jk in gesloten colonne marcheerende 
t.roepen al dadelijk zware verliezen toe. Deze brigade werd 

1) Hoewel niet I.J[j tlit gevecht tegenwoordig. 
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dientengevolge reeds gedurende de eerste oogenblikken van den 
strijd verlamd, hare verliezen bedrol\gen intusschcn slechts 
± 12 pct.; een groot deel van dit verlies echter werd ge
leden bij het tei'Ugtrekken, zoodat we mogen constateeren 
dat de aanvalskracht werd verlamd, na een verlies van 
+ 8 pct. Dat inderdaad alle gevechtswaarde en dus ook alle 
aanvalsimpuls bij de brigade kort na de eerste kennismaking 
met den mauserkogel was verdwenen, mogen wc afleiden uit 
het feit, dat zij bij haar terugtocht een 50-tal soldaten achter
li et, die de veilige schuilhoeken in het terrein niet dorsten 
te verlaten en later door de Boeren, die in den nRmieldag 
door de Tngela waadden, gevangen genomen werden. 

In het centrum was de kolonel J,ong met twee batterijen 
,-eld-artillerie de infanterie vooruitgereden en op 800 Meter 
van de vijandelijke stelling in batterij gekomen 1), en was daarop 
onder het vuur gekomen, door de Boeren op hem geopend roet 
geweer, mitrailleur, poro-pom en kanon. In korten tijd waren 
de paarden en een deel van de bediening gedood. De over
blijvenden vluchtten en verborgen zich in een donga, eenige 
honderden MetP.rs van de batterij verwijderd. 

De verdere strijd in het centrum is uitsluitend een pogen 
geweest de vcrlaten stukken te heroveren. Aan het uiterst 
heldhaftige wagen van enkele dapperen gelukte het twee stuk
ken van de 12 terug te halen ; verdere pogingen mislukten. 
De infanterie, bestaande uit bataljons van de centrum-brigade, 
was niet voornit te krijgen om het terughalen der kanonnen 
te beschermen , of te beproeven. Vooral dit is een teekenend 
feit en bewijst den zeer grooteu morcelen invloed van het moderne 
snel vuurwapen. De verliezen toch, door de brigade Hildyard 

bij die pogingen geleden, bedroegen slechts G pct., of rekent 
men ook hierbij op een zeker procent verliezen bij het terug

gaan (volgens sommige ooggetuig-en werd bij het terngguan 
het zwaat·ste geleden), 3 à 4 pct. 

1) Hij werd gevolgtl door een batterij van 6 ~tukken marine-geschut 

(12-pomlers ), wier bespanning uit oRscn bestond. 
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Op den rechtervleugel mislukten de pogingen om zich meester 

te maken van den Hlangwana-heuvel. Hier raakte het aanvals
vermogen uitgeput na het intreden van slechts enkele procenten 
verliezen. 

De verliezen der Engelsehen waren 165 dooden, 670 ge
kwetsten en 332 gevangenen, een totaal dus van 835 ge
troffenen. Op zichzelf een groot getal, doch in aanmerking 
genomen de sterkte van den aanvaller, een on beduidend 

verlies. Desniettemin was men genoodzaakt bij het afbreken 

van het gevecht 332 man achter te laten, die op 5 it 600 
Meter vóór de vijandelijke stellingen zich in gaten en kuilen 

hadden verborgen, om voor het geweldig vuur van den vijand 

beveiligd te zijn. 

De in korte lijnen aangegeven gevechten bewijzen evenzeer 

als Jatere gevechten in dezen oorlog de groote kracht, welke 

het moderne geweer den verdediger verleent. De aanvaller ü; 

door dit wapen weinig of niet gebaat. Zijn grooter vuurver

mogen toch wordt meer dan opgewogen door de mogelijkheid, 
welke het geweer den verdediger heeft geschonken, on
zichtbaar te blijven, terwijl de groote afstanden, welke bij 
onder het vijandelijk vuur moet aflegg_;n, zijn physieke kracht 
uitput en hem de noodige kalmte en rust ontneemt, welke 
hij behoeft om min of meer gericht te schieten. 

Een zeer in 't oog vallende trek van het gevecht bij Oo
lenso, zegt kapitein Slocum, was de totale onzichtbaarheid van 

den vijand; geen Boer was gedurende het gevecht te zien. Deze 
uitspraak wordt door tal van anderen bevestigd. Merkwaardig is 

het dat dit gevecht, waaraan 17000 Engelsehen deelnamen en 

dat dns minstens genomen evenveellicht aan den bevelhebber had 

moeten geven omtrent zijn vijand, als een geweldadige verken

ning, hem in volkomen onzekerheid liet omtrent de sterkte 

van zijn tegenpartij. In het otlïciëele rapport van den generaal 

Bulier omtrent dezen slag lezen wc o. a. : l> We waren gedu
rende R uren in gevecht met een vijand, die hooggelegen en 
zorgvuldig voorbereide stellingen innam, stellingen zoo nauw

keurig voorbereid, dat het voor infanterie bijna onmogelijk 
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was een mikpunt te vinden, en ik denk dat de macht begen

over ons ongeveer even groot als de onze geweest moet zijn." 
En verder : 
»Ik kan geen schatting geven van de verliezen des vijllnds . 

Hij was buitengewoon goed verborgen, maar, oordeelende naar 
hun vuur, moeten hunne loopgraven dik bezet geweest zijn, en 

ons granaatvuur was goed gericht en aanhoudend. Ik ben 
geneigd van de vele tegenstrijdi_ge berichten die te gelooven -

ze vormen de meerderheid - welke aangeven dat de verliezen 
des vijands heviger zijn dan zij zelf voor mogelijk hielden. 

Dit is wel een vage aanwijzing, maar een aanwijzing, die 

duidt op verwachtingen, welke geheel in strijd waren met de 

werkelijkheid. De verliezen der Boeren toch bedroegen inder· 

daad 7 dooden en 30 gewonden. 

Wanneer we nu nagaan wat als hoofdtrek gemeen is ge

weest aan de beschreven gevechten, dan kunnen we het 
volgende constateeren : 

Zoowel uit officiëele rapporten als uit beschrijvingen, door 
oorlogscorrespondenten en officieren, van de geleverde gevechten, 
blijkt afdoende, dat het rookzwak buskruit den verdediger 
volslTekte onz·ichtbaa1·heid waarborgt. Zelfs krijgsgevangene 

Engelsche soldaten geven op dat ze hunne tegcnpar·tij eerst 
gezien hebben toen deze, bij het opsteken det· witte vlag, uit 
zijn schuilhoeken te voorschijn kwam. 

De aanvaller kon dan ook slechts gissen naar de sterkte van 

zijn tegenpartij. Hoeverre deze gissingen afweken van de wer

kelijke sterkte wordt ons duidelijk, wanneer we ons de volgende 

cijfers herinneren. 

Bij Modderrivier was de sterkte der Bocren 1800 man, de 

gegiste sterkte 8000. Bij Magersfontein werkelijke sterkte tor

nauwernood 4500 man, vermeenue sterkte l GOOO. Bij Oolenso 
vcronderstelde generaal Buller te staan tegenover een tegen
partij van gelijke sterkte als de aanvaller, inderdaad vochten 
hier 17000 man tegen 2500. 
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Dit zijn sterk sprekende cijfers, die de waarde van het 
rookzwak buskruit helder in het licht stellen. 

De kanonnen der Boeren, gewoonlijk afzonderlijk optredend, , 
waren wel onzichtbaar opgesteld, doch- de indirecte richting 
werd slechts zelden toegepast - verraadden zich door hun 
vuurstraal. HeL insebieten echter op een stuk, dat met het 
terrein samensmelt., ook al is de vunrstrnal zichtbaar, is uiter, t 
moeilijk. De Engelscbe batterijen namen dientengevolge niet 
zoozeer het stuk, als wel de plaats waar het zich onge\·eer 
bevond, onder vuur. Werd dit vuur gevaarlijk voor den 
Boeren-artillerist, dan staakte deze gemeenlijk het schieten, 
verplaatste zijn kanon en hervatte dan den strijd. 

De klein-killiber snclvnnrkHnonnen, de z.g.n. pom-pom'~, 

verraden zich niet of bijna niet door de vunrvlam. Gewoou
lijk werden ze zoo opge, teld, dat de vijandelijke batterij ze 
niet kon treffen, terwijl zij zelf meesttijds slechts gesloten 
infanterie onder vuur namen. Deze was dicntengcvolgr vcr
plicht zich reeds op afstanden boven de 2000 Meter in dnnne 
liniën te verspreiden. 

Natuurlijk was de opheldering en verkenning zeer moeilijk 
en konden weinig resultaten afwerpen daar, waar zelfs ge
vechten tot zulke onjuiste gegevQns leidden, omtrent de 
tegenpartij. 

De gewone middelen ter opbeltiering: vooruitgezonden ca
valerie, inlichting bij de bevolking, in casu kaffers ingewon
nen enz., schonken weinig licht. Onmisbaar als Yerkennings
en ophclfleringsrniddel bleken l'cld-telcscopen en kijken.; ; de 
Bocren hebben nm hun gebruik veel dienst gchnd. Velcu 
hunner bevelhebbers beschikten o\·cr de ni toemende prisma
tische veldkijkers met lenzen Zei ss. (V crgruoting 8 maal.) 

Gedurende het gevecht maakten de Engelsehen gcbrnik >tw 

den luchtballon als hoogc observatiepost. Het bombar
deeren der stellingen - een vaak toegepast verkenning.
middel - soms gedurende enkele dagen alvorens tot den aan
val werd overgegaan, bracht gewoonlijk niet veel licht. 
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De Boeren, die door dit vuur uit vlakbaange chut wetmg of 

geen schade leden, beantwoordden het slechts zelden. 

Men kan dan ook wel vaststellen, dat de meeste aanvallen 
door de Engelsehen zijn ondernomen, zonder veel kennis van 
de sterkte en de posities hunner tegenpartij 1). 

De Boeren kozen in den regel hunne stellingen achter den 
kam van randjes en op de hellingen van kopjes. Van daaruit 

konden zij hun paard veilig bereiken. dat aan den voet van 

randje of kopje stond. Zij hadden een bepaaldenweerzin tegen 
bet stelling nemen in de vlakte, waar ze uit den aard der zaak het 

paard niet bij de hand hadden. Dit toch was niet alleen be

stemd hen in, maar ook hen uit het gevecht te brengen, als 

dit dreigde een ongunstige wending te nemen. Uit die op

vatting ont.stond een tactiek -- de bekende tactiek der Boc

ren - die voor een groot deel oorzaak is der eerste welgc
slaagde Engelsche aanvallen. Gelukte het den Bocrenleiders hen 

over te halen in de vlakte stelling te nemen, dan was het 
standhouden beter verzekerd. De Engelseben, die de Boeren
tactiek kenden, waren overtuigd dat zij hier nimmer toe 
zouden besluiten. Het gevolg dier overtuiging was de verras

sing bij Magersfontein en Uolenso, toen de aanvaller vuur 
kreeg uit loopgraven in de vlakte gelegen. 

De uituestrelrte stetlinuen, welke door betrekkelijk zwakke 
afcleelingen bezet moesten worden, noodzaakten de Boerenlei

ders, alle troepen in eerste linie te brengen; van reserves was 

dus in den regel geen sprake. Leiding gedurende het gevecht 

was dan ook onmogelijk. Deze kon zich slechts doen gelden 

bij de voorbereiding. De versterking, gedurende het gevecht, 

1) Alfreu Kinnear, een oorlogscorresponucn~ U.ic Lortll\Iuihuen's colon· 
ues bij den opmarsch naar Kimbcrley vcrgezel Je, vermeldt. iu z[jn wel'l<je 
;ro l\1odderriviot· with Lord .Methuen", een opmerking van een der garde
kolonels: nH appcars to me we allack t.hc euemy fli·st and thcn Jind out 
his position". Zeer kenmerkend voor hei boveu uiigesproken oordeel. 
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van een zwak deel der stelling door ver chuiving der bezet
ting, gelukte slechts in enkele gevallen (Magersfontein) . Bij 

Dalmanutha werd vruchteloos een order tot dat doel gegeven. 

De aanvalsvorm der Engelsehen was aanvankelijk de bij de 
meeste Europeescha legers gebruikelijke. Intu~scheu al heel 
spoedig werden de tnsschenruimton in voorste linie vergroot 

en werden ook de ondersteuningstroepen en reserves in het 

bereik van het vijandelijk geweer- en geschutvuur verspreid. 

De verspreide tirailleurs waren door de kleur van hun uniform 
zelfs op de kleinere afstanden moeilijk waarneembaar. 

In de latere gevechten volgden hunne lange liniën elkaar 

op enkele honderden meters en naderden aldus de stelling. 

Opmerkelijk is het, dat de verliesprocenten bij den aanvaller 

in vergelijking met die b. v. in den Franseh-Duitsehen oorlog 

gering zijn. Een korps dat ~5 pct. van zijn :tCI·kte inboet, is 
uitzondct·ing, de meeste aanvallen komen tot statln vóór bet 

verlies die afmetingen aanneemt. Bij Colenso blijven de ver
liezen schommelen om 10 pct. De meeste zijn minder. Over 
de geheele sterkte berekend zijn de procenten nog belangrijk 
lager. . 

Natuurlijk is het van belang na te gaan waaraan dit moet 
toegeschreven worden. 

Duiden de geringe verliesprocenten, welke de Engelsehen 
konden dragen, op hunne geringe moreele waarde in het 

gevecht? Naar mijn oordeel niet. Ik heb den moed van 
den Engelsehen soldáat en den officier door hen, die in de 

gelegenheid waren beiden in den strijd gade te slaan, nooit 

anders dan ho01·en roemen. Meergenoemde kapitein Slocum, 

wijdt in zijn rapport, aan den Engelsehen militair in dit op

zicht zeer waardeerende woorden. Hij zegt o. m.: 

»Het is verbazingwekkend, hoe weinig de Britsche officier 
en soldaat van de vet·schillendc korpsen hecht aan de gewone 
voot·zorgen voor eigen veiligheid ... Ik heb ruiters gezien 

onder een hevig vuur van dichtbij afgegeven, wachtende op 
het bevel tot vooruitgaan, recht in den zadel zittend. en dus 
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een pl'achtig doel biedend, terwijl zij, zich over rlcn hals van 
het paard buigend, zooals ik deed, eenige beschutting gehad 

zouden hebben. Zij (Eng. offic. en soldaten) missen de indivi
dttaliteit en vindingriJkheid van onze mannen, maar wat betreft 
antembaren moed, taaiheid, vastberadenheid en onvoorwaarde
lijke gehoorzaamheid zijn zij boven allen lof verheven." 

~eemt men aan dat de Engelscbe soldaten noch beter, noch 
slechter waren dan de Fransche of Duitschc die in 1870'71 
vochten, dan dient een verklaring l!evonden te worden voor 
de in vergelijking met die van clen oorlog van '70 geringe 
verliesprocenten, waarbij een aanval tot staan kwam. Die ver

klaring biedt zich van zelf: de moreele factoren wellee onaf
hankelijk van het iJeler.len verlies zijn, treden bi;j het moderne 
wapen meer op den voorgrond. De krachtigste factor is hierbij 

de Toolczwalcte, die den verdediger volkomen onzichtbaarheid 

kan verleenen, terwijl een tweede factor van zeer groot belang 
de !Jroote vuursnelheid is, en ten slotte de meerdere dracht 
hare werking doet gevoelen. In de berichten en beschrijvingen 
van Engelsche zijde omtrent de eerste slagen van dezen oorlog, 
speelt de traditioneele muur van lood, welke den aanvaller 
het ,·oortgaan belet, een groote rol. 

Wij hebben pogingen in het werk gesteld om oenige gegevens 
te verzamelen omtrent de munitie welke in de verschillende 

gevechten door de Boeren werd verschoten. Het was intusschcn 
meestal onmogelijk dit ook slechts bij benadering te weten te 

komen; aanteekeningen van statistisohen aard ontbraken ten 
eencumale bij hen; evenmin als zij de sterkte der commando's 

kenden, wisten zij over hocveel munitie te beschikken viel, en 

beschikt werd. Voor den slag van Oolenso hebben wc ccnig 

houvast aan een opgaaf van den secretaris van Generaal Botha. 
Deze bevelhebber had nl. bepaald dat ieder schutter in de stelling 

over 350 patronen moe8t beschikken, en gedurende het ge

vecht werd om toezending van nietl\Ven patronenvoorraad vcr
~ocht, zoodat we mogen aannemen dat hij enkele commando'~ 

patroneunooc1 is ingetreden. 
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Rekent men nn, dat 2500 Boeren aan het vuut·gevecht 
hebben deelgenomen, dat zeer zeker een niet te lage schatting 

is, en dat de schutters gemiddeld 150 patronen per hoofd ver
schoten - een aantal, dat o. i. niet te hoog is - dan volgt 
daaruit dat ongeveer 375000 patronen zouden zijn verbruikt. 

Men zou verkeerd doen, uit het hetrekkelijk gering aantal 

getroffenen 835 1) (waarbij nog een deel gesteld moet worden 
op rekening van de Boeren-artillerie) te willen afleiden dat 

de Boeren in dit gevecht slecht geschoten hebben. Waar, 
zooals hier bet geval was tegenover een deel der stelling, een 

vijand op 800 M. en meer het voorwaarts gaan door vuur 

wordt belet, daar spreekt heL van zelf dat de trefkans gering 
is. De choten echter die niet troffen, passeerden den vijand, 

die tot doel had gediend, van zóó nabij, dat zij een voldoende 

waarschuwing voor hem waren om niet verder te gaan. Een 
misschot, mits slechts niet zóOvPr afwijkende, dat het niet wordt 
opgemerkt door hem op wien /~et gericht is, is geen verloren stlwt. 

De Boeren hebben dit weldra ingezien en trachtten zich, 
vooral in de latere gevechten, den vijand van het lijf te hou
den door het vuur op grooten of middelbaren afstand te ope

nen en veel te schieten. Die taktiek .van bangmaken is zeer 
aan te bevelen, mits men haar slechts aanwende om de eerste 

helft van den geheelen arbeid te verrichten, d. w. z. den aan
val tot staan te brengen en den vijand te demoralisceren ; de 

tweede helft, de bekroning tevens van het werk, is het uit
voeren van een tegenaanval al of niet gepaard met een be

dreiging van de terugtochtslijn des vijands. De Boeren hebben 
dit. steeds om vele redenen, wier uiteenzetting mij tbaus te 

veel tijd zou vorderen, nagelaten. Dientengevolge hebben ze 

den aanval huns vijands in vele gevalion wel afgeslagen, maar 
nimmer hebben zn dien vijand verslagen. 

Dat de rookzwakheid van het buskruit overwegenden in vloed 

heeft op den moreelen toestand van de strijders, behoeft wel 

1) ln antiere- uiet-offiuiecle- opgaven vouden wo vermeld !J:lO; dit 
ver~uhil brengt slechts geringe wijzigingen iu tie O!lljCgeven 1n·occuten, 
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nauwelijks nader aangetoond te worden. Men stelle zich den 
indruk voor van schoten die onverwacht en zonder dat men 
hunne herkomst kan raden, inslaan. Met iederen stap, dien 
men voorwaarts doet, opnieuw schoten, even geheimzinnig. 
Het vuur wordt heviger, men is onbekend met de sterkte 
van de afdeeling, die daar ergens in die richting - misschien 
ook meer naar rechts of links - zich moet ophouden. Is het 
onder die omstandigheden raadzaam voorwnarts te blijven gaan, 
of zal men zich ontwikkelen en langzaam, heel langzaam, 
veldwinnen? Mag men zich aan een échec bloot stellen, dat 
zeker niet zal uitblijven wanneer daar niet twee of drie »snipers", 
maar misschien een ~roote afdeeling achter die klippen en 
randjes en »miershoopen '' verborgen ligt. 

Wil men een voorbeeld uit vele van de werking van het 
handvuurwapen: Het was in de dagen voorafgaande aan het 
gevecht bij , pioenkop; 15000 man zouden bij 'l'richardtsdri ft 
de Tugela overgaan, om de Boeren in de flank te vallen. In 
den vroegen morgen van den 17den Januari passeerde een 
kleine patrouille de Tugela, doch werd door mauser-vuur uit 
een nabijgelegen boschje tot staan gebracht. Twee bataljons, 
dus 1600 man, werden in verspreide orde naar het punt 
gedirigeerd waar een brug geslagen moest worden en uit 
ettelijke batterijen een levendig vuur gericht op het bedekte 
terrein waar men den vijand vermoedde. Men maakte zich 
gereed tot een rivier-overgang onder het vuur van den 
vijand. Opeens zag men 3 ruiters in allerijl het boschje ver
laten en het vijandelijk vnnr hield op. SI echts 3 man 
waren er in geslaagd den b1·ugslag geruimen tijd 
op te houden 1). 

Ik herinner mij een niet minder sprekend feit. Het gevecht 
bij Dalmanutha was ongunstig afgeloopen voor de Boeren, en 

de vijand was in het centrum der 20 K. M. lange stelling, 
doorgebroken. Een kopje, dool' 70 man van de Jobannesburg-

(1) Onllecud aan het werk van Kapitein C. Holme" Wilson, R. A.: lhe 
Relier of Ladysmith. 
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politie bezet, was na een hevige artillerie-beschieting, die drie 

uren onafgebroken aanhield, ontruimd, en de Engelsche infan

terie, die langen tijd door de 70 dappere mannen was tegen
gehouden, maakte zich meester van de stelling. De Boeren 

ontruimden nu de gansche linie en reden in snellen gang 
naar hun lagers om die in veiligheid te brengen. Ik bevond 
mij in een randje ongeveer 1500 meter achter de stelling, 
welke door de Johannesburgers was verlaten; op enkele hon
derden meters van mij verwijderd stond een Long-Tom, die een 

lmrig aandeel aan het gevecht had genomen. Aan de redding nm 
dit kanon uit de handen van den aanvaller werd door den 

generaal Ben Viljoen, die hier het be\·el voerde, veel waarde 

gehecht. Het zware stuk, een vestingkanon van 151/2 e. M., moest 
echter door ossen worden \"ervoerd en dit vervoer - men 
denke hier aan de Afrikaanscbe teneinen - ging uiterst 

langzaam. 

De ruiterij van den vijand reed intusschen op in de stelling, 
welke zoo juist was verlaten en maakte zich gereed voor de 
vervolging. Met veel moeite gelukte het den generaal Viljoen 

_een 20-tal Boeren te bewegen stelling te nemen i u het randje 
waarachter de Long-Tom zich bevond, en toen zij het vuur 
hadden geopend op de naderende t~niters, werd onmiddellijk 

van verdere vervolging aigezien. Het be_stormen van een terrein

afscheiding, die niet vooraf onder hevig artillerie-vuur was 

genomen, had hen reeds te dikwijls onaangename verras

si ogen bezorgd. 
Zulke ervaringen, die met soortgelijke vermeerderd kunnen 

worden, duiden op hetgeen ik zou willen noemen de mysteriense 
kracht van bet moderne handvuurwapen en sluiten zich aan 

bij hetgeen vooral de gevechten van Modderrivier, bij Magers

fontein en Colenso in het licht stellen. Zij schonken mij de 
overtuiging dat frontaanvallen in de Zuid-Afrikaansche ter

reinen tenzij uitgevoerd door een enorme overmacht en onder
steund door overmachtig en aanhoudend artillerie-vuur geen 

kans van slagen hebben. 
In het ntpport van den kapitein 81ocum trof ik een 
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voor deze zienswijze merkwaardige uitdrukking aan door 
generaal Kitchener in zijne tegenwoordigheid gebezigd. 
Zooals men weet, beproefden de Engelsehen op bevel van den 
toenmaligen chef van den staf op den 18den Februari de stel
lingen door Cronjé aan de Modderrivier bij Paardeberg inge
nomen, door een stormaanval te nemen. De zeer overmachtige 
aanvaller leed gevoelige verliezen, 1148 man werden getroffen. 
Sprekende over dit gevecht liet generaal Kitchener zich den 
volgenden dag ontvallen : »Had ik gisteren geweten, wat ik 
van daag weet, dan zou ik de Boeren in de rivierbedding 
niet hebben aangevallen; het is onmogelijk tegen dat geweer." 
(ITij doelt hier op het Mausergeweer). 

De generaal Roberts, die den 19en ter plaatse kwam, waagde 
het niet opnieuw een aanval te doen doch bepaalde zich tot 
een artillerie-beschieting, en het dagelijks nauwer insluiten 
van den vijand. Den 26n Februari werd het lager van Cronjé 
door 98 kanonnen van verschillend kaliber en eenige Maxim
Nordenfelt's (pom-pom's) beschoten. In den nacht van 26 
op 27 Februari naderden de Canadeezen het kamp tot op 
90 yards en groeven zich daar in. Toen gaf Cronjé den 
tegenstand op. 

De overtuiging dat frontaanvallen, tenzij onder bijzondere 
omstandigheden, onmogelijk zijn, deed Lord Roberts afzien 
van het aangrijpen der Boerenstellingen en leidde hem tot de 
bekende aanzienlijke frontuitbreiding ten einde de tegenpartij 
te overvleugelen. 

Wat nu den verdediger betreft, roeenen wij in verband met 
bet voorgaande gerechtigd te zijn te verklaren, dat zijne kracht 
gelegen is in onzichtbaarheid, schietvaardighet'd en - het spreekt 

wel van zelf - de hoeveelhPid munitie, waarover h&' kan be
schikken. 

De onzichtbaarheid wordt bevorderd door een uniform zon
der eenige schittering en van zoodanige kleur, dat zij het 
gemakkelijkst wegsmelt in het terrein. 

In Afrika waar overal en gedurende het grootste deel van 
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het jaar, één toon wa~, kon het niet moeiHjk zijn het vraag

stuk van de unifm·m op te lossen. Ten onzent zou langs 
proefondervindclijken weg naar een kleur gezocht moeten 
worden, welke in de meeste tencinen het minst opmlt. 

Het groote belang van deze uniformkwestie treedt echter 
weer op den voorgrond bij den aanvaller. 

nat de schietvaardigheid van den verdediger mede over de 
kracht van een stelling beslist, is waarlijk geen ontdekking 

welke deze oorlog ons brengt. 't Is een waarheid nog ouder 
dan het buskruit, die echter door dezen oorlog weer jeugdige 

krucht heeft herkregen. Wat goede schutters \'ermogen tegen 

een zeer groote overmacht leeren ons o. m. Magersfontein, 
Colenso en Paardeberg. 

Wijl men met het klein-kaliber gewect· op grootere afstanden 
dun vroeger zijn tegenstander kan treffen, wordt meerdere 

oefening van het oog vereischt, niet alleen om beter te kunnen 

richten, maar ook om den afstand tot het doel nauwkeurig te 
kunnen bepalen. Voor de kortere afstanden is, tengevolge der 
grootere bestrekenbeid van de baan, een juiste afstandschat

ting, althans van een vijand die zich beweegt, minder nood
zakelijk geworden ; niet echter tegeno!er knielende of liggende 

doelen. 
De Boeren waren in het afstanden schatten virtuozen in 

vergelijking met hun tegenstanders. Vooral de ouderen die de 

tijden van overvloedig wild hadden gekend, bezaten hierin 
grootc bedrevenheid. 1f et jagen had hen, niet alleen vaardig
heid gegeven in het bepalen van den afstand doch had hen 

er te,·ens aan gewend bij verplaatsingen van het doel te den
ken aan het verzetten van hun vizier. De Engel che soldaat 

vergat dit dikwijls, dit bleek meer dan eens bij hen, die op 
enkele honderden meters voor de stelling sneuvelden en wier 

vizier nog gesteld was op de grootc afstanden waarop zij het 

vuur hadden geopend. De Boeren \erbaasden zich natuurlijk 
over zoo'n feit, en het strekte niet om hun toch al geringe 

dunk van de schietvaardigheid der tegenstanders te verhoogen. 
Schietvaardigheid treedt meer dan vroeger op den voorgrond 
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sinds de verhoogde werking van het geweer als schietwapen, 
zijn beteekenis als stootwapen op den achtergrond drong. De 
Boeren gebruikten bet geweer uitsluitend als schietwapen, zij 
vertrouwden geheel op den kogel en gevoelden nimmer de 
behoefte aan de bajonet 1). Ook leerde hen de ondervinding 
dat de bajonet van de tegenpartij onschadelijk was zoolang 
zij voorzien waren van munitie. 

In een Beiheft van het Militä.r-Wochen blatt van dit jaar 
is onder rlen titel : Militärische Betracbtnngen iiber rlen 
Krieg in Rüd-Afrika, een artikel verschenen van iemand, 
die zegt zijne opmerkingen uit meer dan 20 gevechten, waaraan 
hij deelnam, te hebben bijeengegaard. Het is een bekend feit, 
dat men met groote voorzicbtigheirl de petsoonlijke ervarin
gen moet raadplegen van hen, die aan den strijd deelnamen. 
En dit is begrijpelijk, want er zijn vele oorzaken die in het 
gevecht leiden tot slecht waarnemen. 't Is verder begrijpelijk 
dat men geneigd is aan zijne persoonlijke waarnemingen een 
te algemeene beteekenis te hechten en dus van bet bijzondere 
tot bet algemeene te besluiten. Wanneer bovendien, zooals dit 
het geval is geweest bij vreemdelingen, die in dezen oorlog 
medevochten, sympathie of antipathie jegens de strijders den 
waarnemer uevooroordeelt of wanneer de zucht om de natie 
waartoe men zalf behoort in een bijzonder gunstig daglicht te 
stellen of wel aan de rol, die men zelf heeft gespeeld een 
Lijzondere beteekenis te geven, dan zijn er behalve de boven
genoemde oorzaken van onjuiste waarneming nog tal van 
andere die tot een onjuist weergeven van het opgemerkte 
kunnen leiden, terwijl de conclusies welke worden gesteld dik
wijls onder den invloed staan van vooropgezette meeningen. 

1) Wij kennen slechts éen geval, waarin die behoefte werd gevoeld, 
n.m.l. na de nllchtelijke uitv~tllen uit Ladysmith wa!ll'bij Boeren-kanonoen 
vernield werden. Er is toen na!lr Pretorill gcseind om bajonetten voor 
het manser-geweer, ter nachtelijke bescherming van het geschut. De ± 
20 stuks toegezonden bajonetten werden echter niet gebruikt, wel gedn
renden een korten tijd de ll(lgelgewe'!'en, die voor helzelfde doel waren 
llU u ge v raagd. 
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Dit was althans de indruk, dien ik kreeg bij kennismaking 

met veel wat over dezen oorlog is verschenen. Waar ik in de 

gelegenheid was feiten te controleeren, he u ik dikwijls de 
overtuiging gekregen, dat de verbeeldingskracht van de schrij
vers hunne opmerkingsgave vene overtrof. Ook in het artikel, 

dat ik bedoel, komen enkele mededeclingen voor, die mij 
doen vreezen dat de schrijver bier en daar op zich zelf staarrele 
verschijnselen een te algemeenc strekking geeft; toch meen ik 

dat het wat wetenschappelijke waarde aangaat tot het beste 
behoort wat door vreemdelingen, die aan Boerenzijde streden 
over dezen oorlog werd gezegd. Ik aarzel dan ook niet aan 

dit geschrift eeuige opmerkingen te ontleenen ter bevestiging 
mu de hierboven uitgesproken meening, dat de rol van het 

blanke wapen op het gevechtsveld door de moderne bewape
ning zeer op den achtergrond is gekomen. 

Zoo merkt de auteur op, dat de Boeren na korten tijd hun 
respect Yoor de bajonet en de lans van de tegenpartij geheel 

verloren. 
Op een andere plaats deelt hij mede hoe de Boeren zich 

dikwijls op 50 à 100 meter achter de kruin van een hen vel 
terugtrokken ..... »Als de Engelsehen zich dan op den heu
vel vertoonden, hun overwinning viet~end met luid gejuich cu 
Majuba·gehnil, werden ze door h,ct vuur op korten afstand 

dikwijls slechts uit een gering ac'tntal geweren weggevrtagd." 
Dit laatste voorbeeld duidt er wel op in hoe hoogc mate 

de Boeren de bajouct van de tegenparlij minachtten, m 2•ert1'ozt
U'M stelden in het snelvuur-magazijn. Zoover ons bekend is, 

zij u de gevallen zeldzaam geweest, dat de Engelsehen van de 

bajon~t gebruik hebben gemaakt. 

Dat de schietopleiding zich ten doel moet stellen de indi
viducele schietvaardigheid zoo hoog mogelijk op te voeren, 

schijnt mij dringend noodzakelijk, wijl het vertTouwen in het 
.fJPll'eer, dat natuurlijk het hoogst is bij hen, die van het wnpen 
een uitnemend gebruik kunnen maken, de krachtigste jartm· 
is ter verzelcerin_q van ePn ,r;oede vuu1'discipline. 

1901/1902 14 
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De zeer ver preide f01·mat,ie t,och, waarin hoog t,waarschijn

lijk de verdediget· de wlliugen zullen bezet,ten, en -wanneer 

zij hnn wapen goed kunnen gebruiken - ook veilig zullen 
kunnen bezetten, gepaard aan de noodzakelijkheid waarin het 
kader vorkeert om ter wille van de onzichtbaarheid op hun 
plaats te blijven, zal hunnen invloed gedurende het vuurge
\·echt op de . chuttcrs nagenoeg onmogelijk maken. De schut
ter is dus in het verdedigend gev~cht, bijna geheel aan zich

zelf overgelaten, hoogstens kan hij met zijn buurman raad
plegen omtrent hetgeen hun te doen st,aaL. De vuurdiscipline 

beru tend op gehoorzame overgave aan het bevel of de wenken 
van den groep commandant moet plaats maken voor eene die 

zich grondt \'.n.l. in het 1•edrouwen vaa dm man in zijn .fJeii'Per 
m zija schietvaardigheid; daameven · in een opleiding, die 
hem heeft, geleerd zelf min of meer te bepalen op welke wijze 

hij zijn patronenvoorraad het best kan gebruiken. 

De Boeren waren tengevolge van de overmacht de vijands 

,r;Nl11'on,qen tot het zeer dun bezetten van lange liuiën. Wellicht 
zouden zij zonder dien dwang daar niet toe zijn overgegaan, 

doch hoe dit zij - hunne handelwijze heeft ons geleerd, dat 
de verdediger dank zij het nieuwe geweer zonder gevaar voor 
een doorbreking van zijne linie, deze zeer dun kan bezetten. 

Het spreekt van zelf dat hier twee omstandigheden van bij
zonderen aard aanwezig waren, die in een Europee chen oorlog 
allicht niet- of niet in die mate- aangetrotfen zullen wor

den. Vooreert wa het schootsveld vau den verdediger in 

den regel tot op kilometer vèr open en vlak. vervolgens bezitten 
de Boeren- de ouderen althans- een schietvaardigheid die hen 

i u dat opzicht tot den meerdere maakt van den Europeesellen 

soldaat. Ik meen hier echter te moeten opmerken, dat, een 

stelling ook in on land aan den ei eh zal moeren \'Ol

doen van uitzicht te geven. We zullen wel in vele ge
vallen tevreden moet,en zijn met een schoots,·eld van b. v. 

hoogsten. 800 meter, tenvijl zich in iedere lange telling ge
deelten znllcn voordoen, waarin zelfs dit uict het geval zal 
zijn, doch in een gi'OOt deel van On land is de toe tand veer 
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gunstige1· - met name in onze liniën; daar toch is het ter

rein meestal zóó open of open te maken dat de eigenschappen 
van het geweer ten volle benut kunnen worden . 

Onze miliciens, zelfs al bereiken we eenmaal het desideratum 
dat hnnne schietopleiding op jeugdigen leeftijd wordt begon

nen, zullen nimmer over de vaardigheid beschikken, waarmede 
de Boer in het velrl kwam. Naast vele uitnemende schntters 
zal ons leger altijd een groot aantal brekebeenen in de l'chiet
kunst bevatten, waarvan men zich werkelijk afvraagt of het, 

loonend is ze mede als .·cl~utter in den strijd te betrekken. 
Doch de geperfectionneerde kleine snelvuurkanonnen en 

mitrailleurs stellen ons in staat de vuurkracht van te zwakke 

gedeelten eener stelling aanmerkelijk te verhoogen. De erva
ringen opgedaan met het klein-kaliber snelvumgeschut van 

Vickers, on and Maxim de z.g.n. pom-pom, hebben niet tot 

om•erdeelde instemming geleid; door het aan te bevelen al~ 

infanterie-geschut handel ik in strijd met het advies van vele 

deskundigen. Hun grieven zijn v.n.l. dat de uitwerking van 
het granaatje in materiëelen zin gering is, dat in vele terreinen 
het projectiel niet zal springen, en het mechanisme gemakke

lijk onklaar· raakt. Slechts een dezer bezwaren acht ik af
doende, n.m.l. wanneer inderdaad blijKt dat het projectiel in 
onze dikwijls weeke terreinen een te geringen schok krijgt om 

te springen. Wat hnn mechanisme aa11gaat, de techniek is 
reeds in staat een beter te levereu dan dat der Zuid-Afrikaan ·che 

pom-poms, en zal dus het laatste der drie bezwaren wel weten 

op te heffen. Wat het eerste bezwaar betreft, dit deel ik niet. 
De uitwerking van een klein granaatje is uit den Aard in 

materiëelen zin gering. Het moet al heel gunstig springen 

om schade aan te richten, dit is waar. De uitwerking in 

moreelen zin echter, en hierop komt het torh aan in den strijd, 
is gebleken groot te z~jn; tal van getnigenissen \'an Engel. che 
officieren en minderen bewijzen dit. Doch ook het feit dat het 

Engelsche legerbestuur dat voor den oorlog aan de klein
kaliber snelvuurkanonnen weinig waarde hechlte, doch na 
hunne uitwerking bij ervaring te hebben leeren kennen, een 
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groot aantal dezer stukken in de bewapening opnam, getuigt 
mijns inziens afdoende, dat zij een oorlogswapen van groote 
beteekenis zijn. 

Ik moet hier weer een aanhaling doen uit het rapport van 
den Amerikaan. Het is waarschijnlijk dat de7.e vrij wel de 
meening weergaf van de Engelsche officieren, toen hij den 
27en Februari aan zijne Regeering rapporteerde: 

)) Het Vickers-Nordenfelt automatische kanon, bij àe Boeren 
in gebruik, beeft een zonderling demoraliseerenden invloed 
op een vijand. Het is een klein wapen, dat veel uitwerking 
heeft, en de Britsche soldaat /'reest het meer clan eeni,r; ander 
Boerenkanon. Het : pom, pom, pom in een haastig tempo en 
onbekend aantal, tast de zenuwen sterk aan. Het schiet zeer 
nauwkeurig. 

Tot den 26en Februari, toen er drie aankwamen, door Lord 
Roberts besteld, behoorde het niet tot de Britsche bewapening. 

Met dat geschut werd in den voormiddag van dien dag het 
vuur op het lager van den vijand geopend; de andere ka
nonnen badden nagenoeg gezwegen en als zij vuurden, lokten 
zij geen antwoord uit van den vijand van welken aard ook, 
maar van af het oogenblik dat de pom-pom begon, ont
waakten de Boeren op de meest onverwachte wijze en begonnen 
over de geheele linie te vmen. Het was of een electrische 
vonk in een kruitmagazijn was gesprongen. 

Dit deed den Britsehen soldaten, die zelf zoo dikwijls het 
slachtoffer van dit vuur waren geweest, een ongehoord groot 
genoegen." 

Ook de schrijver van het Duitsche artikel, waaruit ik reeds 
het een en ander aanhaalde, spreekt zeer gunstig over deze 
geschutsoort, ondanks het feit dat hij de leer is toegedaan 
dat de moreele indruk van vuur in de eerste plaats het gevolg 
is van de materiëele uitwerking. Zoo verhaalt hij hoe bij 
Tbabanchu twee Engelsche lancier-regimenten onder het vuur 
van twee l\1axim-Nordenfelts in zeer korten tijd in wilde 
vlucht uiteenstoven. 

Dik heb overal - zoo zegt hij - den indruk gekregen dat 
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heb Mu.xirn-Nordenfelb »eine furchbbare Waffe isb" en een zeer 

groobe toekomst heeft." 

De ervaring van de Hollandsche attachés stemt met deze 
zienswijze vrUwel overeen. Ook wU hebben steeds dien indruk 
gekregen en wij weten dat de Boeren zelf aan hun pom-pom's 
groote waarde hechtten. Het gemak waarmede men met dit 
kleine, licht te banteeren geschut, een bewegend doel kan 

volgen en de zeer korte tUd, waarin een snel verdwijnend 
doel met projectielen overstelpt kan worden , verleenon het 

groot voordeel boven het gewone snelvuurgeschut van grooter 
kaliber. 

Zooals men weet is de pom-pom der Boeren in staat 50 

schoten in de minuut te doen; de projectielen zijn in banden 

van 25 vereenigd, die achtereen kunnen worden weggeschoten 

voor dat men tot herladen verplicht is. De schootstafel gaat 

tot 3300 Meter. Eenige van die kanonnetjes in een verdedi
gingastelling opgenomen, zullen het afwerend vormogen be· 

langrijk verboogen. Gesloten troepen, die zich op enkele ki
lometers voor de steil i ng vertoonen, worden er door gedwon,qen 
zich op te lossen en te verspreiden , zooals bet o. a. aan de 

Modderrivier bleek; daarbij is het stu.k zeer gemakkelijk on
zichtbaar op te stellen. 

Mitrailleurs, vooral mitrailleurs met automatisch werkend 

sluitstuk, znllen een eenigszins andere, doch ook een belangrijke 
rol in de verdedigingslinie kunnen vervullen. 

Velen der Boeren, uit hnn aard juistheid-schutters, gevoelden 
voor dit laatste wapen, waarbij vooml de quantiteit van het 

vnnr op den voorgrond treedt, geen groote waardeering. Anderen 

echter stelden het op hoogen prijs. Zoo herinner ik mij, dat 

geuenml Ben Viljoen op mijn vraag naar de sterkte van zijn 

korps mij een opgaaf deed die, zooals mij later bleek, de 

juiste ~terkte met 25 man ovet·trof'. Hij legde dit zóó uit: mijn 

commando telb op het oogenblik uieL 375 doch slechts 350 
man, maar ik bezit een hand·maxim (mitrailleur) en die telt 
voor 25 man. 

Wanneer men llll door doelmatige opleiding de miliciens 
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heeft geleerd hun wapen in het gevecht te gebruiken, ook 
zonder dat steeds een meerdere aanwezig is om beu voor te 
lichten, en de vuurkracht van de ingenomen stelling heP.f~ 

verhoogd door mitraillem·s en suclvumkauonnen, dan zal men 
kunnen volstaan met een zwakke bezetting der vunrlinie en 
het groote voordeel bereiken een zeer sterke algerneenc reserve 
te kunnen achterhouden, die men dan kan gebruiken 't zij 
om den \' ijand, die zijn vleugels verlengt, steeds op een bezet 
front te doen stuiten, hem te overvleugelen en in zijn flank 
te bedreigen, of wel een krachtigen tegenaanval te ondernemen. 
Een tegenaanval brengt echter den aanvaller in de gunstige 
positie van verdediger. lfij schijnt mij dan ook slechts aan te 
bevelen tegenover een zeer geschokte tegenpartij. 

Vragen we ons nu af of de wijze waarop de Boeren 

bnnne troepen vcrdeelden over een stelling, ons als voorbeeld 
moet dienen, dan meen ik dat het antwoord bicrop ontken
nend moet luiden. Ilunne groote beweeglijkbeid schonk hen 
de mogelijkheid, de frontuitbreiding, welke bij den aanvaller 
verkregen werd uit de dieptc-opstelling, ~oor een frontuit
breiding te beantwoorden, die verkregen werd door vcrplaat
sing der troepen in eer~:>te linie. Dit is natuurlijk voor infanterie 
zeer moeilijk. Bovendien de gesteldheid van bet tencin veroor
loofde hun die verplaatsing te doen geschieden, zonder dat de 
Yijand dit kon zien. Wij zullen, waar· infanterie in stelling ligt, 
wel meestentijds gedll'ongen zijn tot een diepte-opstelling. 

Den aanvaller viel geen der voordcelen toe van bet rookzwak 
buskruit, en het voordcel dat hem toe had kunnen vallen - de 
onzichtbare opstelling zijner artillerie - werd slechts zelden 
door hem benut. Waar de aanvalsvormen in dezen strijd een 
nieuwe gedaante kregen, is dit dus uitsluitend toe te schrijven 
aan de gewijzigde wapenwerking bij den verdediger. 

Aanvankelijk beproefden de Engelsehen door nachtelijke mat·
schen en aanvallen de tegenpartij haar voordeel te ontnemen. 
Doch spoedig werden deze middelen opgegeven, wijl ze de be
kende bezwaren en gevaren boden. Soms werd dagen getast 
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en gezocht naar het zwakke punt in de verdedigde stelling 

(Spioenkop, Vaalkrans, Donkerhoek, Dalmanutha en andere 
gevechten), vóór tot den aanval werd besloten, of wel - en 
dit vooral later - men beproefde den verdediger uit zijne 

stelling te manoeuvreeren. 
Het &amrRlspnnt werd op de gewone wijze onder zwaat· 

artillerievuur gehouden, soms dagen achtereen, een vuur, 
dat gewoonlijk onbeantwoord bleef en meestal weinig schade 
aanrichtte. De aanvaller won langzaam terrein, onder be

scherming van het artillerievuur, dat bij den stormaanval 

ophield, of verplaatst werd naar het ten·ein achter de stelling. 
Dit vuur was krachtig gevoed en kon, dank zij de accuraat 

schietende marine-kanonnen, en de verheven opstelling des 

verdediger , vrij lang worden vourtgezet gedurende het voor

waartsg<LRn der infantCJ·ic, zonder gevRar voor die troepen. 

Waar ik in de gelegenheid ben geweest het artillerievuur 

van de Engelsehen waar te nemen, kreeg ik den indruk dat 
meestal werd gestrooid; na een projectiel dat vlak bij het doel 
insloeg, volgden schoten die honderden meters voor of achter 
vielen, enz. De moeilijkheid om de juiste opstelling te ont
dekken van den goed verborgen vijand dwong vermoedelijk 
tot deze wijze van vuren. De mate1;ëele uitwerking was na
tnnrlijk geringer dan van goed gericht vuur, de moreelc uit
werking echter deed zich in ruimer kl"ing ge,·oclen. 

Doch ook het gerichte vuur had gewoonlijk weinig muteriëele 

uitwerking tegen de zoo ijle linie der Boeren. Daar het meestal 
uit vlakbaau-vunrmonden werd afgegeven, kon het slechts hen 

tt·effen, die de dekkingen rerlieten . De moreele uitwerking van 

het artillerievuur dat in de eerste gevechten der Boeren tot 

het outruimen der stellingen dwong, verminderde natuurlijk 
toen ze ervoeren dat het tegen doelen in loopgraven onscha
delijk was. 

De aanval der infanterie geschiedde, zooals wc reed~ aan
gaven, in den aanvang van den oorlog in verspreide liniën 
gevolgd door gesloten troepen. Het was te verwachten dat deze 

formatie, die in ruimen ziu genomen, een gevolg is van de er-
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varingcn van den Franseh-Duitsehen oorlog, niet meer doel
t.rcffeud zou blijkeu tegenover de· moderne bewapening. Dit is 
dan ook het geval geweest. Na de eerste gevechten bleek het 
gevaarlijke van gesloten formaties binnen het bereik van het 
vijandelijk geweervuur, en in de Jatere helft van den oorlog 
gingen de aanvallers vooruit in lange, zeer verspreide liniën, 
die elkaar aan vankeiijk op enkele honderden meters volgden. 
Die afstand verminderde naarmate de aanval vorderde, zoodat 
de tirailleurs der verschillende liniën in de hoofdvuurstelling 
vereenigd waren. Gesloten troepen waren zelfs op de afstanden 
van 2000 meter en meer, waarneembaar, verspreide tirailleurs 
niet. Hoewel het veld gewoonlijk boomloos en geheel open was, 
smolt de kleur der uniform van den aanvaller zoodanig in 
bet terrein weg, dat hij ook op de kortere afstanden, moeielijk 
te zien was, ja, een liggende tirailleurlinie was dikwerf geheel 
onzichtbaar. Deze onzichtbaarheid gaf aan de Zuid-Afrikaanschc 
~evechtsveldcu een eigenaardig karakter. Ondanks het zwaar 
kanon- en geweervuur, waaruit men moest besluiten dat er 
hevig gevochten werd, bleef de vlakte vóór de stelling schijn
baar leeg. Slechts een zeer geoefeud of een scherp gewapend 
oog kon de gestalten en de voertuigen onderscheiden, die zich 
flauw tegen den achtergrond toekenden. 

Iets wat den Enropeeschen officier, die zijn gevechtsindrukken 
op het manoeuvre-veld opdeed, moest treffen, was de groote 
afstand waarop dikwijls een gevecht beslist werd. Men kan 
zich bijv. deuken, hoe weinig het, ge\'echt bij Ooien o waarbij 
bet centrum van de vijandelijke infanterie op 800 meter vóór 
de stelling tot staan kwam, overeenkomt met hetgeen bij ons 
en vermoedelijk ook elders het vreedzame manoeuvre-terrein 
te zien geeft. 

De onzichtbaarheid, die een zoo groote rol speelt op het 
moderne opera.tietooneel, dwingt beide partijen om zich van 
de beste kijkers en andere waarnemingsmiddelen te voorzien. 
De prismatische kijkers, zooals we reeds opmerkten, voldeden 
uitstekend. De Engelseben bedienden zich bovendien van veld
telescopen, en hebben in dezen oorlog een ruim gebruik ge-
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mattkt van den luchtballon als observatiepof't. I let oonlccl over 
dit verkenningsmiddel - zooals we reeds mededeelden - loidt 

verschillend en zal vermoedelijk wel eenigszins afhankelijk zijn 
van de verwachtingen, welke men koesterde. 

Dat de Boeren den luchtballon in hoogemate wantrouwden, 
heb ik mede reeds i u het licht gesteld, terwijl het feit dat bij 
de Engelschc troepen tot Pretoria heeft vergezeld, aanwijzing 
is dat men den Jast welke het meevoeren van dit, artikel 

noodzakelijkerwijze gaf, niet als onnut beschouwde. 

KaJ>itein Slocum rapporteert aan zijne rcgeering o.a. het 
volgende omtrent dit verkenningsmiddel : 

»De ballon, dien Lord Roberts medevoerde, bewees veel diens

ten ter bepaling van de plaats waar de vijand en zijn kanon

nen zich bevonden. Hij werd meer dan eens door geweerkogels 
getroffen, maar elientengevolge nimmer tot dalen gedwongen. ne 

genie-officier die telkens mede opsteeg vcrtelde me, dat de ballon 
door granaatkartetskogels getroffen slechts langzaam daalde. 

Op marsch naar Pretoria bleef hij 28 dagen gevold, steeg 
ontelbare malen op, en gedurende dien tijd werden slechts 
500 kn bieke voeten gas toegevoegd , ondanks het groote 

verschil in temperatuur tusschen dag" en nacht, soms over de 
50 °. Het hoogst steeg hij gedorende het gevecht voor Pretoria 
en wol 14.00 voet. 

Een ballon-sectie - een ballon, !let persoucel en de trans

portmiddelen - is als volgt georganiseerd: 
Drie officieren, 51 man, 4:J paarden en 8 voertnigcn ... 

De officier belast met den dienst deelde mij mede dat 20 man 

het minimnm aantal helpers was, waarmede hij zich redden kon." 

Oehcel anders luidt het oordcel van den luitenant-kolonel 

1\iay, die zich aldus uitlaat: »Wat ik gezien heb van balloos 

i u Zuid-Afrika en bij onze vredes-m,~uoeuvrcs breng~ er mij toe te 
twijfelen aan de mogelijkheid dut zij hier (dat is bij het obscn·ecreu 

in artillerie-stellingen) veel praktische waarde zullen hebben." 

De, in dezen oorlog gehrnikte, ballon, bad den gewoncn 
ronden vorm, en behoorde niet tot het beste wat de i nclustrie 
in staat is te leveren. 
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Omtrent den aanvaiRvorm nog het volgende. In een 

Engelsch werkje van den majoor Oallwell, R. A. getiteld: 
»The Tactics of To-day'', geen deze officier, die den oorlog 

medemaakte en het boekje gedurende zijn opmarsch van Langs
Nek naar het Lijdenburg-district heeft gescbreven, als vrucht 
>~ijner ondervinding op het oorlogsveld de volgende aanvals
formatie aan voor de Engelsche compagnie: 

Het Engelschc leger - zegt hij -- zal van zijn tmditie 

moeten afwijken en de compagniëen niet langer in de breedte 

doch in de diepte ontwikkelen, wijl een compagnie - dat is 
100 man - een front van + 800 meter inneemt. De beste 

formatie is die, waarbij de vier secties achter elkaar geplaatst 

zijn op afstanden van + 150 meter en verspreid worden over 
een lijn van 200 meter, de manschappen met 8 pas tusschen

ruimte. De geheele compagnie beslaat dan een oppervlakte \'an 

200 meter breedte en 450 meter diepte. 
In deze formatie - zegt de schrijver - kau de compag

niescommandant zijne compagnie nog leiden. Ook voor bet 
bataljon geeft hij een aanvalsvorm aan, waarbij het eene 
breedte eu diepte inneemt van ruim 700 M. bij 1400 M. 

Uit de werken van Engelsche auteurs over dezen oorlog 
kreeg ik den indruk dat de aanvaller in dubbelen zin de 
nadeelen heef~ ondon·onden van het zich binden aan een vast 

schema Vttn aanval. 1) Vooreerst bleek het dat. de aanvalsvorm 
die hij op het oefeningsterrein had ingestudeerd - bij de 

nieuwere bewapening niet voldeed. Dezelfde schrijver zegt toch 

op een andere plaats in zijn werk: 

»Dat regimenten en brigades een i ge maanden geleden (hier 
wordt op de eerste maanden van den oorlog gedoeld) het 

gewaagd zouden hebben aanvallen te doen op de posities van 
den vijand i u formaties, welke het exercitie-reglement aan

geeft, schijnt ons nu (d.i. miudeu in 1900) even ongelooflijk 

1) On<1ank8 de bepaling, die in het Engelsche Reglement voor de 
Infitn1nrie voorlnvam, da1 er gdcn "uorm:tl a11al'k furnm1iuu" zou zijn, 
~chUut zü inuerdl!~u wet u~staan te hebben. 
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al de beroemde aanval op ~L. Privat het Dnitsche leger dat 

voor Parijs lag, ongelooflijk geschenen moet hebben." 
Zou nu het reglementair vaststellen van een wijze van 

aanvallen, zich ba eerend op de ervaringen van den Zuid
Afrikaansehen oorlog, niet hetze! fdc gevaar voor de toekomst 
in het leven roepen!' Niets Loch ~chenkt zekerheid, dat dir 

vormen in at1dere terreinen even doeltrefTend zullen blijkeu; 
bovendien niets waarborgt, dat de bewapening eener L genpartij 
in een volgenden oorlog dezelfde zal zijn gebleven. De artillerie 

van den toekomstigen tegenstander kan veel sterker zijn dan 

die der Boeren, en zijn geweer kan in snelvuurvcrmogen heL 
tegenwoordige overtreffen. Men denke bijv. aan de · invoering 

van een automatisch handvuurwapen. Terwijl het ook niet 
ondenkbaar is dat hij zich zal bevinden tegenover een meer 

actieven vijand. 

De Enll'e!sehe werken over dezen oorlog gaven mij den in

urnk dat zij het nadeel van stereotype vormen uog in ePn 

ander opzicht ondervonden en wel uit de ongeschiktheid van 
vele aanvoerders in verschillende rangen, om zich te voegen 
naar de ei chen van terrein en om tandigheden, en hun gebrek 
aan tacti 'Ch inzicht en militair instinct. Beide hadden gele
den door het werktuigelijk instndeeren ,·an zekere formules 
en vormen, het scheppingsvermogen dat de militaire kunste
naar behoort te bezitten was gedeeltelijk in vormentlienst op

gegaan. De Afrikaansoho vrijwilliger , die met de Engelsche 
armee vochten, verbaa den zich aanvankelijk over haar op

treden in de Zuid-Afrikaansche terreinen. Zij zagen fouLen be
gaan, die zij zelf stellig vermeden zouden hebben, en outdekten 

bij vele der Engel che officieren eene ongeschiktheid \'OOr het 

vcldleven, die hen bij mannen mn het beroep onbeg1·ijpelijk 
was. Doch nog gr·oowr werd hunne verbazing toen die fouten 

door hen, die ze begingen, werden goed gepraat met een beroep 

op heL reglement, dat op de exercitievelden van Engeland zoo 
volmaakt geleek en dat hier te velde tot eeu onbclrouwbaren 

gids werd. En vijand i er werd hun gevoel jegens den Engel chen 
officier, toen deze in zijne reglementenkennis een motief vond 
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zich een geschikter veldsoldaat te achten dan de n1:et-rnilitaire 
makker wien het leven in de Zuid-Afrikaansche velden met 

een scherper blik, een betet· opmerkingsgave, en een juister 

gezicht op het terrein bad uitgerust dan hem, den officier 
die een deel van zijn leven op het exercitieveld en in het 
garnizoen had doorgebracht. De oorlog heeft hem dan ook 
geleerd dat hij ondanks zijn training in vele opzichten de 
mindere was van den niet-militair getrainden Afrikaansehen 

kolonist, wiens geheele tactische bagage bestond in zijn gezond 

verstand en juisten blik op het terrein. 

Niet gaarne zou ik het schema van den majoor Callwell 
als stereotypen aanvalsvorm willen aanbevelen, hoewel er zich 

omstandigheden kunnen voordoen waarbij het Aan bcYelens

waardig is. · De Zuid-Afrikaanscha terreingesteldheid wordt 

slechts in weinig Elll'opeesche landen teruggevonden; ons eigen 

land is geheel anders, zoodat de tactische vormen ten onzent 
slechts bij uitzondering dezelfde kunnen zijn als in Zuid-Afrika. 
Dat echter ook in onze terreinen de aanvaller 
veel meer tusschenruimte zal moeten nemen dan 

tot nu toe gebruikcl\jk wa~, staat voor mij vast. 
Waar het nu te verwachten is dat èn bij den aanval èn bij 

de verdediging de frontuitbreiding van de compagnie aan
zienlijk grooter zal worden dan zij nu is, rijst de vraag of 
de sterkte onzer tactische eenheid niet veel te groot is. 

Naar mijne meening kan deze vraag niet anders dan toe

stemmend worden beantwoord, ook al neemt men aan dat de 
oorlogssterkte na enkele weken aanzienlijk geslonken zal zijn. 

Bij het Engclschc leger toch, waar de compagnie slechts 100 
combattanten telt, outviel de leiding reeds aan den compagnics

comtmllldant wanneer slechts 2 sectiën naast elkander ver

spreiel werden; hunne frontbreedte bedroeg dan ruim 400 meter. 

In bedekte terreinen is het, zelfs bij veel geringere front

uitbreiding, onmogelijk een troep te overzien; bet zelfstandig 
bestuur zal dan van den compagniescommandant op den 

secticcommandant ja soms op den groepscommandant moeten 

overgaan. 
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Dat hetzelfde motief, hetwelk eenmaal de compagnie als ge

vechtseenheid de plaats deed innemen van het bataljon, zich zou 
doen gelden om voor de compagnie een eenheid in de plaats 
te stellen van geringere sterkte, ligt voor de hand. De vraag 
is of men dien qjd nu gekomen acht. Het antwoord daarop 
is hiervan afhankelijk of men het noodzakelijk acht bij de 
moderne bewapening in meer· verspreide orde te vechten dan 

nn het geval is. Dit is de belangr·ijkste qnaestie, die ik van 
avond naar aanleiding van onze ervaringen onder nw aan

dacht kan brengen. 
Ik zal het eerste gedeelte van deze voordmcht besluiten 

met in het kort aan te geven welke invloed naar onze mee

ning de modeme bewapening op de verschillende wapens kan 
oefenen. 

Wat de Infanterie betreft kan ik na het voorafgaande met 
een enkel woord volstaan. 

Voor den verdediger, hetzij in vooraf bereide stollingen, 
hetzij in rencontre-gevechten is het van belang zich met alle 
middelen de voordeeten dPr onzichtbaa?'heid te Yerschatfen. Dl:' 

aanvaller kan zich een betrekkelijke onzichtbaarheid verze
keren door de kleur van de uniform• zooveel mogelijk te doen 
Ol'ereenstemmen met de tint Yan het terrein. Ook voor den 

verdediger is dit, hoewel niet in die mate, van belang. Blin

kende voorwerpen op grooten afstand zichtbaar, behooren niet 
op het gevechts\·eld thnis. De Engelsche officieren kregen 
na de eerste gevechten last, de sabel achter te laten, zij 

werden met het geweer bewapend. Daar deze maatregel v.n.l. 
genurnen werd ter vermindering van het gevaar om in het 

bijzonder tot doelwiL te dienen, zal hij, - onnoodig hierop te 

wijzen- hun prestige tegenover den mindere geschaad hebben. 

Het ware beter geweest wanneer de sabel, die blijkbaar op het 
gevechtsveld niet meer thuis behoort hen reeds in tijd van 

vrede ware ontnomen. Wijl het waarschijnlijk is, dat ook wij, 

bij het uitbreken van een oorlog, , dit wapen zullen moeten 
afleggen, verdient het overweging hiertoe reeds in tijd van 
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vrede over te gaan. Door ook de officieren met het geweer 
te bewapenen, althans de subalterne, kan van hnn talenten als 
schutter gebruik worden gemaakt ter verhooging van de vuur
kracht. 

De verdediger moet zijn ondersteuningstroepen en reserves 
zóó opstellen dat de versterking der linie kan geschieden 
zonder aan den vijand de ligging der stelling le verraden. 

In open terrein kan het noodig zijn deze i11 de tiraillenr
linie of onmiddellijk daarachter te brengen. 

De versterking eener verdedigende linie door achterwaarts 
opgestelde troepen, is het moeilijkst even vóór en gedurende 
den stormaanval. Bet krachtig geweervuur van den aanvaller 
onmiddellijk vóór die attaque maakt een breede strook achter 
de stelling onveilig, evenzeer als het nog krachtiger artillerie
vuur dat gedurende den stormaanval v.n.l. gericht is op het, 

terrein achter de . telling. 
De g-roote uitbreidinO' der stellingen en in het algemeen 

der geheele gevechtslinie, schenkt aan bereden infanterie als 
reserve, hetzij te paard, hetzij op een wiel een hooge wam·de. 

Omtrent de artille;ie valt nog het volgende op te merken : 
Daar de verbetering van het handvmmvapen voomamolijk 

den verdediger ten goede komt, zal de aanvaller de verhooging 
zijner vuurkracht meer dan vroeger tm,etcn zoeken in een 
. terke veldartillerie. Al vcrmijdt de verdediger den artillerie
strijd, wat dikwijls aanbevelenswaardig zal zijn, toch zal hij 
in de beslissende oogenblikken in staat moeten wezen bet 
artillerievunr van den aanvaller, die dan zijn geheele vuurkracht 
op het aanvalspunt (strook) brengt, tot zich te trekken. 

Dit nu is alleen mogelijk, watmeer hij beschikt over minstens 
even ,c;oerle kanonnen als de tegenpar~ij. Een zwakkere artillerie 

bij den verdediger kan hare gevechtswaarde verhoogen door 
de voordcelen der onzichtbaarheid te benutten. He~ ?7Wrr>ele 
nadu·l erhter van in artillerie-bewapenin,r; dl' zwakkere te z&'n 
is zeer groot. Suelmurgeschut van groot v01:mogen i alzoo voor 
ons lund een onafwijsbare eisch . 
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Mag men uit dezen oorlog gevolgtrekkingen maken voor 

een Europeescben strijd, dan is het te verwachten, dat de 

gevechten een langzaam en slepend karakter zullen hebben. 

Aan groote beweeglijkheid van het stuk dient dan niet in 
de eerste plaats aandacht geschonken te worden. De Boeren 

hebben zich nimmer ueklaagd over gebrek aan beweeglijkheid 

hunner veldartillerie, hoewel al spoedig, niet alleen de Krnpp·· 

houwitser van 12 c. M., maar ook het Orensot-kanon van 

15.5 c.M. tot hunne veldbewapening behoorden. De Kapitein 

Holmes Wilson, R. A., die over het optreden van de Engelscbc 

artillerie in Natal een studie in het licht gaf, herinnert daarin 

aan de bekende uitspraak, dttt in tijd van vrede de veld

artillerist vraagt om meer beweeglijkheid van zijn wapen, 

terwijl gedurende of na een oorlog steeds wordt gevraagd naar 

een vummond waarvan het enkel schot grooter uitwerking 

heeft. Ook de Engelsehen hebben in dezen oorlog nimmer 

behoefte gevoeld aan meer beweeglijkheid, van hun geschut, 

integendeel, die mobiliteit is zelden tot haar recht gekomen. 

De meeste diensten hebben ze gehad van de marine-kanonnen, 

12 ponders die door ossen werden voortgetrokken. 

Een minimum-beweeglijkheid - tel! onzent te bepalen 

door hen, die de waarde van onze teneinen met het oog op 

de verplaatsing van veldartillerie goed kennen - moet echter 

gevorderd worden. Is daaraan voldaan, clan schijnt het mij 

raadzaam zich bij de constructie ten doel te Rtellen het enkele 

schot de grootste werking te verzekeren. 

De vraag of meer verspreide opstelling der batterij door 

splitsing in sectiën in vele gevallen niet raadzaam Ziil zijn 

met het oog op de verhoogde kans op onzichtbaarheid, verdient, 

overweging. De minder gemakkelijke vuurleiding komt hier 

aan de debet- de mindere zichtbaarheid aan de credi~zijde. 

Bij een strijd tusschen 2 batterijen zal de in sectiën opge· 

loste batterij hare tegenpartij, wanneer deze vereenigd optreedt, 

tot cloelverdeeling dwingen, tenvijl zij zeh·e haar vnur kim 

concentreeren. Bij de vercenigde batterij zal de materiëcle en 

morecle uitwerking van het vijandelijk vuur dat slechts een 
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gedeelte treft, zich over de geheele batterij doen gevoelen; bij 

de ver, prei de sectiën natuurlijk niet. 
Evenals het infanterievuur oefent dat der artillerie eene 

moreele werking uit, dikwijls grooter dan hare materiëele uit
werking zou doen veronderstellen. Slechts dat vuur, wam·van 

meu zeker i. dat het niet treffen leem, mist moreele uitwerking, 
en nog niet eens ten Yolle, wAnt het artillerievuur en in het 

bijzonder het granaatvunr is op grooten afst::md zicht- cu hoor
baar, en vcrwekt dus in wijden kring een gevoel van onveilig

heid, al moge de linie die goed gedekt is en zich veilig 
weet, onbekommerd de projectielen zien vallen, zij die op 
grooten afstand daarachter en minder goed gedekt zijn, ge

raken in onrust, vooral wanneer de granaten onregelmatig 
vallen en men dus geen indruk krijgt wat onder vuur wordt 

gehouden. 
Deze opmerking bevat niets nieuws, toch meende ik haar 

te moeten uitspreken, omdat ik zoo dikwijls de waarde van 

het artillerievuur heb hooren meten uitsluitend naar de kans 

op materiëele uitwerking, als ware dit bet voornaamste wat 
de artillerie beoogen moet. Dat zij het beoogen moet, dit 
spreekt van zelf, even goed als de schutter moet trachten zijn 

tegenpartij te treffen, maar dat haar vuur waardeloos zou zijn 
ook al bereikt, zij haar doel niet, dit dnrf ik bij ervaring 

stellig voor onjuist verklaren. Daartoe herinner ik mij te goed 
de angstige spanning, die het artillerie-bombardement bracht 
onder hen, die het ondergingen; hoe gesloten troepen uit 

elkaar ·tol'en, en het veld waarop de projectielen vielen, in 
wijden kring gemeden werd. In het bijzonder hadden de lyddiet
granaten dien invloed vooral nadat enkele juist vallende schoten 

ongemeen groote verwoesting hadden aangericht. 1) Niet alleen 

de Boel'en vreesden het granaatvuur, ook de Engelsehen waren 

1) Dat de Engelsche kanonnen welke met brisant granaten vuurden 
een grootere dracht bezaten <lan het gr.wone veldgeseltul geeft voor eed 
rlee/ de verkluring <l~r vrees well;c lle Boeren - vooral later - voor 
deze projectielen gevoelden. 
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dikwijls 'dóor · enkele kanonschoten tot staan te brengen, en 
gedwongen dekking te zoeken. 

Dnt in vele berichten andere meerringen worden verkon
digd omtrent den morcelen invloed van het artillerievuur op 
de Boerenstrijders schrijf ik v.n.l. daaraan toe, dat, waar de 
Engelsehen zich bepaalden, stellingen te bombardeercn, en de 

Boe1·en niet verplicht waren in een bcd1·eigdc positie een nnnval 
af te wachten, deze zich o.chtcr kopjes terugtrokken waar ze 

rustig het einde van het bomhardement afwachtten. En wanneer 
ze in de vlakte aan schansen arbeidden en dus geen bescher
mend kopje in hun nabijheid ,hadden, werden ze gewaarschnwd 

als de vlam van den vunrmond het naderen van een projec

tiel aangn f en dekten zich tijdelijk tot het gevaar voorbij was. 
Doch hier hr.stond de zekerheid van on!cwetsóaarhf"id. Duarnit 

verklaar ik de, bij velen bestaande mcening, dat de Bocren 

weldra vertrouwd raakten met het vijandelijk artillerievuur en 

bet niet vreesden. Deze meening komt mij echter beslist 
onjuist voor. Nog korten tijd voor mijn vertrek verzekerde 

mij generaal Botha dat slechts de overmacht aan kanonnen 

der Engelsehen en in bet bijzonder hun lyddiet-bommen, (die 
bovendit:>n uit de vuurmonden werden geschoten welke de 
verste draebt bezaten) de Boeren zoo moedeloos maakten, en 
menigmaal hoorde ik zeggen: >!laten de Engelsehen maar 

eens fair play spelen en bun kanonnen wegzenden, dan knnnen 
ze met het dubbele aantal schuLters komen dat nu in bet veld 
staat, en we zullen ze staan"; generaal Botha voegde er eens 

bij: »dan herover ik in een week tijds Pretoria". 
Dergelijke uitdrukkingen deden mij het groote gewicht be

seffen voor den verdediger om over een veldartillerie te be

schikken, gelijkwaardig aan die der tegenpartij, terwijl het feit 

dat de verliezen in dezen oorlog door de artillerie toegebracht 

betrekkel~jk zeer gering geweest zijn, ondanks een enorm 

mnnitieverbruik, mij in de meening beeft versterkt dat dit 

wapen zijn groote prestige niet 1:n Je eerste plaats ontleent aan 
zijn vermogen om te treffen. 

Dat deze overweging mij niet doet besluiten dat de artillerie 

1901/1902. 15 
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goed zal doen hrtar m•mitie ten allen tijde maar lnk raak IYcg 
te schieten, dit spreekt van zelf, maar wel geloof ik dat zij in 
vele gevallen het geoorloofde van munitiegebruik niet te angst
vallig moet afmeten liaar de kansen op het bereiken van mate

riëel uitwerking en dat van een, minder goed gericht doch 
snel afgegeven vuur, dikwijls meer resultaten vcrwacht kunnen 

worden rlau van een vunr dat eerst wordt ingesteld na een 

nitcrst nauwkeurige bepaling mn den Rrtillcrist.ischen afstancl. 

Wat rle projectiel-soort, betreft, we zijn van meening dat 
de granaat ongemeen veel meer moreele werking heeft ge

oefend rlan de granaatkartets. Dat deze laatste, mits de 
pringpunteu binnen een redelijke spreiding vallen, groote 

materiëelc werking kan hel.Jben, zal wel geen betoog behoeven. 
Onze indruk is geweest, dat het granaatkartetsvuur der En

gelschen over het algemeen weinig heeft uitgewerkt, en dat 

de granaten, lyddiet en andere, voornamelijk oorzaak waren 
van het prestige dat het vijandelijk geschut in dezen oorlog 

bij de Boeren heeft gehad. 

De Boeren bezaten zooals ik reeds aangaf geen cavalerie. 
Slecht enkele verkenningstroepen verrichtten een gedeelte 

van de werkzaamheid welke van dit wapen gevorderd wordt; 
cavaleriegevechten kent deze oorlog dan ook niet. Waar de 

beteekenis van het blanke wapen zooz.Jer op den achtergrond 

kwam ten gevolge der verbeterde vuurwerking van het hand
vuurwapen, daar mogen we aannemen dat de beteekenis van 
de ca1·alerie als slagwapen belangrijk is afgenomen. In de 

toekomst toch zal een cavalerie-afdeeling, die veel zwakker is 
dan hare tegenpartij, mits zij goed geoefend is in het zich 

haastig gereedrnakeu voor het vuurgevecht, den overmachtigen 
vijand met ecu snel afgegeven vuur tot de vlucht kunnen 

dwingen, en aldus een resultaat bereiken dat zij door het 

aannemen van den cavaleriestrijd niet be!'eikt zon hebben. 

Dit reeds duidt op het groote belang, den cavalerist ook als 
infanterist af te richten. Charges op infanterie, voorzien van 

het snelnmnmpen, beloven, tenzij onder zeer gunstige om-



213 

Rtanrligheclen ondernomen, al zeer wCJmg resultaat. Één groep 
is voldoende enkele eskadrons terug te wijzen, wanneer de 

armval niet geheel verrassend is. 
De Amerikaansche attaché, zelf cavalerie-officier rapporteert 

aan zijne Regeering: »Dat liet vuurgevecht te voet een nood
zakelijk bestanddcel is van het succes der cavalerie, zal wel 

clor)]' niemunrl betwijfeld worden, en onze cavalerie is de ecnigste 

in de wereld, welke behoorlijk daarvoor is opgeleid. Tn ge
sprekken met de acht andere militaire attachéF:, die allen grootc 
mogendheden in de wereld repre. enteerden, trof het mij bij

zonder, hoc weinig ernstig deze zaak wordt opgevat bij de 
cavalerie van andere landen. Mijne ondervinding schonk mij 

de overtuiging dat de dagen van groote cavalerie-lichamen, op 
elimar instormcnd, voorbij zijn en dat cavalerie, die ecu karabijn 

van groote dracht bezit, met een kogel van niet minder dan 

!:!.75 mM., en die afgericht wordt e\7 Cnals de onze, om snel af 

te stijgen en van het vuurwapen gebruik te maken, vijandelijke 
cavalerie, die van sabel of lans wil gebruik maken, zal verslaan." 

Ook bij den opbelderingsdienst, die in een toekomstigenoorlog 
vermoedelijk tot het belangrijkste deel zal behaoren van den 
arbeid van den cavalerist, zal aan het vuurgevecht de voor

keur toekomen boven charges op vijandelijke cavalerie-massa's. 
Alles wijst er op hoezeer de africhting als infanterist voor 
het bereden wapen van belang is. Mochten deze meeningcn 

ten onzent ingang vinden, dan zal de ruiter zich moeten ge
wennen in zij u paard niet in de eerste plaats het strijdmiddel 
te zien van welks massa maal snelheid hij ten deelc zijn be

houd en overwinning verwacht, maar meer het vervoermiddel 

dat hem daar moet brengen, waar hij met vrucht zijn vuur

wapen kan gebruiken. 

Nog enkele opmerkingen betreffende de veldveTsterkin,qslwnst. 
Met klem heeft de krijg het groote belang der veldverster

king~kuust in het licht gesteld, en het gebruik van schop of 

pade als een der werkzaamste hulpmiddelen doen kennen 
voor bet welslagen in het gevecht. Bijzondere waarde hebben 
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door het rookzwak buskruit de muskes gekregen; ll'am· de tijd 
ontbreekt dekkingen te mo,ken, kan dikwijls het maskeeren 

eener stelling een groote mate van veiligheid waarborgen. 
Het antwoord op de vraag of kunstmatige dekkingen vóór 

of in den rand van het bedekte terrein aangelegd moeten 
worden hanO't af van bijzondere omstandigheden. In vele ge

V1lllen zal het stelling nemen in den rand de voorkeur vcr
dienen boven het zich i ngravcn op enkele honderden meters 

daarvóór en wel dan als de stelling aanrankelijk zwak bezet 
moet worden. De versterking der stelling toch moet ongezien 

kunnen geschieden. Het schijnt mij waarschijnlijk dat de vijand 
niet per se den rand onder vuur zal nemen, zoolang er niets 
is, waaruit hij kan opmaken waar de vijandelijk tirailleurs 

zich hebben opgesteld. De geringste aanwijzing echter lmn 
hem hier op den weg helpen, zoodat de Lezctting ter wille 

v:m haar eigen veiligheid alles vennijden moet wat haar zou 
kwwen verraden. Bij troepen van wier standvastigheid in het 
vuur men niet zeker is, zal opstelling vóór Jen rand, voor
keur verdienen. De beste waarborg toch om onder het hevig 

vijandelijk vuur, betrekkelijke reiligbeid te genieten, vindt de 
vree acbtige dan in zijne stelling. Haar \·erlatende zou hij 

een groote ongedekte ruimte moeten doorloopen. 
De Boeren maakten it~ den regel geen lange loopgraven 

maar bouwden »schansjes" of mnakten tirailleurpntten, die aan 
slechts enkele man chappen dekking boden. Tusschen die 

schansjes en potten waren groote ruimten. Op die wijze werd 
met weinig arbeid een lange stelling verkregen en bovendien 

het voordeel dat een juis~ vallende lyddiet-granaat, slechts 

weinig schade aanrichtte. Lange loopgraven zijn in dit op
zicht gevaarlijk. Volgeus onze inlichtingen doet de werking 

van een brisan~-granaat, die in een loopgraaf springt zich tot 

op grooten afstand van het springpunt gevoelen. Korte loop

graven hebben ook dit voor boven langere, dat de bezetting 
zich beter tegen echarpeer- en enfileervuur kan dekken. 

Het groote nadeel van vele korte boven één lange loop
graaf is zeker dat de commnnicatie in de stelling onmogelijk 
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wordt en de leiding zeer moeilijk. Wanneer men echter van 
mccning is dat de leiding, zoowel tengevolge der uitgebreid
heid der stellingen als door den eiscb van onzichtbaarheid in 
ieder geval zeer moeilijk en dikwijls onmogelijk zal zijn, dan 
weegt dit laatste bezwaar minder. 

PAUZE. 

Overeenkomstig· het in den aanvang genomen besluit, werd 
in de pauze overgegaan tot de verkiezing van den Voorzitter 
der Vereeniging. 

Bij eerste st.emming verkregen, van de 53 uitgebrachte 
st.emmen de hem·en De Vlaming 26, van Hoogenhnyz.e 12, 

Koolemans Beynen 6 en Cool 5 stemmen, de heer Nieuweu
hnyzen 1 stem; zijnde er 3 blanco biljetten. 

Bij tweede stemming, waarbij 90 stemmen worden uitgebracht, 
verhijgt de heer De Vlaming 54 en de beer van IIoogcnhnyze 
33 stemmen; drie biljetten waren in blanco. 

Mitsdien werd tot Voorzit-tm· gekozen de heer De Vlaming. 

(Heropenin!f der Vergadering.) . 
De heer D1' VJ:.A:lliNG : Mijne Reeren! Door uw Yotnm tot 

voorzit-ter der Vcreeniging gekozen, mag ik onder de gegeven 
omstandigheden niet aarzelen deze benoeming aan te nemen 
en zulks in bet bijzonder nu ons Bestuur niet de eer heeft 
een Opperofficier onder zijn leden te tellen. 

Intusschen, M.H., ontveins ik mij geenszins de bezwaren 
aan de betrekking vau Voorzitter verbonden, een betrekking 
tot nu toe opgcuragen aan eminente persoonlijkheden in onze 
militair weLenschappelijke wcrelu, iu wier scbadnw ik mijnieL 
zon dtlt'Ven öLetleu. Ongetwijfeld zulten uau ook mijn kmehten 
in meer dan een opzicht te korL schieten, doch hoe diL ook 
zij, nimmer zal men dit mogen wijten aan gemis aan liefde 
voor de militaire wetenschap, die mij gedurende mijn gel1eelc 
militaire loopbaan heeft bezield. Overtuigd als ik ben van 
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mijn tekort.komingen, kan ik slechts de Yerzekeri ng ge,·en 

dat ik mijn beste krachten zal in. pannen, Olll mijn verplich

tingen naar behooren te vervullen . Gesteund door de krachtige 
lllcclewerking van mijn mede-bestuursleden en van onzen zoo 
verdienstelijken seeretf1ris, zal het mijn streven zijn om de 
belangen der Vereeniging te bevorderen; in het vertrouwen 

clmn·bij ook op uw aller welwillendbeid te kunnen rekenen, 

verklaar ik het Voorzitterschap te aanvaarden. ( 'I'oqjuichin!Jen.) 

De Voo1~Zt'f1'Ert bedankt hierop de leden van het stem
bureau voor de door hen volbrachte taaie 

De heer Jhr. RAM, zijne rede vervolgende, zegt: 

De Bocren bezaten geen discipline, zegt de h<:or Sandberg 

in een der laatste Militaire Gidsnnmmers. 
Niet gaarne zou ik er aanspraak op maken omtrent deze zaak 

uoter te zijn ingelicht dan de voormalige secretaris van den 
generaal Botha. Toch ween ik, is deze uitspraak niet ju i t; 

er ontbreekt een woord aan : de Boeren bezaten geen mililctire 
discipline. Onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan het uevel 
van den meerdere te betoonen, streed tegen hun onafhankclijk
heidszin. Hunne militaire instellingen droegen hiervan het 

kenmerk ; de officieren werden gekozen voor een zeker mtntal 

jaren, waarna zij herkiesbaar waren; de krijgsplannen werden 

steeds in krijgsraad opgemaakt, waarbij alle officieren niet alleen 
het recht bezaten deel te nemen aan de beraadslagingen, 

maar ook hun stem mochten uitbrengen ter beslissing of een 

krijgsplan zou worden uitgevoerd. De officieren beraadslaagden 

dau weer met hun burgers, die het plan af- of goedkeurden. 
Eerst wanneer algomeene instemming was verkregen werd tot 

de uitvoering overgegaan. Verzekerde men zich niet vooral' van 
de instemming der lfu1·gers, dan bestond er kans dat cleze te 

elfder ure zich aan de uitvoering der krijgsplannou onttrokken. 
Een sprekend voorbeeld hiervan is het uitblijren van een aanval 

op den Platrand, nabij Ladysmith, waartoe iu ecu krijg~raau 
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besloten was, doch die de goedkeuring van een aantal veld
kornetschappen niet wegdroeg. 

Dat bij een dergelijk systeem, militaire discipline in den zin 
bovenbedoeld ontbrak, is recht duidelijk, doch de Boerenstrijd
maebt bezat in anderen zin wel discipline. Om een strijd 
omtrent de beteelcenis van dit woord te ontgaan, zal ik mijne 
bedoeling toelichten. Een organisatie, zoo groot als de, op 
ieder tooneel, Yereenigde Boerencommando's zou toch tot niets 
in taat zijn geweest wanneer niet een zekere graad van volg
zaamheid en gehoorzaambeid bij de burgers had bestaan, en 
wanneer zij niet hadden gevoeld, dat samenwerking onmogelijk 
is waar onderwerping geheel ontbreekt. 

Wat hen echter tot een zekere mate van onderwerping dreef, 
was niet de vrees voor straf, noch de gewoonte van gehoor
zamen, doch uitsluitend bet begrip dat zonder die gehoorzaam
heid aan het verzoek van den meerdere geen enkel krijgsplan 
uitvoerbaar is. 

Het gehoorzamen aan een bevel gold min of meer in strijd 
te ziju met de waardigheid van vrij burger. Bij de Staats
artillerie cu de politie, beide staande tr epen, was dit anders; 
daar moest het nu eenmaal en was de uniform teeken van 
onvrijheid. De artillerist was, zoolang hij de uniform droeg, 
»niet skaam om te gehoor~;aam." Door bijzondere omstandig
heden heeft een deel der Staatsartillerie de uniform moeten 
afleggen gedurende den oorlog; bij de politie geschiedde dit op 
last van den commandant. Deze heeft mij echter later mede
gedeeld dat hij veel spijt gehad heeft van die order, wijl de 
di ·cipline dientengevolge belangrijk heeft geleden. 

Naar het oordeel van den Europeeschen militair echter kan 

men zich in den oorlog op dit gehoorzamen uit vrijen wil 
niet verlaten, het geeft den meerdere geen waarborg dat hij 
steeds op onvoonoaardelijlce gèhoorzaamhcid zal kunnen rekenen. 
Zoowel de ervaring van dezen oorlog als de mecniug van vele 
der Boerenleiders stempelen deze zienswijze tot de juiste. Wat 
bereikt kan worden met eene discipline zooals de Boeren 
bezatc11, is gebleken, het is ontegenzeggelijk veel en verdient 
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daarom een ernstige beschouwing. Wat echter ten gevolge 

van het gebrek aan militaire discipline niet bereikt kan worden, 
IJlijkt evenzeer. De afwezigheid van militaire discipline werd, 
vooral in de tweede helft van den krijg, zwaar gevoeld, en 
brnebt den generaal Botha er toe voor het leger van de 
Z.-A.-R. dat na het !1erstel van den vrede in het leven 

geroepen moest worden, een kazeme-diensttijd van 2 it 3 jaar 
te verlangen, terw\jl het de aanleiding is geweest dat tet· elfder 

ure in September 1900 een wet in het leven werd geroepen, 
waarbij de militaire instellingen van de weermacht fundamen

teel werden gewijzigd. Het stelsel van verkiezing der officieren 
,.verd afgeschaft; vom'taan werden zij van hoogerbanel aan

gesteld, terwijl de strijdende burgers bezoldiging zouden krijgen. 

De ~urgermacht werd dus in een leger herschapen. Het zou 
voor ·de krijgsweten chap van groot belang zijn na te gaan, 

welke de werking is geweest dezer legerwet, een studie die 

echter eerst gemaakt zal kunnen worden wanneer omtrent de 
periode der gnerilla meer juisLe en vertl'Onwbare berichten tot 

ons zijn gekomen dan nu het geval is. 
Al mogen we de werking der wet voorloopig niet kunnen 

IJeoordeelen, heL feit dat zij ontstond is van groote beteeken i~;, 
omdat zij geboren werd door den drang der omstandigheden 
en dus als de uitkom t hesehou wd moet worden van de 

ervaringen der Boerenleiders. 
We mogen dus besluiten, dat de noodzakelijkheid van mili

taire discipline ook bij een volk, zoo strijdbaar als de Boeren, 

duidelijk is gebleken. 
Milit.aire discipline echt.er is een begrip, dat zich in den 

loop der tijden heeft gewijzigd ; zoowel de meer losse tactische 

vormen als de \'Cmnderde meeuingeu omtrent heL recht van 

gezag, die de HcvoluLie over de wereld heeft, verbreid, r.iju de 

oOJ'zaak dier wijzigingen. 

Dat de militaire discipline zich reeds in alle lauden heeft 
gevoegd naar de uien wc inzichten, zon ik niet dnr\'en beweren. 

Jk lees b. v. in de Voorrede van het werk van Luit.-Kolouel 

1\Iay, die .aan Engelsche zijde vocht : 
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»Eene keuze vèrstrekkend in hare gevolgen wordt nu \'an 
ons gevorderd - we moeten een systeem blijl'en volgen dut 
gebruikelijk was in de vroegere dynastieke oorlogen bij rle 
betrekkelijk kleine legers ,·au een vervlogen tijdperk, toen de 
soldaten het wegtoapen meer vreesden dan den dood, of wel 
wc moeten blinde gehoorzaamheid vervangen door intelligentie 
en liever een beroep doen op het eergevoel van de strijders 
dan op ltunnc vrees. In een land zoo vrij in alle opzichten 
als het onze, kunnen de oud-modische methoden nimmermeer 
in eerc komen, tenzij een nationale catastrop he er ons toe 
dwingt. Wr. moeten daarom tot minder beproefde methodm 
onze toevlucht nemen, en vertrolllren op het plichtsgevoel door 
de op,oeding ontwikkeld, en hopen dat zelfvertrouwen en 
zelfrespect in hachelijke oogenblikken zullen bcll'ijzen niet 
onvereenigbaar te zij u met zelfopoffering." 

flicruit valt af te leiden, dat bij het Engelsche leger nog 
de discipli nc heerscl1t, althans hcerschte, die in een vroeger 
Lijdvn.k thuis behoort. Dit stemt overeen mcL dcu iuflruk, die 
ons de klachten geven van denzelfden auteur over de upleidi ng 
van de u Engelsehen soldAat : >J 11 oe willen wij verlangen - zcgL 
hij - dat onze soldaten mannen zij u te velde, wanneer wc 
ze in het garnizoen steeds ab kinderun behandelen; wanneer 
we steeds uitgaan van de veronderstelling dat ze domkoppen 
zijn, tot niets in staat, en hu u dit zóo di kwijl. voorbonden 
dat ze het ten slotte zelf gelooven. 'fc velde moet ge n vcr
laten op een schildwacht, van wiens waakzaamheid de veilig
heid van een geheel leger afhangt, en in het garnizoen ver
trouwt ge den man zoo weinig, dat hij een cricketveld niet 

. in orde mag maken tenzij onder Loczicht van een korporaal. 
In het leger -· zoo gant.Je HLger voort ·- kan ecu man 

nimmer een taak vcrrichten zonder dat er iemand bij staaL 

om hem Le coutrolccren. Eu diL sysLccm IJeofl een noodluLtigc 
uitwerking op alle mngen . De soldaat wordt gccunLrolccrd 
door den kot·poraal, deze door den sergeant, die weer door den 
lnitenant wordt gecontroleerd, welke op r.ijn beurt de controle 
van den kapitein ondergaat, enz. Dit systeem van sLeeels Loc-
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zien op hetgeen de ondergeschikte doet, ondermijnt het ouaf

haukelijkbeidsgcvoel en initiaLief. ( Toejuichin.c;en). 
Wanneer wc -- lezen we verder- eens besloten den soldaat 

ons vertrouwen te schenken en hem te behandelen zooals te

genwoordig de schooljeugd wordt behandeld, dan zon het bli,iken 
dat er vele kleine zaken in het leger zijn, bekend aan allen 

die in het leger zijn geweest, waarbij onnoodige en dikwijls 
Wt'erel opwekkende tusschenkomst van den meerdere vermeden 

kan worden, en dan zou iemand, die in het leger trad, zich 
gerespecteerd voelen en beschon wd als een verantwoordelijk 
wezen, in stede van voor het tegenovergestelde te worden 

aangezien. Op die wijze zonden we de eerste laag leggen, 

waarop een ruimer intelligentie en militair instinct kan worden 

gebouwd; aldus zouden we een man, door te vertrouwen dat 

hij verstandig handelen zal, de neiging schenken ar,n onze 

verwachtingen te beantwoorden .... 
Wanneer men van de talrijke werken, die in het Engelsch 

over dezen oorlog zijn geschreven, er enkele opslaat, dan 
stuit men steeds op dezelfde klacht : gebrek aan initiatief, 
gebrek aan individualiteit, gebrek aan scheppingsvermogen bij 
aanvoerders van alle rangen. De geest was beklemd geraakt 

tnsschen de regels van een reglement, dat het tactisch han
delen op het gevechtsveld voorschreef als ware dit een exerci
tieterrein. 

Zoo vinden we o. a. in het reeds aangehaalde werkje van 
Kapitein Holmes Wilsou, de klacht dat de veldartillerie, in 

den oorlog plotseling geplaatst in omstandigheden, die ze niet 
had voorzien en waarin de voorschriften van het Reglement 
tot verkeerde handelingen dwongen, onmachtig was op het 

gevechtsveld tot juistere inzichten te komen. Het systeem te 

veranderen, zegt hij, waaraan wij ons vertrouwen hadden ge

schonken, zou op dat oogenblik meer kwaad dau goed gcdaau 

hebhen. Zelfs waar men Ol'erLuigd was, dat de vijand zon 

voortgaan met een tactiek, die wijzigingen Vfffeisc.hte in het 
optreden der veldartillerie, zegt de schrijver, was het . beter 

he~ hestaande systeem te handhaven ; want hoe zou men een 
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nieuw artilleriereglement kunnen samenstellen, dat rekening 

hield met deze eischen. 
Mogen we nu uit die klacht afleiden, dat het tactisch 

handelen ook bij de veldartillerie te veel werd beheerscht 
door een reglement, waarin de geest sprak van het exerci tic
veld, dat stereotype vormen aangaf, die door langdmige on

oordeelkundige oefeningen zoodanig tot een gewoonte waren 

geworden, dat ze niet zonder gevaar voor groote verwaning 

losgelaten konden worden ? Ik meen van wel, - waar de 
schrijver op een andere plaats het een voordeel noemt 

voor de marine-artillerie, die aan wal ageerde, dat zij niet, 
evenals haar zuster de veldartillerie, gebonden was aan zekere 
regels, die niet gemakkelijk terzijde geschoven kunnen worden. 

Een zooflanige opleiding, waarbij het werktuigelijke het 
sterkst spreekt,, past geheel bij de oudere opvatting der dis

cipline, waar de man tot een gewillig werktuig moest wordon 

in handen van zijn meerdere. Duidelijk is 't echter, dat van 

aldus tot machines afgerichte men. ·chen het inzichL en de 
zelfstandigheid niet gevorderd kunnen worden, welke het 

moderne gevechtsveld vereischt. 
Wat werd hier verlangt? Eenvoudig dat de baLtcrijen gesplitst 

zemelen worden en de kanonnen bij t'weeën of drieën, of wel 
afzonderlijk gedekt in het terrein werden opgesteld. Dit was 
echter niet mogelijk - zegt de schrijver - o.a. omdat men zich 

daarin niet g,eoefend had. Een dergelijk argument klinkt 

iemand, die de Boeren-artillerie aan het werk l!eeft gezien, 
heel zonderlijk in 't oor. Ook deze waren meest naar de 

Hollandsche artillerie-reglementen van vele jaren her, afgericht 

en dus niet geoefend in het afzonderlijk optreden van enkele 

stukkeu, doch die africhting had het vermogen in hen niet 

gedood te bandelen naar 0msLandigbedcn. 
Er staan hier twee syst,emen van opvoeding tegenover elkaar. 

Bij bet Engel~cbc leger een oplciuings-metbodc en discipline, 
die verlammend werkte op alle rangen en het leger slechts 
geschikt maakte te bandelen naar stereotype regels en formuleR; 

dio bij de tegenpartij - ik spreek bier over de Staatsartillerio 



222 

der Z.-A.-R. - een discipline en methode van opleiding, 

gehoorzaamheid vorderende, doch wars was van alle strakke 
vormen, en die een groote ruimte liet aan het initiatief van 

den mindere. 
Dat het laatste systeem de voorkeur verdient, wie zal het 

bet.wijfelen na de verkregen ervaringen? 

Men zal mij wellicht tegenwerpen, dat deze ervaringen 
onnoodig waren om ons die overtuiging te schenken. Het is 

waar, dat sinds den laatsten grooten Europeeschon oorlog de dis
cipline, door luit.-kolonel May, die der oude dynastieke legers 

genoemd, in theorie door ons veroordeeld wordt; dat we be
seffen boe onmisbaar zelfstaudigheid en initiatief op het gc

vochtsveld zijn, en dat iedere nien we reglementswijziging de 

sporen draagt van deze overtuiging; doch het is evenzeer 

waar dat deze laatste oorlog, met de nieuwere bewapening 

gevoerd, bewijst dat op dm irt.rJeslayen we.r; een yroote schrede 
'IJOorwaarts godarm moet /l'ordm. Niet alicen van den laagst 

gestelden aanroerder, maar ook van den man in het gevecht 
zal ecu mate van inzicht en zelfstandigheid ge,·ordcrd wor
Jen, die hem in staat moeL stellen in de oogenblikkcn van 
het grootst gevaar Lc zijn Dzijn eigen generaal". En dit eischt 
niet alleen een zeer krachtige maar ook een zeer hooge dis
ei plinc, een discipline wier g1·onslag is zelfvcrt1·ou wen, vcr

kregen door een goede individueele opleiding en die gesteund 

wordt door een, uit opvoeding voortspruitend streng· plichts

en eergevoel. 

Moet kazerne-opoaeding noodzakelijk voeren tot de discipline, 

door mij gewraakt ? 

Natuurlijk niet; hocwel ik mij niet ontveinzen kan daL 
beerselJende begrippen cu Lmditiën erustige hclcLsclen zijn 

om te komen LoL de Luchl,, llie het mudcrue gerechLsvcld 

verlangt. 
Bovendien, al ware een sterke at'm da'1r om die beletselen 

uit den weg te ruimen en al zon daardoor een nitslnitende 

opleiding in de kazerne kunnen leiden tot den ideaal-soldaat, 
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het zal zeker geen b2toog behoeven dat een opleiding van slechts 
enkele maanden nimmer dat doel zal kunnen doen bereiken. 

Daarom - overtuigd dat het voor ons uitgesloten is een 
eisch tot Jangen diensttijd te doen gelden, -- ben ik evenzeer 
overtuigd df\t de militaire discipline thans niet uitslnitend ge
vraagd mag worden van opvoeding in de knzcrnc, doch cl::tt 

deze de beki'Oning mod zijn van een opvoeding die reeds op 
jeugdigen leeftijd begint en waarbij aan ue outwikkeling van 

1Jiichts- en gemeenschapsgevoel alle aandacht gewijd wordt. 

De krijgsgebeurtenissen in dezen oorlog leveren één krrtchtig 
pleidooi vóór het kleine uitnemend afgericht leger en tegen 
de groote slecht afgerichte massa's. 

Wordt hiermede tevens het militie-leger, opgetrokken op den 
grondslog vrrn algemccncn diensLplicht, veroordeeld? 

Tk meen mu niet. De twee krachtigste factoren, wellm ge

oefendheid in het leven roepen : schiet- en nutrsclwaardt!Jheid, 
kunnen toch in een militie-leger eveuzecr bestaan als in een 

leger met laugeren oefentijd. Ja, het is zelfs logisch dat men 
de opvoeding van den soldaat te dezen opzichte niet uitslui
tend verwachte van zijn kazerne-oefening. 

Of een zuiver militie-leger het meet~t passende weersysteem 
is voor eenig volk blijft uit den aard der zaak een nationalr> 

vraag, die door geen krijgservaring in vreemden strijd opge

daan, is op te lossen. Van die ervaring mag men alleen ver

langen dat zij eenig licht brenge, m. n.. w. dat zij de eischcn 

van den oorlog in het algemeen en van het gevcchtsvcld in 

het bijzonder doe kennen. 

Die eischen : ik noemde ze u reeds. 

En wanneer ik dan aangaf, dat st/tiet- en marschmardiq
heid ook aan een volksleger niet vreemd behoeven te zijn, dan 
komt ten slotte bet geheele vraagstuk van legervorming hier

op neer, of de derde dier drie hoofdeischen ook daar vervuld 

kan worden: of het zuivere militie-systeem waarborgen ver

zekert voor een goede discipline. 
Op die vraag kan - dit is duidelijk - in het algemeen 
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deze oorlog geen afdoend antwoord geven. De aard van het 
Yolk dat zich een dCJ·gelijke legervorming kiest, preekt hierin 
te zeer mede. IIet ligt buiten het be. tek van mijn voordracht 
op die vraag een antwoord voor ons land te willen geven. 
Wel kan ik verklu1·en dat de door ons bijgewoonde strijd een 
hemoedi()'ing bevat \'Oor hen di deze legen•orming verlangen, 
doch danrnaast een waarschuwing. 

Bemoedigend i. het te bedenken, nat rle Bocrenstrijdma ·ht 
ondanks de afwer.igheid van militaire discipline veel heeft 
kunnen verrichten, wat we vroeger onmo()'elijk waanden. Be
moedigentl tevens i. de overweging dat geen ander volk ·
ook niet het onze . van nature zoo wars is van alle autoriteit. 

'J'ot een waar chmvi ng moge de ervaring on. strekken dat 
vnderland~liefde noch "'Ce tdrift voor de zaak, die men met de 
wapenen dient, proefhondend zijn gebleken te()'en de ontmoe
digende factoren van het gevecht. Krachtige discipline, ver
trouwen in de aanvoerders en vertrouwen in het eigen wapen 
is het oenige wat de strijders weerhoudt het gevaar te ont
vluchten. 

De niettemin i zoowel vaderland liefde al gee tdrift voor 
de goede zaak \'an grootc beteekenis Yoor een le()'cr, doch 
. leehts in zooverre als zij de l.mrgcrs, met blijmoedigheid in 
de dagen mn v orbereidiog, tot het offer van geld en tijd 
zullen temmen ter verhooging van 's lands weerbaarheid. 

l\Iij oe Heeren. Aan het slot van deze voordracht gekomen, 
gevoel ik behoefte in gedachten no"' een oogenblik te wijlen 
op het Zuid-Afrikaan che Veld, waar ik maandenlang getuige 
was \'au het lijden en trijdcn van een volk, dat zijne onaf
hankelijkheid begeert en waar ik leefde met de mannen, wier 
namcu de geschiedenis zal vennelden onder die der grootc 
vrijhcicbhelden. Enkele der indrukken, die ik daar opdeed, ik 
trachtte ze u zoo getrouw mogelijk te schot en met den uuch
tereu zin, dien weten cbappelijke o\·erdenking \au ons eischt. 
'J'och gevoel ik met u, dat deze wor tel trijd nog andere dan 
uitslnitenJ krijg-skundige lessen ons . chenkt. 
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Met eerbied hordenk ik - · om slechts enkelen te noemen -
eem·oudige, ernstige mannen als een De la Rey, een Botha, 
den ridderlijken Theron ; boven allen de lichtende figuren van 
eon Rteyn en De Wet. Zij leeren ons wat vaste wil en vurige 
vrijheidsliefde vermogen en hunne daden zullen - welke ook 
de uitkomst zij van dezen strijd - vmchten dragen bij vol
gende geslachten. 

Die le~scn - zullen ze ook ons voordcel brengen? ITeeft 
Nederland het recht te leYen in den glorieschijn, die door dezen 
oorlog O\'Cr den Hollandseben naam is gekomen ? 

De toekomst zal het loeren. 
Ook mn ons kan de worsteling gevraagd worden voor het 

zelfstamlig volksbestaan; ook ons kan de hoogste vaderlands
liefde de zwaarste offers komen vragen. 

Zullen we dan gereed zijn? Zal men ons weerbaar vinden? 
De toekomst zal het leeren. 
Mogen de ervaringen van den Zuid-Afrikaansehen oorlog 

aan het Nederlandsrbe volk de overtuiging schenken, dat in 
den krijg het duurst geboet worden, misslagen buiten het 
strijdtooncel begaan , en dat de zwaarste zonde is ,qebr-ek aan 
1•oorbereidin,r;. ( GPestdr-iftige toe,juithinr;en .) 

. 
Na het uitspreken der rede door den heer Rr.m, zegt de 

VOOH7.ITTER : 

Mijne Reeren! 
De teekenen van waardoering, waarbij ik mij zeer gaame 

aansluit, zullen den spreker zeker tot zelfvoldoening hebbeu 
gestemd. 

Ongetwijfeld zult gij allen met mij instemmen, dat de voor
dracht van den geachten spreker vele nutt.ige wenken bevat, 
die etof tot denken zullen geven. 

Daarover zal men zeker van ged$lchten willen wisselen. 
Ondanks het reeds vergevorderde uur, zal ik daartoe gaarne 

het woord geven. 

De heer DJ~ GnEVI~: Ik geloof zeker ook nit nanm van al 
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de aanwezigen te spreken, wanneer ik den spreker hulde breng 

\OOr zijne hoogst interessante lezing. Door spreker zijn daarbij 

ze(:r ge1~ichtige conclusiën gemaakt, die naar mijne meening 

wel voor di. cnssie vatbaar zijn. Wil het debat daarO\'er vrncht
haar zijn, dn.n z,\J dit zeker eerst kunnen, nadat wij de rr<le 

grclrnkt voor ons zullen hchben, temeer omdat, r.ooalR sprekC'r 

ons mcdedct'ldc, tal van gegevens ons eerst uit de gedmkLr 

rC"cle hekend r.nllen worden. Tk hen daarom zoo vrij het Bcstnnr 

in ovcrwrging te gcvr.n, voor de behandeling wel C'en afzon

derlijken avonel hesehikbaar te willen stellen. 

('l'f'elrmm 1'({)7 inslrmming.) 

ne VooHZI'L"l'Im: Met het oog op het belang vrm elP 

gehouden \'Oordra.cht en den weinigen tijd, waaro1•er wij 
nog bcschikkC'n knnnen, meen ik ook dat er thans W<·ini~ 

gelegenheid is tot bespreking. Het Bestuur had ook reeds te 

, voren i u dien zi u zijne gedachten laten gaan en het meent 

dan ook in die richting - wanneer dit anhuns de wensch 

det· vergadering mocht 'zijn - te knnnen medegaan. liet geldt 

hier toch een onderwerp van diep ingrijpende beteekeuis, en 

daarom is het zeker wenschelijk dat een ieder de voordracht 

in haar geheel nog eens zal kunnen herlezen al voren. er O\'et· 

te discussiëcrcu. 

TT ct Bestuur heeft; dan ook geen bezwaar nogmaals een 

vcrg-adering te wijden aan de voort7.ctting dezer be. chonwin

gcn o\·er do Znid-.\.frikaan chc aangelegenheden. 

Wanneer zich niemand er togen verzet, dan zal ik rekenen 

op de instemming dor vergadering en zal hot Restuur over

wcgen op \\'f'lkcn tijd een nieuwe vergadering voor bespreking 

kan worden nitge ·chrcven. 

Onllcr l'crhaling van den dank der vereeniging aan den 

geachten spreker vn n dezen a\·ond wordt de •ergaderi ng hier

op gesloten. 
De Setrf'taris, 

,J. M. R. LACEGLLE. 
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