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daar ‘n baie goeie uitsig oor die vallei sowel as oor ‘n verskynsel wat lyk asof dit ‘n ou wapad kan 

wees. Hierdie pad gaan enkele meters noord van die skans verby en het waarskynlik tydens die 

Anglo-Boereoorlog toegang tot die terrein verleen. 

  

4.5.2.4 Klein oop skans 

 

Hierdie struktuur is ook ‘n klipskans met drie sye. Die suidekant het nie ‘n muur nie en 

verteenwoordig dus die agterkant van die struktuur. Ook in hierdie geval is die hoeke gerond. Die 

oostelike sy is 2,00 meter lank, die voorste (noordelike) sy 3,10 meter en die westelike sy 3,00 meter. 

Die mure is laag, maar dit word toegeskryf aan skade wat gedurende die afgelope eeu aan die 

struktuur aangerig is. 

 

Verklaring: 

 

Die skans het in ‘n noordewestelike rigting verdedig. Dit het ‘n goeie uitsig oor die vallei sowel as 

die pad waarna vroeër verwys is. Hierdie toegangspad loop direk noord van die skans.       

 

4.5.2.5 Blokhuise en verwante strukture 

 

Die ruïne van vyf blokhuise en drie skansmure is in ‘n saaltjie hoog teen die berghang gevind. 

Hierdie strukture vorm duidelik ‘n waterskeiding tussen die verdediging van die terrein in 

verskillende rigtings aangesien sommige duidelik na die noordooste verdedig, terwyl ander na die 

noordweste verdedig.    

 

Blokhuis  nommer 1: 

  

Die blokhuis is ‘n reghoekige struktuur wat van klip gebou is. Die klippe is los op mekaar gepak 

sonder bindmateriaal tussenin. Die afmetings van die struktuur is 4,90 meter (noord-suid) x 3,90 

meter (oos-wes). Die mure is steeds sowat 1,00 meter hoog en 0,90 meter breed (figuur 16). Die 
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ingang van die blokhuis is aan die oostekant en gevolglik moes dit na die noordweste verdedig. 

 

 

Figuur 16: Blokhuis nommer 1 

 

Verklaring: 

 

Die blokhuis kyk uit oor ander strukture op die terrein, noordwes daarvan. Uit die posisie van die 

blokhuis is dit duidelik dat dit hierdie ander strukture sowel as die toegang tot die terrein aan die 

noordwestekant moes beskerm. Die posisie van die blokhuis is ook uitstekend vir die gebruik van ‘n 

heliograaf. Dit is dus moontlik dat boodskappe van hier af aan ander militêre poste gesein is. 

 

Blokhuis nommer 2: 

  

Dit is ook ‘n reghoekige struktuur wat van klippe, wat los op mekaar gestapel is, gebou is. Die 

afmetings daarvan is 5,00 meter (noord-suid) x 4,80 meter (oos-wes). Die mure is steeds sowat 1,30 

meter hoog en 0,90 meter breed (figuur 17). 

 

Die blokhuis het ‘n versteekte ingang aan die westekant. ’n Versteekte ingang is ‘n ingang waar daar 

‘n muur voor die ingang gebou is om te verhinder dat die vyand direk in die struktuur kan inskiet. 
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Die blokhuis is gerig op die noordwestekant en verdedig dus in daardie rigting.  

 

 

Figuur 17: Blokhuis nommer 2 

 

Verklaring: 

 

Die blokhuis waak oor die ander strukture op die terrein aan die noordwestekant. Dit sou ook die 

toegang aan die noordwestekant van die terrein bewaak het. Die kultuurhistoriese waarde van die 

struktuur is hoog. 

 

Blokhuis nommer 3: 

  

Hierdie blokhuis is ‘n sirkelvormige struktuur wat van los klippe gebou is. Die deursnit is 5,00 meter 

en die mure van die struktuur is ongeveer 1,20 meter hoog en 0,80 meter breed. Die blokhuis is teen 

‘n natuurlike dagsoom gebou, wat as deel van die struktuur ingesluit is (figuur 18). 
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Figuur 18: Blokhuis nommer 3 

 

Verklaring: 

 

Die blokhuis het ‘n versteekte ingang aan die suidekant en moes dus die noordwestekant verdedig 

het. Dit waak oor die ander strukture aan die noordwestekant van die terrein, sowel as die toegang 

van die terrein aan daardie kant. 

 

Halfmaanvormige skansmuur: 

  

Die skansmuur is halfmaanvormig en van los klippe gebou. Die muur is ongeveer 1,20 meter hoog 

en 0,50 meter breed (figuur 19). Die oop kant van die halfmaan is aan die oostekant. Normaalweg 

sou dit beteken dat dit na die westekant verdedig het, maar dit wil voorkom asof dit na die ooste 

verdedig het aangesien al die blokhuise aan die westekant daarvan voorkom en die internasionale 

grens oos daarvan is.  
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Figuur 19: Halfmaanvormige skansmuur 

 

Verklaring: 

 

Die skansmuur is die laaste verdedigingstruktuur aan die oostekant van die terrein. Dit is min of 

meer in die middel van die saaltjie op die berg, wat beteken dat dit nie ‘n goeie uitsig oor die 

omliggende gebied het nie. Die doel daarvan was gevolglik om as laaste verdedigingslinie te dien vir 

die blokhuise aan die westekant daarvan, met ander woorde ‘n plek waarheen soldate sou kon 

terugval.  

 

Kliphoop: 

  

Hierdie is ‘n groot hoop klippe wat los op mekaar gepak is. Die hoogte hiervan is 1,50 meter (figuur 

20).  

 

Verklaring: 

 

Die kliphoop stem ooreen met soortgelyke hope wat op ander militêre terreine uit die Anglo-

Boereoorlog gevind is. ‘n Voorbeeld hiervan kom voor te Greylingstad op die Hoëveld van 
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Mpumalanga (Van Vollenhoven & Van den Bos 1997:24). Die doel van die struktuur was 

waarskynlik om as basis vir ‘n vlagpaal te dien. 

 

 

Figuur 20: Kliphoop wat waarskynlik as basis vir ‘n vlagpaal gedien het 

 

Blokhuis nommer 4: 

  

Die blokhuis is ‘n sirkelvormige struktuur en is van los klippe gebou. Die struktuur is dig begroei en 

daarom was dit nie moontlik om die deursnit daarvan te meet nie. Dit word op tussen 5,00 en 6,00 

meter geskat. Die mure is sowat 1,00 meter hoog en 0,70 meter breed.  

 

Die blokhuis het ‘n versteekte ingang aan die westekant. Gevolglik het dit na die oostekant 

(Mosambiek) verdedig (figuur 21). 
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Verklaring: 

 

Omdat die blokhuis na die ooste verdedig is dit duidelik dat dit die grens teen moontlike infiltrasie 

moes beskerm. 

 

 

Figuur 21: Blokhuis nommer 4 

 

Blokhuis nommer 5: 

 

Hierdie is ‘n reghoekige struktuur wat van los klippe gebou is. Die afmetings daarvan is 7,00 meter 

(noord-suid) x 5,40 meter (oos-wes). Die hoogte van die mure is sowat 1,10 meter hoog en 0,90 

meter breed.  

 

Dit het ‘n versteekte ingang aan die noordekant. Normaalweg sou dit beteken dat die blokhuis na die 

suidekant sou verdedig het. Die groot hoeveelheid verdedigingstrukture aan die oostekant en die feit 

dat hierdie struktuur duidelik op die ooste gerig is, toon duidelik dat die blokhuis wel na die 

oostekant verdedig het. Dit is nie duidelik waarom die ingang klaarblyklik foutief geplaas is nie. Dit 

sou egter nie probleme aan die soldate besorg het nie, omdat hulle gewis ook die noordekant van die 

blokhuis, waar die ingang voorkom, sou verdedig het.    
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Verklaring: 

 

Omdat die blokhuis na die ooste verdedig, beteken dit dat die taak daarvan was om die grens teen 

infiltrasie te beskerm.  

 

4.5.3 Kanonstelling en verwante muur 

 

4.5.3.1 Kanonstelling 

 

Hierdie struktuur is reghoekig en gemaak van beton. Dit is ‘n tipe platform waarop ‘n kanon tydens 

die oorlog geplaas sou kon word. Die afmetings daarvan is 5,98 meter (oos-wes) x 3,70 meter 

(noord-suid). Die suidekant van die struktuur is gevorm om ‘n kanon daarop te pas. Die afmetings 

van hierdie gedeelte, ook ‘n affuit genoem, is 5,59 x 1,25 meter (figuur 22). Die afmetings van die 

kanonstelling stem ooreen met dié van Anglo-Boereoorlog kanonne, maar omdat die onderstelle (dit 

sluit die loop uit) van die meeste kanonne van daardie tyd min of meer dieselfde afmetings gehad 

het, is dit nie moontlik om te bepaal of die stelling vir ‘n spesifieke kanon opgerig is nie (MC Heunis 

2004: onderhoud).  

 

Die spore (in sement gelê) vir die kanonwiele kan duidelik onderskei word (figuur 23). Dit is tussen 

0,19 en 0,28 meter breed. Dit is waarskynlik ‘n aanduiding dat kanonne met wiele van minstens 0,19 

meter breed hier gebruik is. Die diepste vlak van die spoor is 0,25 meter diep. Aan die voorkant van 

die struktuur (wes) toon die platform ‘n lip. Dit is 0,68 meter lank en tussen 0,16 en 0,18 meter hoog. 

Die doel hiervan is onbekend. 
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Figuur 22: Die kanonstelling 

 

 

Figuur 23: Hierdie foto toon die spore vir die wiele van die kanon. 

 

Net voor die agterkant van die struktuur is ’n opening van 0,31 meter breed in die beton gemaak. 

Daaragter is ‘n gedeelte van die struktuur vir ‘n afstand van 0,36 meter afgespits. Hierdie gedeelte is 

0,71 meter van die agterkant van die struktuur af. Die doel hiervan is onbekend. 
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Die binnekant van ‘n ysterwiel is ongeveer 15,0 meter agter die kanonstelling opgetel, maar omdat 

dit nie ‘n kanonwiel is nie, is dit onseker of dit wel ‘n verband met die struktuur het.  

 

Verklaring: 

 

Die kanon wat hier opgestel sou wees, sou die noordweste beskerm. Van hier is die treinbrug oor die 

rivier ook duidelik sigbaar. Die brug is een van die belangrikste strukture wat teen die vyand 

beskerm moes word. Daarom rig die kanon op die binneland en nie die grens nie. 

 

Dit moet ook in gedagte gehou word dat die doel met die Britse teenwoordigheid hier was om te 

verhinder dat die Boere kontak maak met mense in die Portugese gebied wat die Boere goedgesind 

was. Die kanon rig dus na die binneland aangesien dit die rigting is vanwaar die Boeremagte sou 

aankom. 

 

4.5.3.2 Muur 

 

Hierdie is ‘n kort muur, met los klippe gepak en ongeveer tien meter voor (noordwes van) die 

kanonstelling. Skerwe van ‘n gemmerpot, wat terugdateer tot die laat negentiende/ vroeg twintigste 

eeu, is langs die muur opgetel. 

 

Verklaring: 

 

Omdat die muur so naby aan die kanonstelling voorkom blyk dit ‘n skermmuur vir die kanon te 

wees, waarskynlik om dit teen vyandelike grofgeskut te beskerm. Dit kon ook ten doel gehad het om 

die manskappe teen vyandelike geweervuur te beskerm.  

 

4.5.4 Kultuurvoorwerpe 

 

Omdat die terrein baie welig begroeid is, is dit nie moontlik om enige vullishope te onderskei nie. 
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Die grootte van die terrein dui egter daarop dat daar gewis meer as een vullishoop kan wees. 

Kultuurvoorwerpe word nietemin verspreid oor die terrein gevind. Dit lyk asof dit van hoër teen die 

hang van die berg afgespoel het. Die aanduidings is dus dat daar moontlik vullishope hoër-op teen 

die berghang voorkom. 

 

Twee areas met ‘n beduidende hoeveelheid voorwerpe kon weliswaar onderskei word. Daar was ook 

enkele groot voorwerpe wat in isolasie gevind is.  

 

4.5.4.1 Area met kultuurvoorwerpe  

 

’n Area met ‘n beduidende aantal glas- en keramiekskerwe is ongeveer 15,0 – 30,0 meter noordoos 

van een van die terrasmure op die terrein gevind. Dit sluit skerwe van tipiese jenewerbottels in, wat 

tot die periode van die laat negentiende/ vroeë twintigste eeu dateer. Voorwerpe wat hier versamel is, 

word later in meer detail bespreek. 

 

Verklaring: 

 

Hierdie verskynsel dui daarop dat daar waarskynlik ‘n vullishoop in die omgewing voorkom. Die 

voorwerpe stem ooreen met dit wat op ander terreine uit die Anglo-Boereoorlog opgegrawe is. 

 

4.5.4.2 Koekepan 

 

’n Reghoekige koekepan, gemaak van staal, is by die een terrasmuur gevind. Die afmetings daarvan 

is 1,06 meter lank, 0,75 meter breed en 0,70 meter diep. Aanduidings van sement is binne-in gevind 

(figuur 24). 
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Figuur 24: Die koekepan wat op die terrein gevind is 

 

Die volgende bewoording kom op die koekepan voor (figuur 25): 

 

R HUDSON & SONS LTD 

DURBAN  PO BOX 5744  LONDON 

LOURENCO  JOHANNESBURG SALISBURY 

MARQUES     MAURITIUS 

BEIRA 

 

Verklaring: 

 

Volgens Bornman het die lede van Steinaecker’s Horse koekepanne gebruik om voorraad teen die 

berg op te neem (H Bornman 2004: onderhoud). Die area waar dit gevind is, lyk wel of dit in die 

verlede ‘n pad kon gewees het en sluit dus aan by hierdie verduideliking. 

 

Die aanduidings van sement daarin sowel as die feit dat die koekepan naby aan die oorblyfsels van ‘n 

betonkonstruksie gevind is, dui daarop dat dit vir die meng van sement gebruik is.  
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Figuur 25: Die inskrywing op die buitekant van die koekepan 

 

4.5.4.3 Watertenk 

 

Hierdie is ‘n reghoekige metaalvoorwerp. Die afmetings daarvan is 1,25 meter lank, 1,20 meter 

breed en 1,20 meter diep (figuur 26). Dit is vol gate geskiet. 

 

Verklaring: 

 

Die tenk hou moontlik verband met die ruïne van ‘n gebou wat daar naby gevind is. Die koeëlgate is 

waarskynlik nie van belang nie, aangesien dit selfs lank na die oorlog kon ontstaan het, maar die 

watertenk is heel moontlik tydens die oorlog gebruik. 
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Figuur 26: Die watertenk wat naby aan die koekepan gevind is 

 

4.5.5 Fondamente van strukture en verwante strukture en verskynsels 

 

Verskeie strukture en fondamente van strukture is op die terrein geïdentifiseer.  Strukture en 

verskynsels wat met mekaar verband hou, word saam bespreek. 

 

4.5.5.1 Sementvloer met verwante klipmure 

 

Hierdie struktuur bestaan uit ‘n sementvloer en lae klipmure. Die mure is van los klippe gebou en 

verdeel die struktuur in twee vertrekke en ‘n buite-area. Die afmetings van die struktuur is 8,50 meter 

(oos-wes) x 3,00 meter (noord-suid). Die vertrek aan die oostekant het afmetings van 4,10 x 3,00 

meter.  

 

Op die vloer lê ‘n sementblok van 2,70 meter lank en 0,49 meter breed. Dit blyk deel van die dak te 

wees wat ingeval het. Die dak was saamgestel uit blokke sement wat langs mekaar op die mure 

neergelê is.  
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Die westelike en noordelike kante van die vloer is in vore gevorm sodat water van die struktuur af 

weggelei kon word (figuur 27). Die voor aan die westekant is 9,10 meter lank. Vanweë die digte 

plantegroei was dit nie moontlik om die voor aan die noordekant te meet nie.   

 

 

Figuur 27: Die sementvloer met geassosieerde klipmure. Let op die watervoor aan die 

westekant daarvan. 

 

Verklaring: 

 

Argeologiese navorsing is nodig om die funksie van die struktuur te bepaal aangesien argivale 

navorsing geen lig daarop kon werp nie. Nietemin wil dit voorkom asof dit ’n bergkamer kon gewees 

het en dat dit ook tot die Anglo- Boereoorlog terugdateer. Die sementdak is ‘n aanduiding dat dit 

moontlik vir die berg van ammunisie gebruik is. 

 

4.5.5.2 Reghoekige sementblad 

 

Die grootte van die sementblad is 8,30 meter (oos-wes) x 2,75 meter (noord-suid). Die oostelike deel 

van die blad is in die vorm van ‘n voor waarmee water weggelei kon word (figuur 28).   
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Verklaring: 

 

Verdere navorsing is nodig ten einde die funksie van die struktuur vas te stel. Dit lyk asof dit wel uit 

die periode van die Anglo-Boereoorlog dateer. 

 

 

Figuur 28: Die reghoekige sementblad 

 

4.5.5.3 Reghoekige sementvloer 

 

Die noordelike gedeelte van die sementvloer is in die vorm van ‘n voor gegiet. Die afmetings van die 

vloer is 13,0 meter (noord-suid) x 5,30 meter (oos-wes). Die struktuur is eers van klip en 

bindingsmateriaal (sement) gebou en die sementvloer is bo-op dit geplaas. Gevolglik is dit hoog 

gelig van die omliggende grond. Die paalmerke van dik houtpale is ook daarin sigbaar. Dit het 

waarskynlik los hout- of metaaltrappe gehad waarmee toegang tot die vloer verleen is (figuur 29). 

 

Die argitektuur van die klipbouwerk stem ooreen met tipiese bouwerk gedurende die negentigerjare 

van die negentiende eeu, byvoorbeeld dié van die forte van Pretoria (vergelyk Van Vollenhoven 

1999). Bakstene en keramiekskerwe is langs die struktuur gevind. 
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Figuur 29: Die voorkant van die reghoekige sementvloer. Let op die klipfondament daarvan. 

 

Verklaring: 

 

Die vloer is waarskynlik die basis vir ‘n sinkgebou (figuur 30), soortgelyk aan geboue wat algemeen 

in gebruik was gedurende die Anglo-Boereoorlog (figuur 31 & 32). Die klipwerk stem ooreen met 

dit wat ongeveer in 1900 in gebruik was, maar dit is moontlik dat die plaaseienaar later die 

sementblad oor die oorspronklike vloer gegooi het. Die struktuur blyk gewis deel van die Anglo-

Boereoorlogterrein te wees en is waarskynlik gebruik vir iets soos slaapkwartiere vir die soldate. 

   

 

Figuur 30: Hierdie stuk sement wat by die sementvloer gevind is, toon duidelik die merke wat 

gegolfde sinkplaat daarin gemaak het 
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Figuur 31: Die sementvloer was waarskynlik die basis vir ‘n sinkgebou, soos hierdie een, wat 

deur Steinaecker’s Horse by Komatipoort gebruik is (Skukuza Argief) 

 

 

 

Figuur 32: ‘n Ander foto van dieselfde struktuur (Skukuza Argief) 

 

4.5.5.4 Sement- en klipvloer 

 

Hierdie struktuur is reghoekig en gebou van sement wat vasgemessel is. Los klippe is ook daarteen 

gepak en skep die indruk dat die struktuur in ’n stadium verleng is (figuur 33). Die afmetings 

daarvan is 3,40 meter (noord-suid) x 2,00 meter (oos-wes), maar die los klipvloer verleng dit vir ‘n 

verdere 7,00 meter in ’n noordelike rigting. Skerwe van ‘n gemmerpot wat uit die laat negentiende/ 
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vroeë twintigste eeu dateer is bo-op die struktuur gevind. 

 

 

Figuur 33: ‘n Klipvloer op die terrein by Komatipoort 

 

Verklaring: 

 

Die keramiekskerwe van die gemmerpot dui aan dat die struktuur waarskynlik uit die tydperk van die 

Anglo-Boereoorlog dateer. Die struktuur het moontlik as bergkamer diens gedoen, maar verdere 

navorsing is nodig om dit te bevestig.  

 

4.5.5.5 Skansmuur en vloer no 1 

 

Hierdie muur is 30,0 meter lank en is met los klippe gepak. Dit word deur sekondêre mure in tien 

gedeeltes verdeel. Elkeen hiervan laat plek waar ‘n soldaat met sy geweer kon lê en bied addisionele 

beskerming. Hierdie areas is gemiddeld 1,5 breed en 1,5 meter hoog (figuur 34). 

 

Aan die agterkant (oostekant) van die skansmuur word ‘n vloer aangetref. Die vloer is met klippe 

gepak en aan die bokant met sement afgerond. 
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Figuur 34: ‘n Skansmuur wat in seksies verdeel is vir individuele soldate 

 

Verklaring: 

 

Die skansmuur waak oor die vallei aan die noordwestekant daarvan en kon moontlik ook die 

struktuur agter dit beskerm het. Die vloer kon moontlik ’n platvorm vir ’n kanon gewees het. Meer 

navorsing is egter nodig alvorens ’n finale interpretasie gemaak kan word. 

 

Dit is duidelik dat die struktuur wel uit die Anglo-Boereoorlogtyd dateer. Die skansmuur is gewis 

een van die beste voorbeelde wat uit hierdie tyd behoue gebly het en een van twee op hierdie terrein 

wat spesifieke lêplek vir soldate het. ‘n Soortgelyke muur is by ‘n ander Anglo-Boereoorlog 

fortifikasie te Lydenburg geïdentifiseer (Celliers 2007:18). 

 

4.5.5.6 Skansmuur en vloer no 2 

 

Hierdie struktuur is soortgelyk aan laasgenoemde (punt 4.5.5.5). Dit bestaan uit ’n skansmuur wat in 

lêplekke vir soldate verdeel is, sowel as ‘n reghoekige betonvloer (suidoos) daaragter.  

 

Die afmetings van die vloer is 4,30 meter (noord-suid) x 2,80 meter (oos-wes). Die skansmuur is 




