


Aan boord van de Kan::ler, 7 Januari 
1900, 240 mijlen van PoRT .uo. 

liet was Woensdag den 3den Januari, dat wij 's avonds 10 
uur - de collega's .Janssen, v. Houturn en ik - afscheid 
namen van de mooie passage te Napels. We hadden daar een 
uurtje genoten van de genoegelijke drukte onder de melo
dieuse tonen van een Ween er dames-kapel. Het volk hoopte 
zich op rondom de cafl!-tafels die ook allen waren bezet. 
Ondanks de groote drukte heerschte er de meest aangename 
stemming onder het volk· met dezelfde intensiteit genoten ze 
evenals hunne meer bevoorrechte natuurgenooten, die zich de 
weelde van stoel en tafel konden permitteeren. Opvallend is 
de groote matigbeid in ItaliF · nauwelijks een enkel tafeltje 
waarop een glas of kopje \1 as geplaatst, geheel verschillend 
met een restaurant in Holland of Duitschlanti. 

Voortdurend komen straat>enters hunne waren presenteeren · 
een aantal kleine jongens dartelen tusscben de drukte door 
om hunne lucifers aan tien man te brengen i met nauwgezet
heiti zoeken ze de gelegenbeid uit, wanneer een heer zijn 
sigarenkoker voor den dag haalt i links wordt hem een bran
dende lucifer onder tie neus gedu' ·d, totdat een kellner met 
zijn servet een eind maakt aan hunne brutaliteit. 

liet zat et· verrukkelijk onder die booge gewelven, maar het 
werd tijd te vertrekken. Zoo namen we dan af:;cheid en wan
delden naar de haven. Een lange rij lanh.arns omzoomt de 
baai van Napels en hooger op tegen de bergen duiden ze de 
amphiteatersgewijze gebouwde stad aan. Een kwartier van de 
kaai lag de Kanzler, wier lijnen we duidelijk door de ver
lichte patrijspoortjes en salons konden waarnemen. Voor een 
shilling de persoon werden we naar boord gevoerd, voorbij 
een aantal dito verlichte schepen. Wel is de haven groot, 
maar het getal schepen is daarmede niet in overeenstemmin"'. 
Op een zekeren afstand van het schip gekomen, vernamen we 
eer t vaag, daarna steeds duidelijker muziek van een bootje 
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met Napelsche straatmuziekanten die het schip uitgeleide 
gingen doen. Het was een interessant vertrek; aan boord 
ontmoetten we oude kennissen van onderweg en troffen daar 
verder nog een aantal, die hetzelfde doel aan boord had ge
bracht. Ondertosschen klonken voortdurend de mandolines van 
beneden uit de boot als accompagnement van het vocale ge
deelte; een jong meisje van 14 jaar klonk met haar heldere stem 
steeds boven uit, en animeerde met zang en gebaren voort
dorend de anderen. Onvermoeid wist ze terzelfder tijd de 
bewegingen der passagiers aan boord te volgen; zoodra een 
beurs getrokken was had ze haar buurman reeds gewaarschuwd, 
die nooit miste het geldstuk in de omgedraaide parapluie op 
te vangen. Tegen twaalf uur gaf een stoot uit de stoomfluit 
het sein tot vertrek; met nog een afscheidslied en dan nog 
een aantal adio's en hurra's voor Transvaal ging het bootje 
stadwaarts. 

Ons schip zwaaide rond tot de goede richting was ingenomen 
en "full speed" ging het zeewaarts. Het was een heerlijke 
temperatuur; de zeewind alleraangenaamst frisch en nog langen 
tijd genoten we van het uitzicht op de Italiaansche kust waar 
we door den lichtenden sterrenhemel duidelijk den Vesuvius 
en andere bergtoppen konden onderscheiden. Tusschen het 
vasteland en Capri door kwamen we uit de baai. Van zeeziekte 
was geen sprake; de een na den andere zocht zijn kooi op en 
ook eindelijk nam ik dat besluit. 

Den volgenden dag begonnen we ons nieuw leven en met 
alle nauwkeurigbeid namen we ons tehuis op, dat ons 4 weken 
lang zou herbergen. De eetzaal is beneden in het achterschip; 
ingericht voor 40 personen is ze niet groot; vooral de hoogte 
is onvoldoende. De inrichting is overigens niet van weelde 
ontbloot. Met een breede trap bereikt men het salon dat 
ongeveer dezelfde grootte heeft rondom de opening van de 
trap; de rookkamer van + 40 M2 oppervlakte i daarachter. 
Het salon en de rookkamer zijn uitgebouwd op het dek en 
vormen met hun dak het zoogenaamde promenadedek. De hutten 
vindt men alle beneden voor en achter de eetzaal; aan weers
zijden van het schip, zoodat ze de machiMkamer en het 
achterruim tusschen zich hebben. De mijne is aan bakboord
zijde no. 19, ingericht voor twee personen. Mijn hutcompagnon 
is Van Houtum. De eerste klasse compartimenten zijn dus 



alle op het achterschip· de tweede klasse hutten liggen mid
scheeps, eetzaal en salon zijn van bescheidener afmeting. Naar 
voren volgt daarop het voorruim, terwijl er eindelijk een be
perkte ruimte is voor de 3de klasse passagiers, geheel in het 
voorste gedeelte van het schip, tegelijk met het volkslogies. 
Een groot contingent van de passagiers wordt gevormd door 
het Roode Kruis. De llollandsch-Russische ambulance, be
staande uit 3 HoU. en 4 Russische doctoren, 5 Holla.ndsche en 
5 Ru sische verpleegsters en de llollandsche administrateur, 
de ingenieur Mooyen, - alle eerste klasse passagiers; verder 
de Hollandsche aanvullingsambulance: dr. Van Rijckevor sel 
met ons 3 doctoren. Voorts heeft zich bij de Russen aange
sloten een graaf Bobrinsky, die als verpleger dienst zal doen. 
'rwee officieren van ons Indisch leger, de heeren Nix en 
Asselsbergs, die als attachés naar de Boeren gaan. Twee 
Portugeescbe officieren als geleiders van een det:1.chement, dat 
in het voorschip is gestopt, en twee Portugeesche geestelijken 
en voorts nog een aantal heeren, wier qualitcit niet duidelijk 
blijkt, maar waarvan enkele allures beuben van Duitsche 
officieren in politiek. Engelscbe spionnen scb.ljnen nu eenmaal 
in de tegenwoordige omstandigbeden deze schepen te moeten 
bespieden; ik heb daaromtrent evenwel nog geen zekerheid, 
hoewel eenigc Engelach sprekenden daarvoot· worden aangezien. 
Te zamen zullen er 40 à 50 eerste kla pa agiers zijn. 

Ook de tweede klasse heeft een aantal Roode Krui personen: 
2 broeders en 1 kok van de lloll. Ru s. en 4 broeders van de 
aanvullingsambul., eenige Transvaalsehe onderdanen , weer, 
naar men zegt, eenige Duitsche officieren in politiek - enkele 
zoogenaamde persmannen - alle voor Zuid-Afrika ; 2 Duitsehe 
onderofficieren in kbaki-uniform voor Duitsch Oost-Afrika. 
Van de 3e klasse passagiers heb ik nog geen overzicht kunnen 
krijgen; hun verblijf is ongenaakbaar wegens het instalieeren 
op het voorschip van 74 muilezels, die aan weerskanten van 
het schip onmiddellijk aan elkaar zün geschaard. Men kan 
zich voorstellen, dat de Engelsche paarden, op die wijze over· 
gebracht, eenigen tijd behoeven, voor ze tot inspanning in 
staat zijn. Zelfs bij een geringen golfslag worden de arme 
diere voortdurend door de opslaande golven getroffen en 
druipend van het zilte koude nat staan ze meewarig naast 
elkaar. Zoodra er een uitglijdt, is h"" verloren; in een wip 
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is hij doodgetrapt ; door opschuiving is zijn plaats onmiddellijk 
verdwenen. Reeds den tweeden dag moest een cadaver over 
boord worden geworpen. Deze muildieren heeten bestemd te 
zijn voor Duitach Oost-Afrika. Verder gaan als passagiers 
mee eenige koeien, terwijl als proviand dienst moeten doen 
een aantal eenden, kippen, ganzen, varkens en kalveren. Daar 
op het voorschip is het dus een heele menagerie; de gelegen
heid voor de 3de klasse passagiers om bovenop te zUn is 
daardoor zoo goed als benomen. 

Onze maaltijden zün vele. Reeds 's morgens om 6 uur gaat 
een trompetter rond als een sein dat men brood en koffie of 
thee kan krijgen. Deze gelegenheid bestaat tot half 8. Van 
8-10 kan men zich te goed doen aan het eerste warme of 
koude ontbiit; om halféén hoort men den trompetter weer 
voor den tweeden warmen lunch, terwijl voor het laatst om 
halfzeven de passagiers worden gewaarschuwd voor het diner. 
Zoowel om 4 als om 9 's avonds wordt thee geschonken. De 
qualiteit van de spijzen is zeer goed; wel hoor ik dat in 
de warme streken de invloed van de hitte daarup is te be
speuren, maar voorshands worden de eerste klasse passagiers 
goed voorzien. - Voorloopig kan de hofmeester niet klagen, 
dat er te veel gegeten wordt, want de tafel was gisteren 
uiterst gedund door de zeeziekte. Een verraderlijke ziekte; 
terwijl den eersten dag slechts een enkel slachtoffer was ge
maakt, en de meesten niet zonder een greintje pedanterie 
zagen dat enkelen de tafel moesten verlaten, bracht een 
opkomende bries dienzelfden avond eene groote slachting 
teweeg en was het gevolg dat er van het diner meer in zee 
terecht kwam dan verderop dan de maag. Langs de ver
schansing stonden verscheidene toonbeelden van diepe ellende, 
doodsbleeke gestalten lagen allerwege over sofa's en luier
stoelen. Velen bekommerden zich niet over den stevigen wind 
en lieten zich onbedekt verkleumen ; anderen trachtten door 
lichamelijke bewegingen de kramptoestand van de maag te 
bedwingen, de verstandigsten zochten hunne Ïegersteden op. 
Ook ik was een der slachtoffers ; ik had niet gedacht nog van 
uit Port- aid te kunnen schrijven, maar een goede nachtrust 
heeft me weer geheel verkwikt en na anderhalve dag patiënt 
te zijn geweest, gevoel ik me weer geheel hersteld. Hoewel 
deze verbetering samenvalt met een kalmere zee, hoop ik dat 



er nu een soort immuniteit voor deze kwaal opgetreden is. 
De meeste lijders zag men vandaag weer opgewekt aan het 
dek ; alleen enkele dames bleven hardnekkig ziek. De 
grootste overwinning heeft men reeds behaald, als men weer 
naar beneden aan tafel durft. 

De route, die we doorloopen is niet zonder afwisseling. Den 
gebcelen eersten dag zagen we duidelijk de bergachtige kust 
van Italië. Om 12 uur hadden we een mooi gezicht op het 
Vulcanische Stromboli. Uren lang bleef deze vulcaan in het 
gezicht, totdat we tegen 4 uur de straat van Messina binnen
stoomdt>n. In 't begin is de passage hoogstens eenige kilo
meters breed en heeft men een prachtig panorama op beide 
oevers, waar lieve stadjes tegen de bergen zijn aangebouwd. 
Langzamerhand verbreedt zich de straat en doordat de boot 
zich meer naar het oosten wendt, gaat de Siciliaansche kust 
weldra geheel uit het gezicht. De Etna kon men onder ge
wone omstandigheden duidelijk zien, maar een dichte nevel 
aldaar onttrok haar thans geheel aan het gezicht. Gisteren, 
de dag der epidemische zeeziekte, hadden we niets anders te 
zien dan lucht en water; hedenvoormiddag kon men duidelijk 
de rotsachtige kust van Creta onderscheiden. Gestadig gaat 
de boot verder. Snel gaat ze niet, ± 10112 mijl, d. i. 17 K.M. 
per uur, dus de snelheid van een flinken fiet rüder ; maar 
juist haar voortdurende gang, dag en nacht, bewerkt de zicht
bare verplaatsing op de kaart en in den tijd. Eiken dag toch 
om 9 uur wordt de klok + 20 minuten vooruit gezet. 

Een voorbijvarende boot is een heel evenement. Zoolang ze 
in het gezicht is, is ze het voorwerp aller belangstelling ; 
allerlei gissingen worden gemaakt aangaande de herkom t en 
bestemming, terdege getracht de menschen op dat chip met 
den kijker te kunnen onderscheiden. Mijn kijker bevalt me 
zeer goed en ik gebruik hem dan ook dikwijls. 

Behalve dat hetzelfde doel een groote toenadering onder de 
meeste passagiers teweeg brengt en men overal aan gezellige 
conversatie kan deelnemen, bieden verschillende sportspelen 
voldoende amusement, terwijl men verder door studie, lectuur 
en het onderwijzen der Ru en in de HoU. taal den tijd nuttig 
kan besteden. 

Verder hebben we eiken avond om llalf negen concert door 
een orkest van 6 personen. De hofmeester treedt dan op al 
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kapelmeester ; hij en de overige bedienden zijn de execu
tanten. 't Is werkelijk niet slecht ; het Transvaalscha volks
lied staat vaak op het programma. Men kan duidelijk zien 
dat de versterkende zeelucht haar invloed heeft gehad op de 
kellners; geheel verschillend met de gewone café-bedienden 
zien ze er robnat en gezond uit. 



Even bezuiden de linie Indische Oceaan. 
19 Januari 1900. 

De t[jd gaat verbazend snel; een dag is om voor men er 
aan denkt en onze reis loopt reeds ten einde. Op de kaart 
hebben we reeds verreweg het grootste eind afgelegd. Van
nacht z[jn we de linie gepasseerd, overmorgen vroeg (Zondag 
21) zullen we te 'rang:~. arriveeren en denzelfden· dag te Zan
zibar. Van daar z[jn het nog enkele kleine afstanden. Mozam
bique en Beira; maar in de laatste plaats zullen we 2 dagen 
moeten liggen wegens lossen van een groote hoeveelheid lading. 
Als we dan nog eerst naar Durban moeten, om onderzocht te 
worden, zullen we met 10 dagen te Delagoabaai z[jn gearri
veerd. Tot dusver z[jn de Engelsehen nog niet tot daadzaken 
overgegaan. 'l'oen we laatst Zaterdagnacht de straat Bab
el-Mandeb doorgingen, wiarp een Engelach zoeklicht haar 
stralen over ons schip, om de naam te kunnen ontdekken. 
We waren zoo reeds geseind te Aden, waar we tegen 12 uur 
Zondagmorgen 1-1 Jan. aankwamen. Waarsch[jnlük doordat 
men in de He1'zog geen contrabande heeft gevonden, ondanks 
dat men het schip voor de helft heeft leeggepakt, heeft een 
Engelach zeeofficier die in den namiddag aan boord kwam, 
zich vergenoegd met de lading-inventaris op te vragen en te 
informeeren, hoeveel vuurwapenen de passagiers bü zich had
den. Daarbij bleef het· het ons volgende oorlogschip hebben 
we nog niet weer gezien. 

De ingang van de haven van Aden wordt geheel beheersebt 
door een aantal forten die de toppen van de + 500 M. booge 
rotsachtige bergen bedekken. Eerst toen we geheel in de baai 
waren konden we de buizen van Aden onderscheiden. 

Eenige groote booten o. a. de Bremen en de Oceanic en een 
aantal Engelsche oorlogschepen lagen in de haven. De Kanzle1' 
nadenle dicht aan de kust, legde aan een boei vast en zwaaide 
rond. Een soortgelijke drukte als te P. Saïd ontstond er 
direct na onze aankomst. De meest onven·alschte negertypen 



waren hier te zien. Slanke vormen, mooie glanzende bronS·· 
kleur, op losse wljze gehuld in een wit of licht gekleurd 
kleed, gedekt door dito doek, die tot een tulband of tot hoofd
verband was gewonden. Velen droegen groote halskettingen 
van amber, die bij de minste toenadering te koop werden aan
geboden. De kolendragers hadden weer onze boot geënterd; 
ze waren niet zoo afschrikwekkend als die te P. S:üd, maar 
hun door elkander geschreeuw was verre van melodieus. Het 
was tijd om te lunchen en daarna baastten v. Houturn en ik 
ons aan wal te gaan. Ik kan me wel begrijpen dat een her
haald bezoek aan Aden niet de moeite loont; maar de eerste 
tnaal zeer zeker. Het gezicht van uit de haven is imposant 
en blijft dat hoelang ook gezien. Des avonds kort voor het 
vertrek bood de ondergaande zon een onvergetelijk schouw
spel aan. De huizen van Aden zijn wit beplei terde steen
klompen met halve boogvormige ramen en platte daken. Enkele 
grootere hebben verranda's en zien er aanlokkelijk uit. Eerst 
wanneer men aan land is krijgt men de eigenlijke stad te zien. 
Wij reden er in een rijtuigje heen, over goed gebaande wegen 
over den rotsachtigen bodem. liet dak van ons rijtuig 
vormde de eenige bedekking; tevergeefs zal men in den zomer 
de verzengende zonnestralen kunnen ontvlieden. Mooi ge
bouwde negers en Arabieren met hunne slanke tailles en stati
gen gang liepen ons in groepjes voorbij; gedurende hunne 
levendige mimiek steken hunne witte tanden scherp af bij 
hunne huidkleur. Allerliefste naakte negertjes draafden naast 
onzen wagen, belust op een toe te werpen geldstuk; hunne 
kroeze haren dikwijls gekipt op de wijze van een poedelhond. 
Een derde menschentype wordt vertegenwoordigd door de 
Hindoes, die geïmporteerd zijn uit Britsch-Indië. Deze droegen 
alle blauwe of groene tulbanden, terwijl de Arabieren of bloots
hoofd liepen met gemi!imeterden schedel of bedekt door een witte 
kap, en de negers in hunne dichte kroeze haren een natuurlijk 
hoofddeksel vinden. Deze haren zijn niet altijd zwart, zooals 
te verwachten was; behalve dat de ouderdom ook van hen 
grijsaards maakt, schijnt coquetterie enkele er toe te brengen 
de zwarte te veranderen in rosse en gele. De voet die zich 
nooit gekneld gevoelde, heeft van zijn vrijheid gebruik ge
maakt; de teen en staan verder uit elkaar gespreid; de voet 
begint daardoor meer op een hand te gelijken. 
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De langs den weg gesebaarde huisjes zün steen en hokken, 
waarvan alleen de deur licht en toegang geeft. In het half
duister huisden daar de familie en de huisdieren. Soms stapte 
een bok heel deftig onder een gordijntje weg naar buiten. 
Hier en daar was wat huisraad te bespeuren; enkele rood ge
bakken vazen wezen op een begin van kunstnijverheid. De 
civilisatie had uiting gevonden in de nummering der huizen, 
maar ook allerwege was verder de goed besturende hand der 
Engelscha natie te herkennen. Alle rijtuigen moesten een 
tarief meevoeren ; op geregelde afstanden stonden politie
agenten in llindoesche kleeding, terwijl we behalve bedelarij 
niet de minste over la. t hadden; de wegen onberispelijk. 

liet kameel is wel het factotum; als lastdier zagen we ze 
met een groote last die aan weerszijden afhing, waarboven 
nog dikwijls de drijver had plaats genomen - als trekdier 
liepen ze voor groote waterwagens. Zeer voorzichtig zetten 
ze hunne pooten neer, hun hals steeds in dezelfde kromming; 
langzaam en waardig in hun gang. In de stad lagen ver
scheiden vlak voor de huisdeur, met hun kop even over den 
drempel, zoodat dat gedeelte wel degelijk bij de familie be
hoorde; de kop werd geliefkoosd of gevoederd; anderen lagen 
op den grond met hunne lange halzen vooruit, zoodat de ge
heele hals en de onderkin op den grond rustten. Ezels en 
muilezels ziet men ook in menigte; 't blijft een bespottelijk 
g-ezicht iemand er op te zien rijden. De korte draf doet den 
berijder voortdurend schudden; de voeten raken bijna den grond. 

Aden is een vrij groote stad; er wordt opgegeven, dat ze 
60,000 inwoners telt. Na een klein half uur van af de haven 
te hebben gereden, waren we in de eigenlijke stad gearriveerd. 
Rechte nauwe straten, loodrecht door andere gesneden, be
staande uit la~e wit beplei terde huizen met platte daken; 
een groot marktplein, gescheiden in een vruchten- en een 
beestenmarkt. Maar het interessante van Aden zijn de water
reservoirs, die dateeren de uit den tijd der Romeinen, door de 
Engelsehen zijn gerestaureerd. Tusschen de steil opgaande kalè 
rotsen zijn de kloven bemet eld, zoodat het regenwater blijft 
verzameld. liet zijn ware kunstwerken; de inhoud is enorm 
,root. Dat zulke grootsche inrichtingen noodig zijn, blijkt uit 
het feit, dat het in Aden ongeveer eens in de 3 jaar regent, 
maar dan ook om raak. Juist voor 14 dagen was er een 
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regenbui geweest na 7 regenloo.ze jaren. Het spreekt ook dat 
in zulk een tljd op andere wijze in het watergebrek moet 
worden voorzien; dit geschiedt door distillatie van zeewater. 
Dicht bU de tanks heeft men zich de weelde kunnen veroor
loven eenige groene planten te kweeken , ja zelfs eenige 
boomen. Overigens ziet men zoover het oog reikt, niet het 
minste groen; alles is bruin, hier iets lichter, daar meer over
hellende tot zwart. De kameeJen met hunne bruinvuile huid 
hebben ongeveer de kleur van het land: kilaki kleur. 

De verblindende zon vermoeit spoedig, zoodat we na ons 
uitstapje van twee uren met genoegen weer ons schip opzochten. 
Welk een verzengende hitte zal dat daar zijn in den zomer; nu 
reeds was het meer dan heet. Onze belangstelling in Transvaal
sche zaken werd slechts matig bevredigd; eenige telegrammen, 
waaruit bleek, dat White een ongelukkigen uitval uit Lady
smith gedaan had en dat French een kleine neerlaag had 
geleden, maar details waren niet te krijgen; een in het Engelach 
verschijnend locaal blad bestaat er niet ; op onze vraag naar 
couranten werd ons een nummer van September '99, en daarop 
een van begin December voor den dag gehaald. Even voor 
het vertrek van de boot werd nog een telegram van Geerte 
gebracht; voor het genoegen dat mij dat verschafte, heb ik 
haar een teruggezonden. Waarschijnlijk hebt u dat al ver
nomen. 

Des avonds om 7 uur vertrokken we weer van Aden. Het 
was merkbaar dat we tusschen de woestijnen weg waren en 
de ruime zee voor ons hadden ; een frissche wind woei ons 
tegen. Anderhalve dag ging het oostwaarts totdat we 
Dinsdagmorgen om 5 uur om kaap Guardafui heenbogen naar 
het zuiden. Toen ik te zes uur op het dek kwam, was ze 
schijnbaar nog dicht bij - een vooruitstekende punt van het 
plateauland, dat loodrecht in zee afvalt. De ~eheele kust 
van het omali-schiereiland lijkt veel op die van Normandië 
.en Engeland. Van flora is niet veel te bespeuren ; misschien 
dat een bruine streep bovenop wijst op verdroogd gras. Den 
geheelen dag hielden we de kust in het gezicht, die steedil 
dezelfde geaardheid vertoonde. Een klein schiereiland Ras 
Kafwi leek met zijn volkomen vlak plateau, steil neervallend 
in zee, een kolossaal fort. Het weer was verrukkelijk, een 
prachtige zonsondergang en eenige oogenblikken later in het 
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oosten een schitterende maanopkomst. Een frissche noord
oostewind deed de boot een weinig schommelen, hetgeen 
enkelen weer de zeeziekte deed ondervinden. 

20 Jan. Daarna begon de eigenlijke warmte; eergisteren 
was l1et erg drukkend, daar we voor 't eerst een gesloten 
lucht hadden. Gisteren was het weer wat frisscher. Boven
dien werden we kun tmatig verfrisebt door Neptunus, die in 
hoogsteigen persoon, met zijne vrouw en groot gevolg uit zee 
kwam opstijgen. Op muildieren kwamen ze aangereden. Een 
reeks van onvervalilchte zeegrappen volgde, allervermakelijkst 
De dames werden gedoopt met zachte band, de heeren moesten 
het meer ontgelden. Een voor een kwamen zij naar Neptunus 
toe, die ze overgaf aan zijne lijftrawanten. De hofbarbier 
speelde een groote rol, met een twee meters groot houten 
scheermes werd je geschoren, na eerst onder de zeep te zijn 
gezet. Daarna werd je nog eens met poudre de riz behandeld, 
waarna onder de woorden van den priester ~Ueh'bin in Frieden" 
een plotselinge duw tegen de bor tje achterover deed tuimelen 
in een groot bassin. Zooals ik zei 't was een heerlijke ver
frissehing en de manier waarop alles gebeurdejolig eu amz~ant. 

Vandaag vieren we met veel ophef de verjaardag van 
dr. v. Rijckevorssel; morgenochtend of van avond laat gaat 
de brief aan wal te Tanga of Zanzibar . •.• 



DELAGOABA.u 2 Februari 1900. 

Donderdag 1 Februari, 's middags om 3 uur, wierp de 
Karzzler baar anker uit in de Delagoabaai, niet ver van de 
stad Lourenço Marques. De zeereis was zondereenig ongeval 
volbracht. Zoowel de zee als de Engelsche regeering waren 
ons goedgunstig gestemd geweest. Van de eerste kan men 
dit in dit jaargetijde verwachten; van de tweede mogendheid 
was die genadige behandeling zeer verrassend. Zooals ik u 
vroeger schreef had een Engelach oorlogschip ons gevolgd 
door het Suezkanaal ; daarna hebben we het niet weer gezien. 
Bij het passeeren van Perim 's nachts om 3 uur wierp een 
daar stationeerend oorlogschip zijn zoeklicht over ons, om na 
een oogenblik ons weer in een geheimzinnig duister te laten. 
Te Aden vernamen we dat de General van de D. Ost-Afrika 
linie gedurende 7 dagen aldaar was aangehouden , en hart
grondig was onderzocht geworden, maar dat het onderzoek 
geen ander gevolg had gehad, dan dat een der zeldzame regen
buien groote schade had aangericht onder de lading. Waar
schijnlijk hebben we aan dit negatief succes, dat ze zoowel 
hier als bij het onderzoeken van de Herzog en de Btmdesf·ath 
gehad hebben, te danken, dat we dienzelfden dag nog konden 
vertrekken nadat een Engelach zeeofficier inzage genomen had 
van de lading- en passagierslijst. Onze reis was zeer interes
sant; een schooner is haast niet denkbaar. - Een blik in de 
woestijnen werd ons gegund bij 't passeeren van het Suez
kanaal, een idee van de ti·opische flora kregen we te Tanga 
en Dar-es-Salam (Duitsch Oost-Afrika) waar uitgestrekte 
bosschen van cocospalmen, bananen en mangabooroen zijn. 
Zanzibar is een typisch Afrikaanscha stad, bestaande uit smalle 
bochtige straten met wit bepleisterde vierkante huizen , 
slechts enkele, kleine ramen. Licht en lucht treden binnen 
door een binnenplaats, vanwaar de kamers slechts door pilaren 
zijn afgescheiden. We bezochten negerdorpjes van lage rieten 
hutjes, geheel verborgen tusschen het hoog opgeschoten ma'is 
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de bewoners gehurkt, onder het overstekende dak , - in 
de omgeving van Pomba Bay. - Een nieuwe Afrikaanscha 
stad zagen we te Beira, waar J een aantal huizen van 
gegalvaniseerd ijzer gebouwd zijn op een zandvlakte, maar 
welke stad een toekomst heeft door het l:ezit van een mooie 
haven en zijn spoorwegverbinding met het achterland Rhodesia. 
Behalve een smal trottoir langs de huizen, is de bestrating 
nog absent. Met een Amerikaansehen geest heeft men hier 
een dubbel spoor gelegd door de geheele stad, waarop kleine 
wagentjes voor 2 en 4 personen kunnen loopen. Elke Euro
peaan bezit zoo'n wagentje en eenige negerbedienden, die in 
flinken draf deze moderne jinrichsa's voortduwen. Worut het 
wagentje niet gebruikt, dan wordt het voor het .huis op een 
zijlijntje geplaatst. 

De Engelsche oorlogschepen lieten ons geheel met rust tot op 
eenige uren afstand van de Delagoabaai; daar kwam weer een 
naderbij tot op eenige honderden meters; beleefd streek de 
Kanzier zijn vlag tot een eerbiedig saluut, het oorlogschip 
beantwoordde dit hooghartig en ging weer naar d-ezelfue zijde, 
vanwaar het gekomen was. Tot onze verbazing kwamen we 
dus ongehinderd op de plaats onzer bestemming. 

We waren niet weinig nieuwsgierig naar berichten van het 
oorlogsterrein. 4 weken lang hadden we niets geboord dan 
onsamenhangend nieuws. Wat te denken van telegrammen als: 
"de Boeren zijn op de vlucht geslagen naar Durban ," zooals we 
te Tanga konden lezen. Alle berichten aangaande dezen oorlog 
moeten aldaar per brief worden aangebracht, de Engelse he een or 
laat letterlijk niets door. En toch is het belang groot dat deze 
streek bij den oorlog heeft. Zoo b.v. Beira, de invoerhaven van 
Rhodesia; 2 dagen lang hadden we daar te los en en te laden, een 
gedeelte van het schip werd volgestopt met levensmiddelen voor 
Lourenço :Marques, lees TransvaaL We konden het eerst niet 
voor waar aannemen, alles wat kort na onze aankomst werd 
verteld aangaande de 4 dagen lange veldslag bij de Tugela, 
op Vechtkop en Spioenkop; geruchten liepen: Kitchener ge
sneuveld, Bulier zwaar gewond, totdat we bij den Bolland
schen - tevens Transvaalsehen consul bevestiging kregen 
aangaande het grootste gedeelte dier berichten. In de Volks
stem van 26 Januari staat vermeld, dat Kitchener reeds in 
het begin van den slag gesneuveld was, maar de Reutertele-
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grammen hadden dit nog niet bevestigd. In elk geval sbat 
vast, dat het debuut van den nieuwen opperbevelhebber on
gunstig is geweest, en dat Ladysmith nog niet is ontzet. Maar 
ook de Boeren schünen een betrekkelUk groot aantal gewonden 
te hebben gekregen, zeer klein evenwel vergeleken met de 
Engelsche verliezen. 

De baai van Louren~o Marques is zeer ruim; de zuidkust 
vlak, de noordkust waar de stad ligt, een licht verheven gol
vend plateau. 2 Portugeesche oorlogsschepen, een Fransch, 
twee Engelsche en een Nederlandach, en een tiental koop
vaardijschepen geven de baai een levendig aanzien. Onze 
Friesland maakt een kranigen indruk en is tot dusver de 
grootste geweest der hier gestationeerde oorlogschepen. 

Morgenochtend om half 8 gaan de Holl. Russ. ambulance 
en onze aanvullingsambulance per trein naar Pretoria, waar 
we 24 uur later zullen aankomen. Aldaar zullen we iets over 
onze standplaats kunen vernemen, want onze oorspronkelijke 
bestemming Bloemfontein zal wel niet onze definitieve zgn. 
Prof. Korteweg ontmoetten we toevallig te :Mozambique; ons 
schip en de huiswaartskeerende Herzog waren gedurende den
zelfden tgd in dien haven. ZIIGI. vertelde ons dat de eerste 
ambulance ontbonden was in tal van kleinere, en dat de tweede 
ambulance, waarbü ik mg te voegen heb, zich voorloopig had 
gevestigd te Harrismith. 

Mocht deze splitsing ook noodig worden geoordeeld voor de 
tweede ambulance, dan bestaat de mogelgkheid, dat de aan
vullingsambulance een afzonderlüke kleine ambulance zal 
vormen met een nog te zoeken standplaats. 

In een volgenden brief hoop ik u daaromtrent feiten te 
kunnen mededeelen in plaats van mogelijkheden. 



IIoofdlaager MonnERsPRUIT 7 Februari 1900. 

Met grooten spoed hebben we het verdere gedeelte van onze 
reis afgelegd en we zün thans reeds midden in de boeren
stellingen. 

liet kükje dat we in Transvaal genomen hebben is wel de 
moeite waard te bescluüven en gaarne zou ik over versebil
lende zaken eens meer willen uitweiden ware het niet dat 
door het ongewone van onze levensomstandigheid veel tüd in 
beslag werd genomen. liet eerste gedeelte van de treinreis 
Delagoabaai-Pretoria is rijk aan natuurschoon. Er zijn ge
deelten die voor de schoonste plekken in Duit chb.nd niet 
onderdoen, vooral de Krokodilpoort waar de Krokodilrivier 
breekt door de Drakenbergen zou een heerlijk oord zijn om 
langeren tüd te verblijven. Over een afstand van 1.) K.M. 
volgt de trein de bergstroom die tnsschen rotsblokken door 
plast afwiiselend in snelleren en langzameren gang. 

Slechts zelden waagt men zich in deze omgeving, omdat de 
streek berucht is wegens kwaadaardige koortsen. Zoo is dan 
ook de geheele streek van de Portugeesche grens tot Waterval
onder zoo goed als onbewoond. teeds slingert de trein zich 
door bergen en dalen; het bouwen van dezen spoorweg is een 
waar kunstwerk geweest. Te Waterval-onder moesten we 
overnachten, aangezien tegenwoordig slechts zelden nacht
treinen loopen. Daar ontmoetten de ingenieurs weer een 
groote moeilijkheid, die ze door het aanleggen van een tand
radbaan en een tunnel hebben overwonnen. - Den tweeden 
dag leidde onze weg meer over een vlak terrein; daar waren 
we op het hoogland van Transva:tl. Toch is het niet het 
vlakke land bij ons; het is een zacht golvend plateau met 
verscliillende kopjes. 

Boomgroei is overal zeer schaars. Kleine verkommerde 
boompjes, kreupelhout treft men slechts hier en daar aan en 
dan nog steeds zeer verspreid. 

Van af Belfast passeerden we af en toe een dorp, waar 
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behalve spoorwegambtenaren ook Transvalers wonen. Hei 
geheele land is prachtig groen i hier zijn de onmetelijke 
weiden. Daar het een Zondag was, hadden zich bijna overal 
groepjes ingezetenen uit den omtrek op de stations verzameld 
om ons een kleine ovatie te brengen, bloemen en vruchten 
aan te bieden. 

Den 4den Februari 's avonds 6 uur waren we te Pretoria 
alwaar we door het hoofdcomité van het R. K. en een groot 
aantal belangstellenden wP.rden ontvangen. Daar de hotels vol 
waren, werd ons huisvesting aangeboden in de Staats-meisjes
school, die gedurende den oorlog tot hospitaal is ingericht. 
De onderwijzeressen besturen het huishoudelijk gedeelte; 4 
Hollandsche verpleegsters en een der doctoren van de eerste 
Nederlandsche ambulance hebben de ziekenverpleging op zich 
genomen . . . . Op dien dag waren er ongeveer 50 verwonden, 
zoodat de dienst zeer druk was. Daar we vernamen dat onze 
ambulance, waartoe wij zouden behooren, handen te kort 
kwamen, vertrokken we reeds den volgenden dag om 12 uur 
uit Pretoria naar Natal! Ik maakte me in Holland over het 
leven in Pretoria en in Transvaal een ernstiger voorstelling 
dan noodig is. Van schaarschte aan levensmiddelen is geen 
sprake, behalve dat voor thee, koffie, suiker een hooge prijs 
moet worden betaald. De menschen zijn opgeruimd en zien 
de toekomst helder in. Alle rr:staurants en cafés zijn gesloten, 
maar in de verschillende hotels van Pretoria kan de vreem
deling alles krijgen, mits hij het gebruik van wijn en bier 
beperkt tot de maaltijden. Op de Hollandscha societeit is het 
drankbuffet buiten de maaltijduren gesloten, maar dat nam 
niet weg, dat we den avond zeer gezellig passeerden. We 
spraken daar verschillende heeren, die pas teruggekeerd waren 
van het slagveld met verlof of om zich naar een andere streek 
te begeven. - Om 12 uur moesten enkele heeren zich ver
wijderen om hunnen politiedienst te doen. - Zooals boven 
gezegd, bleven we slechts kort te Pretoria en gingen den 
volgenden middag afscheid nemen van onzen leider dr. v. 
Rijckevorssel om ons met dr. Lingbeek naar Natal te begeven. 
De nachttrein bracht ons 's morgens om 4 uur op de Natalscbe 
grens. Hier veranderde het landschap i de kale lichtgolvende 
hoogvlakte ging hier over in het bek~nde berglandschap, dat 
door ziin talrijke kopjes den toegang naar Transvaal zoo goed 
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verdedigbaar maakt. Zonder plichtplegingen gingen we over de 
grens i geheel Noord-Natal wordt beschouwd als Transvaalach 
gebied i de Z.A.-Spoorwegmij. onderhoudt den dienst op de 
spoorwegen gedeeltelijk met buitgemaakt spoorwegmateriaal
en zoo passeerden we dan de gedenkwaaruige plaatsen, wier 
namen reeds zoo langen tüd eene ongelukkige vermaardheid 
hebben. Voorbij Amajubakopje, New-Castle, Dannhauser, 
Glenco, Elandslaagte naar Modderspruit alias Rietfontein. 

Van de eigenlijke dorpen hebben we niet veel gezien; de 
trein gaat er te ver van af. De boerenhoeven op onzen weg 
droegen niet de kenteekenen van de groote beroering- waarin 
dit land is gebracht. De koeien grazen vredig in de wei; 
spelende kinderen en bedrijvige menschen geven een idee van 
een ordelijken toestand. Iets anders is het op de stations. 
De trein loopt uitsluitend voor militaire doeleinden. De overige 
reizigers waren terugkomenue Yerlofgangers; telkens pas eer
den we kleine commando's, die bestemd waren voor de om
geving van Colesberg of oorlogsmateriaal dat gerepareerd 
moest worden. Ilct eerste gedeelte van de treinen bestond 
steeds uit opgeladen ossen wagens , kisten , kanonnen, dan 
eenige wagons paarden, vervolgens de manschappen, die zich 
behagelijk gevoelden in de eerste klasse der Natalsche coupés. 
Ook enkele coupé. zieken, die soms onze hulp even inriepen. 
Een honderd pas van het station te Elandslaagte ziet men 
een eenvoudig kruis op het graf van dr. 'oster, vlak daar
achter verheft zich het kopje dat het moedige Hollandercorps 
met zoo'n ongelukkigen afloop verdedigde. ...~og een half uur 
sporens en toen waren we te Modderspruit. Als korte donder
slagen hooren we de kanonschoten bü de Tugela i af en toe 
een dichter bij, dat afgeschoten wordt op het kamp te Lady
smith i soms eenige geweerschoten als teeken dat niet ver van 
af ons een kleine schermutseling pla.ats heeft. Reeds op eenigen 
afstand van Modderspruit ziet men de kleine witte tentjes 
scherp afgateekend tegen het heuvelachtige groene landschap· 
toch duurt het nog een geruimen tijd voordat men het laager 
heeft bereikt. Westelijk van ons is Nicholsonsnek, de plaats 
waar generaal White op den 30.sten October zooveel man chap
pen verloor i oostelijk bevindt zich Lombardkopje, waar de 
Boereil nog in het laatst van December een kanon verloren 
door een geslaagden uitval van de bezetting van Ladysmith.-: 
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HARRISlnTn, 27 Februari 1900. 

Niet lang nadat ik de vorige maal schreefuit Modderspruit, 
waar we de gasten waren van de eerste Nederlandsche ambu
lance, werden we door een wagen bespannen met 6 muildieren 
afgehaald om ons te brengen half om Ladysmith heen naar 
den spoorweg naar Harrismith. In vollen draf ging het over 
den ongelijken weg, die zooals dat in Zuid-Afrika gewoonte 
is vol kuilen en gaten is. Van Lad ysmith waren we voort
durend gescheiden door een aaneengeschakelde rij heuvels, 
bezaaid met klipjes. En ook naar de andere zij verhieven 
zich steeds het eene kopje na het andere. Het was een 
verbazende hitte, die nergens getemperd werd door schaduw
gevende hoornen, aangezien Noord-Natal evenals het gedeelte 
van den Vrijstaat dat ik gezien heb, geheel boomloos is. 

BU de Kliprivier werd een kleine halt gemaakt, waarna de 
wagen dit stroompje moest passeeren. Met aangesloten rem 
gleed hij de helling af in het water, maar de schok tegen de 
bespanning was zoo heftig dat het niets scheelde of al onze 6 
muilen waren gevallen. Gelukkig bleef het maar bU een, die 
wanhopige pogingen deed om weer op de been te komen. Niet 
de minste agitatie bU onzen berUder; kalm wachtte hij af tot 
het dier uitgesparteld was en amechtig zijn kop boven het 
water stak, toen pas steeg hij uit, maakte de strengen los en 
hielp het dier weer op. Na een klein half uurtje was het 
weer ingespannen , de lange zweep knalde over de muilen; 
onder allerheftigst kraken vlogen we tegen den anderen wal 
op. - Voort ging het weer over den oneffen grond tot dat 
we tegen den middag te Smith-Crossing waren aangekomen. 
Hier is een provisorisch station opgericht, waar de weg den 
spoorweg kruist: op een afstand van + 8 K. M. van Lady
smith gelegen, vormt het thans het eindstation van den spoor
weg naar Harrismith. Deze lijn behoort aan de Natal Govern
ment Railway en is nu in het bezit van den Vrijstaat, die 
thans den dienst onderhoudt door middel van 4 buitgemaakte 
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wagons en twee locomotieven. De eene is door de Z.A. S. M. 
per ossenwagen v:m Modderspruit naar Smith Crossing over
gebracht; de andere, een afgedankte machine, die door de 
Natalsche maatschappij voor haar laatste rit werd gebruikt, 
is thans door de Z. A. S. M. weer zoover opgekalefaterd dat 
ze de spoorwagens tegen de Drakenbergen kan optrekken. 
Onschatbaar zijn de diensten die de Z. A. . M. de oorlog
voerende republieken in dezen tijd bewijst. Zoo heeft ze 
eveneens materiaal overgebracht ten zuiden van Ladysmith 
en onderhoudt nu een geregelden dienst van J. T eltorpe n?-ar 
de Tugela tusschen de Boerenstellingen. Wie weet hoe de 
Afrikaansche rijwegen ziin, en de moeilijkheden kent die de 
transporten daarover ondervinden, beseft volkomen de voor
deeten van een spoorwegdienst. 

Een half uur ten Zuiden van Smith Crossing is het veld
hospitaal van de tweede Nederlandsche ambulance. Een kamp 
van een Stal tenten is opgericht op een kleine heuvel naast 
de farm van de familie Potgieter. Het is een verrukkel!jk 
gezicht, die echt IIollandsche zindelijkheid te zien die daar 
heersebt; vlekkeloos witte lakens, schoon gewas chen dekens 
en de groote orde op het terrein steken zoo gunstig af bii de 
andere veldhospitalen in deze buurt. liet eenige ongerief, dat 
ook niet te verhelpen is, is de ondmgelijke hitte die er voor
namelijk tusschen elf en drie het leven moeilijk maakt. We 
vragen ons dikwijls af hoe het wel in Ladysmith gesteld zal 
zijn, waarvan we het kamp op een nabijzijnde heuvel duidelijk 
kunnen zien. 

De 2de Nederlandsche ambulance, bestaande uit 6 doctoren, 
6 verpleegsters en 6 verplegers, heeft voorloopig haar werk
krachten op de volgende wijze verdeeld. 2 doctoren, de heeren 
van Iloutum en Metz, hebben zich respectievelijk bij het,Yrede en 
Kroonstad laager aangesloten. Ze verzorgen den geneeskundigen 
dienst aldaar; behalve een spreekuur voor de kleinere onge
steldheden, leggen ze na de gevechten bet eer te verband. 
De verwonden en de ergere zieken - verschillende koorts
ziekten z!jn zeer menigvuldig - zenden ze op naar ons veld
ho pitaaL Op d.ezelfûe wijze werken de andere laager·dokters, 
waarbij deze schifting wordt gemaakt, dat de 'fransvaalsche 
burgers getransporteerd worden naar ~Iodderspruit, terwijl de 
Vrijstaters blijven in de buurt van mith 'ro sing. Yan de 
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laatsten zijn uitgezonderd diegenen , die langs den spoorweg 
Eland8laagte-Newcastle-Elandsfontein-Bloemfontein hunne 
woonplaats kunnen bereiken. Verreweg het grootste deel der 
patiënten gaat dus naar Modderspruit. 

In het veldhospitaal zUn werkzaam dr. Koster en dr. Pino, 
met 4 verplegers. De operatietent, de veldapotheek en de 
veldkeuken zijn alle ruim voorzien. Gemakkelijk kunnen ze 
een 30 patiënten verplegen ; kleine operaties en die welke 
geen uitstel gedoogen, worden daar verricht, maar overigens 
verblUven de vervoerbare patiënten daar slechts zoo lang tot 
er reisgelegenheid is naar IIarrismith, dat het centrum is van 
het noordoostelUk gedeelte van den VrUstaat. ·- De hoofd
voorwaarden voor een veldhospitaal n .l. in de nabUheid van 
het oorlogsterrein, aldaar volkomen veilig en dicht hU een 
spoorweg, zijn bü onze ambulance zeer voldoende vervuld. 

Eens in de twee dagen gaat de buitgemaakte trein naar 
boven, alias Harrismith. Het is een prachtige weg die deze 
trein in 5 uur tUds aflegt, over de Drakeusbergen door de 
Van Reenenspas. 

Hier te Harrismith is het centraal hospitaal ingericht in 
bet ruime schoolgebouw. Dit gebouw dat dateert van '98 
voldoet uitstekend. Goede verlichting en ventilatie, booge 
localen, ruime gangen en portalen. Een der zalen is een ideale 
operatiekamer, een tweede en een derde zUn respect. recreatie
zaal en magazUn en de vier andere bieden ligplaats aan voor 
een 60 personen. 

De geneeskundige staf bestaat uit dr. Schelkly en onderge· 
teekende, de directrice, 5 zusters en 2 verplegers. De keuken, 
die in een bijgebouw is gevestigd, wordt bestuurd door eene 
Kaffer-keukenmeid; de verwilderde tuin wordt eenigszins in 
orde gebracht door een aantal gecommandeerde Kaffers. Ilier 
blijven de patiënten tot ze zijn genezen. 

Behalve dit hospitaal is er nog een tweede voor 50 per
sonen in een verlaten villa, dat bestuurd wordt door Vrijstaatscha 
doctoren, terwijl ook de ntownhall" in gereedheid gemaakt is 
om een groot aantal personen te huisvesten. - Tot dusver 
verplegen we in ons hospitaal zoowel gewonuen als zieken ; 
in 't vervolg zal het schoolhospitaal alleen gewonden opnemen 
en de villa de zieken. - Thans, nu er na den slag bij de 

pioenkop weinig rondom Ladtsmith is gevochten, zijn de 



vacant geworden plaatsen nog niet alle weer aangeTold 
De temperatuur alhier is verrukkelijk ; de stad ligt op een 

hoogvlakte van 5300 voet en kent niet de warmte van Natal 
Onze verwonden bekomen spoedig, nu ze hier onder gunstige 
condities zijn gebracht. Er heersebt een opgewekte jolige 
geest onder hen en met de grootste belangstelling volgt de 
een de verbandwisseling van den ander. Hoewel alles zoo 

, veel mogelijk op een Europeeschen hospitaaldienst gelijkt 
hebben deze vrijheidsmannen hunne vrijheid om te rooken 
behouden, en behalve wanneer ze verbonden worden en uit· 
gezonderd des nachts, dampen ze voortdurend lustig door. 
Alles staat tegen elkaar open en de atmospheer wordt er 
derhalve weinig door bedorven. 

De verwondingen zijn allen betrekkelijk gun tig; de meesten 
hebben een vertraagde genezing, doordat de kogelkanalen zijn 
ge'infecteerd en de afgestorven beenstukjes zich zeer langzaam 
afstooten. Groote verwoestingen door de zoogenaamde dum
dum-kogels hebben we nog niet behandeld; zonder uitzondering 
zijn het de g~volgen van Lee-Metford-kogels en granaat
scherven. De bevolking hier overlaadt het hospitaal met de 
heerlijkste druiven en perziken; het is hier juist de vruchten
tijd. We worden hier met de meeste welwillendheid behan
deld en algemeen wordt de hulp der Nederland che ambulance 
gewaardeerd. 

IIarrismith doet me veel denken aan Zuidlaren ; het is op 
soortgelijke wijze gebouwd. Ereede zandwegen leiden naar de 
markt, die we gevoegelijk de Brink zouden kunnen noemen. 
'Maar de omgeving is geheel verschillend. De eene heuveltop 
na de andere, en in de verte de hooge toppen van de Drakeus
bergen en van Basoetoland. Behalve in het dorp, waar denne
boomen, enkele mooie treurwilgen en jonge eikeboomen langs 
de wegen zijn, is het geheele land boomloos ; ondanks dat 
gemis, heeft men tal van mooie plekjes; op grillige wijze 
alingert zich de kleine Wilgenrivier met zijne zijtakjes door 
het landschap. 

Onze gemeenschap met de buitenwereld is onder de om
standigheden een tamelijk goede. 3 keer per week arriveert 
de brievenpost van Bloemfontein, die vanaf Winburg per 
muilenwagen wordt vervoerd. In 30 uren legt deze wagen 
dien afstand af, el ·e 2 uur worden er 6 fri'"che dieren voor-



gespannen. Met vroolijk trompetgeschal komt en gaat hU. 
Verder komt er geregeld elk en dag een telegram van het 
oorlogstooneel, waarop de bewoners door het luiden van een 
bel worden attent gemaakt. Gedurende de laatste week waren 
deze telegrammen van min of meer ongunstigen aard en 
dikwUls onsamenhangend, zoodat men den indruk krijgt dat 
het ware niet gemeld wordt. De geest onder de bewoners is 
evenwel daardoor niet veranderd. Blümoedig en onbezorgd 
zien ze de toekomst in. Zelfs geen enkele ontevreden op
merking, toen 19 Februari alhier bekend werd , dat alle 
Boerenposities rondom Kimberley waren opgegeven, - met 
andere woorden dat Kimberley was ontzet. Nu, zeiden ze 
tegen elkaar, we hebben dan weer zooveel meer handen vrij 
om den inval in den Vrijstaat te beletten. Toen een dag 
eerder gemeld was, dat 2000 ruiters doorgetrokken waren tot 
die stad, zei een tegen me : "Als ik niets in huis te eten of 
te drinken heb , en ik krijg onverwacht bezoek van 4 familiën 
met al hunne kinderen , "dan kijk ik niet erg opgewekt." -
't Spreekt van zelf, dat dergelijke argumentatie het ongunstige 
van de zaak niet kan veranderen, maar het teekent den 
geest onder de bevolking. Ook als de oorlogskans mocht 
keeren , en de vereenigde legers zich zullen moeten bepalen 
tot het verdedigen van hun land, zal die blümoedigheid niet 
veranderen, vast overtuigd als ze zün dat God over hen waakt. 
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over, toen ze ongeveer alleen zouden achterblijven. Een derde 
vertelt, dat ze teruggetrokken zijn onder het bereik der 
Engelsche kanonnen, zonder dat deze zouden zijn afgevuurd. 

Wat de reden van het terugtrekken was, het wordt lang
zamerhand duidelük, dat een nederlaag der Boeren daarvan 
de oorzaak is geweest. Dat er toen algemeen aan vredes
onderbandelingen werd gedacht, ligt voor de band, onze ge
dachtengang was : Engeland zal die niet willen aanknoopen, 
zoolang de Boer~n nog op zün gebied staan; wanneer deze 
hnn nu de eer willen geven, dat zü bun gebied weer hebben 
vrijgevochten, dan is er voor onderhandeling de mogelUkbeid 
geopend. Het was wel vreemd, dat deze terugtrekking juist 
volgde op de ontzettende ramp van de gevangenneming van 
Oronjé met 4000 man; de grootte van deze catastrophe zijn 
we eerst bij stukjes en beetjes gewaar geworden. 

Maar wat ik nu zeggen wilde, is, dat het bij het opbreken 
van het beleg van Ladysmitb zeer onordelijk is toegegaan. 

Terwijl n.l. in een georganiseerd leger zeer veel afhangt 
van de krijgskunde van den opperbevelhebber met zijn staf, 
is dit in een Boerenleger veel minder het geval. Doordat men 
hier geen militaire dressuur beeft, is ieder voor zich zelf 
zoo'n beetje de generaal, en wanneer hem zijn krijgskunde 
zegt, dat bij opmarcheeren moet, dan doet bij dit. 

Ieder was ook thans zijn eigen baas. Wie klaar was met 
inpakken of niets in te pakken bad, was bet eerst weg. Zoo 
waren de commando's, die uitsluitend uit ruiterij bestonden, 
vooraan in de gelederen, daarna kwamen in langzamer gang 
de lagers, bestaande uit een groot aantal ossenwagens, terwül 
de ambulancedienst ver achteraan kwam, juist omgekeerd, als 
een terugtocht moet geschieden. De Engelseben hebben 
evenwel niet de minste poging gedaan, om ze te achtervolgen. 
Misschien waren ze wel even verrast als de meesten der Boeren 
zelf, dat ze bun doel bereikt hadden; ze konden het idee van 
binderlagen niet geheel van zich afzetten. 

De terugtocht is zeer haastig gegaan, zoo haastig zelfs, dat 
ons veldhospitaal met personeel en inventaris in Natal is 
achtergebleven. )Jen bad geen transportwagens, daar alles 
per trein was aangevoerd. 

Zoo zijn dr. Koster, dr. Pino met een verpleegster en vijf 
verplegers sinds veertien dagen van ons afgesneden en naar 



alle waarschijnlijkheid in Engelsche handen. De twee van 
onze doktoren, die den ambulancedienst in een Jager op zich 
genomen hadden, zijn met die Jagers teruggekomen op de 
Vrijstaatsche grena, n.l. dr. ~Ietz en dr. Van Houtum, respec
tievelijk in de van Reenens- en Twintwapas. 

Toen we nu niets van de heide eerste collega' hoorden, 
ging ik den 3den Maart naar van Reenenspas, om te trachten 
iets aangaande hen te vernemen. Het bleek, dat het veld
hospitaal bij Ladysmith reeds aan generaal Prinsloo had ge
vraagd om ossenwagens, die deze evenwel niet wilde geven, 
zonder een bijzondere permissie van de Engelsche autoriteit. 
Toevallig trof ik collega }fetz te van Reeoen en vernam van 
den generaal, dat collega Van Houturn in Twintwa.-pae lag 
met het Vrede-Frankfort lager. Van Reenen zag er reeds 
heel anders uit, dan toen ik het op mijn doorreis naar llarri
smith zag. Allerwege waren er lagers gerangschikt tegen de 
Vrijstaatscha zijde der kopjes, wier ligging gelteel beschut 
was tegen een mogelijk bombardement. O.a. beTond er zich 
het Kroonstad-lager, dat zich in vier groepen had verdeeld. 
Een lager is gewoonlijk aangelegd in den vorm van een hoef
ijzer, doordat de ossenwagens dusdanig zijn gerangschikt. 
Zoo'n ossenwagen lljkt veel op een Drentscha huifkar, maar is 
oneindig steviger gebouwd. De tenten worden er op vervoerd, en 
alles, wat verder voor levensonderhoud en den oorlog noodig is. 

Verder dient zoo'n wagen Toor den Kaffer om er onder te 
slapen, en wanneer de wagen op reis gaat om er naast te 
loopen. Voor eiken wagen is een span ossen, bestaande uit 
1·1- 18 prachtige beesten. Breed geschouderd met forsch uit
staande horens zljn ze een toonbeeld van kracht. Men kan zich 
denken, dat, wanneer zoo'n lager gevormd is, er een heele kudde 
ossen in de omgeving loopt te grazen, aangezien daartoe 
30-50 ossenwagens behooren. 

Voeg hierbij nog de geheel vrij rondloopende of geknie
halsterde paarden van het commando, terwijl verder groote 
kudden schapen den veestapel voltooien. Bedenkt men nu, 
dat een commando bestaat uit eenige lagers te zamen, dan 
kan men zich eenigszins voorstellen welk een levt-ndigheid 
er te van Reeoen heerschte. Kleine Boerenpatrouilles reden 
af en aan, en aan weerszijden van de pas was men bezig 
kanonnen te plaatsen en opmetingen te doen. 
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Collega Metz was met het Kroonstad-lager meegekomen 
uit Natal. Van hem kon ik heel wat bijzonderheden ver
nemen. Hlj was twee dagen en twee nachten op de vlucht 
geweest, zooals hij zeide, eens hadden ze eenige uren kunnen 
slapen, echter zóó, dat slechts hun bovenlichaam onder een 
wagen beschutting had gevonden en hun beenen aan den regen 
geheel waren blootgesteld. Dienzelfden middag maakten we 
nog een prachtige rit te paard, een van de bergtoppen op, 
van waaruit men geheel Natal kan overzien. De Draken
bergen loopen naar Natal steil af, naar Oranje-Vrijstaat gaan 
ze evenwel met een geringe daling in de hoogvlakte over. 
Duidelijk zagen we de verschillende kopjes rondom Lady
smith, als Lombardkop, Bulwanaheuvel, Platrand; verder op naar 
het zuiden de hooge bergketen, die zich op den zuidelijken 
oever van de Tugela verheft en die zich naar het oosten 
aansluit aan de hooge bergtoppen van Basutoland. Naar het 
noorden konden we de Biggarsbergen overzien tot ongeveer 
Glencoe. En op den voorgrond allemaal kopjes en dalen; 
het was werkelijk een indruk als men krijgt, wanneer men 
een "kaart in vogelvlucht" zag. Het leek alles betrekkelijk 
dichtbij, maar de afstand, dien men aldaar kan overzien, is 
reusachtig. Een prachtige stelling om te verdedigen : de ge
plaatste kanonnen beheersellen den spoorweg en den rijweg 
geheel. Het lijkt me ondenkbaar voor de Engelsehen om hier 
door te komen. Maar ik vrees, dat op het oogenblik, als u 
dit leest, reeds gebleken is dat ze wel andere wegen hebben 
kunnen vinden. Ik sliep in de tent van Metz, een keurige 
tent, die het lager indertijd van een Engelach hoofdofficier 
had buitgemaakt. 

's Morgens om zes uur bracht de kaffer een kopje koffie ; 
zie je, zoo iets verschrikkelijks heb ik van mijn leven nog 
niet geproefd ; een beetje bruine suiker kwam er door en toen 
werd het naar binnen gewerkt, want, zei Metz, 't is toch altijd 
beter, dat je wat in je maag hebt, je weet nooit, hoe laat je 
weer wat krygt. Om 8 uur had dezelfde Kafferkok twei 
scbapebontjes klaar als ontbijt. Dit was voornamelijk in den 
rook klaar gemaakt; er wordt wat hout gesprokkeld, d.w.z. 
wat takken en kt·eupelgewas - het eenige hout in deze 
streken - dit wordt zoo nat als het is, op den grond gelegd. 
Hoe ze den brand er in krijgen, is me een raadse~ maar het 
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gelukt hun altijd, getuige een neerhangende walm. Op die 
takken komt een rooster te liggen, en daarop worden stukken 
van een schaap gelegd, die naar des Kaffers oordeel na eenigen 
tljd eetbaar zijn. 

Dit heeft de Boer vóór boven den Engelschman, dat hij 
zoo'n eenvoudige intendance heeft; krijgt hij daags 3 keer 
zün portie scbapenvleesch, dan zijn züne eiscben ingewilligd; 
militaire koks en verder dergelijk personeel worden vervangen 
door de KaJl'ers, die zooals men dus ziet, als "surrogaat" voor 
alle mogelijke dingen dienst doen. 

Tegen half elf verscheen onze gids, zljn Mausergeweer op 
den rug, dien generaal Prinsloo ons den vorigen dag had 
aangeboden, om ons naar de Twintwa-pas te begeleiden, Wèlke 
ongeveer drie uur rljdens naar het Z.W. ligt. Dit was een 
verrukkelijke rit, langs berg paadjes, door beekjes en over 
rotsen, meestal driftig stappende, zooals het Transvaalscbe 
ros dit pleegt te doen, maar bij tusschenpoozen, op vlakke 
gedeelten, vroolük galoppeerende. Tegen twee uur hadden 
we het doel van onzen tocht bereikt. 

In de Twintwa-pas heerschte ongeveer dezelfde bedrijvigheid 
als in van Reenen. Duizende beesten graasden in de omgeving, 
de Kafrers, de onmisbare Boerenbedienden, raapten met de 
grootste zorg brandhout op, monter als altoos. 

Dr. Van Iloutum, wien ona bezoek gold, had ongeveer den
zelfden tocht gehad als dr. Metz en was nog niet geheel klaar 
met het opstellen van zijn tenten, aangezien het plan bestond, 
dat het lager nog verder trekken zou. ' t Was dien dag 
Zondag en hoewel de ambulance-tenten steeds ongeveer 20 
minuten van de andere afstaan, konden we duidelijk het psalm
gezang hooren, dat uit het lager opsteeg. Dit was werkelijk 
indrukwekkend. 

Een gevoel van medelijden bekroop me voor die dappere 
mannen, wier toekomst voor het oogenblik ver van rooskleurig is. 

Ook 's avonds, steeds van -9, kan men tot op grooten 
afstand de godsdienstige liedel·en hooren. 

Op mijn kopje koffie en het stukje schapevleeseh had ik 
toch nog een geduchten eetlust bekomen, ten teeken, dat het 
wel gezond was geweest, en liet me dus met graagte nog een 
dito stuk scha.pevleesch door den Kaffer van Van Houturn 
voorzetten, hetgeen nog aangevuld werd door zoogenoemde 
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nmaagbommen," een soort van oliekoeken, gemaakt van 
maïsmeel, in min of meer ranzige olie gebakken ; ze waren 
venukkeltik ; kom ik ooit eens weer op de Sappemeerster 
harddraverU, dan ga ik direct naar vrind Lemoen ; ik kreeg 
een lichte reminescence van zün baksel. Dien nacht bleven 
we daar om den volgenden morgen afscheid te nemen. Langs 
denzelfden weg ging het naar van Reenen terug en dien 
middag ging ik ook te paard naar Ilarrismith, hetgeen + 4 
uur rüden is ; de trein zou pas over een paar dagen daar
heen teruggaan. 

Door het terugtrekken der lagers op de grens zUn, als 
onmiddellijk gevolg daarvan, alle ziekenhuizen alhier volge· 
loopen; de verschillende kleine ambulances rondom Ladysmith 
moesten natuurlUk evacueeren en bovendien waren de ge
beurtenissen van dien dag oorzaak van een aantal verwon
dingen en ziektegevallen. Zooals ik ook te van Rccnen 
opmerkte, was men ook hier niet algemeen tcleurócstcld ov r 
het terugtrekken der troepen en deze schijnbare onverschillig
heid hield ook aan, nadat de regeering oflicieel als oorzaak 
nOnmacht" had opgegeven. 

Ook in de verschillende lagera waren er, behalve de aan
hangers van de vrede-theorie, zeer vele burgers , die vrlj 
openlijk hun blijdschap over den terugtocht te kennen gaven, 
aangezien ze nu dichter bij huis kwamen. Ik vrees voor hen 
dat ze er nog niet zoo gauw zullen zijn, want het schijnt met 
het oorlogvoeren nog niet uit te wezen. En al waren ook de 
Boeren weer geheel binnen de Transvaalsche grenzen terug
gedreven, dan zou toch, zooals ik in een vorigen brief reeds 
schreef, de eigenlijke oorlog wel eerst beginnen. Zoo pas 
werd ons per telegram bekend gemaakt, dat de vijand op 
twee uur afstand van Bloemfontein staat. 

Dezer dagen werd ik in consult gehaald door dr. W ilsou 
alhier, en het volgende uittreksel uit het RtJftmhm sche 
Nieuwsblad van den 26sten Januari frappeerde me daarom 
zeer: nUit Engelsche bron wordt gemeld, dat de Enge lsche 
dokter Wilson, die in het district Harrismith in Oranje
Vrijstaat woonde, en die dus door de Boeren voor den krijgs
dienst geprest was, gedood is. Hij bevond zich bij de be
legeringstroepen der Boeren rondom L'ldysmith en werd 
gedwongen aan de bestorming van den Gdcn dezer deel te 
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nemen. Bij deze bestorming leed het Vrijstaatsche Ilarrismith
commando groote verliezen en dr. Wilson werd in den strijd 
door de Boeren doodgeschoten!!." Hoe komt zoo'n bericht 
toch in de wereld? Behalve, dat het in leven zijn van 
dr. Wilson op onweerlegbare wijze dit bericht logenstraft, kan 
ik verder verklaren, dat geen enkel Engelscbman gedwongen 
is krijgsdienst te vervullen. Wel worden hier aanwezige 
Engelsehen gecommandeerd politie-, ambulance- en transport
dienst te verrichten, maar overigens kunnen ze zich geheel 
vrij bewegen. De Boeren toonen de meest mogelijke ver
draagzaamheid. 
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Wrxnuno 10 April 1900. 

Den 30sten Maart braken we op uit IIarrismith. Een wagen 
met 8 muilen werd beladen met wat het meest noodig was, 
zoodanig dat er nog 5 zitplaatsen overbleven voor 2 zu~:~ters, 

1 verpleger, 1 oude Afrikaander en mij, en met 2 kaffers op 
den bok zetten we 's morgens reeds vroegtijdig koers naar 
Winburg. Gedurende de maand Maart was er in Natal niet 
meer gevochten en hadden we derhalve wP-inig kans te 
Harrismith nog nieuwe gevallen te krijgen. Het aantal oude 
patienten werd bij den dag kleiner en het lag dus voor de 
hand dat we een andere standplaats uitzochten, dichter bij 
het tegenwoordige oorlogstooneel. - In overleg met de eerste 
Nederlandsche ambulance werd besloten de twee ambulances 
te laten samensmelten; de opdracht één voor Transvaal, de 
andere voor den V rijstaat is toch vervallen wegens het samen
liggen der commando's. - We zouden allen een werkkring 
zoeken dicht bij de nieuwe gevechtslinie of in het Centraal
hospitaal te Pretoria. - Juist toen dit besloten was kregen 
we een telegram om zoo spoedig mogelijk een dokter met 20 
bedden te zenden naar Win burg, en gaarne maakte ik van dat 
aanbod gebruik. Een goede voorraad instrumenten, enkele 
meest gebruikelljke medicijnen, voeding voor de reis en voor de 
eerote dagen te Winburg en onze bagage konden plaats vinden 
in de muilenkar, de rest zou ons per ossenwagen worden 
nagezonden. 3 dagen dumde de reis, eiken dag van 's morgens 
7 tot ± 's avonds 11 uur, met twee rusten van 2 uur over 
den dag. liet was een verrukkelljke, interessante tocht, 
volbracht op de Afrikaansche wijze. Zoodra we halt maakten 
werden onze muilen en rijpaaruen - de verpleger en ik waren 
meest te paard - gekniehalsterd, onze Afrikaander zocht 
droog gras en droge koemest, waarvan hij spoedig een v-uurtje 
had gestookt, we genoten dan van een kop koffie of van een 
opgewarmden maaltijd. De doorloopen streek is zoo goed als 
boomloos, maar heeft niettegenstaande dat fraaie gedeelten 
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door de afwisseling in hoogte en de kleine riviertjes, die 
kolossale kloven hebben gegraven. De weg zeifis Afrik::t.ansch, 
vol oneffenheden en klipjes; onverwachte diepe kuilen brengen 
den inhoud dikwijls onderling in gevoelige aanraking. Vaak 
gaat het dan ook stapvoets, tegen de heuvelruggen op natuurlijk 
zeer langzaam ; de zweepvoerende kaffer springt dan uit den 
wagen en met artistiek teweeggebrachte knallen en enkele 
juist aangebrachte slagen drijft hij de trage maar onvermoeide 
dieren tegen de hoogte op : krakend en stootend volgt de 
wagen. Van de hoogte af gaat het in vollen ren; de rijpaarden 
hebben dan moeite bij te blijven, totdat het oversteken van 
een drift of keien en rotsblokken den gang weer vertragen. 
Dien avond bereikten we een der twee dorpen, die op onzen 
weg waren gelegen Betlllehem en Smekal. Overigens passeerden 
we slechts enkele boerenplaatsen, die zich met de booroen als 
kleine oasen tegenover de boomlooze vlakten voordeden. -
De geheele weg was 140 l~ng. mfilen, d. i. ± 250 K.M. lang, 
de afstand van Groningen naar Amsterdam. 

We werden hier met open armen ontvangen, daar hier 
groote behoefte bestond aan geneeskundige hulp en verpleging. 
In het dorp en het geheele district is thans maar één docter, 
die zijn tijd meer dan noodig heeft voor zijn praktijk. Elk 
oogenblik konden een aantal gewonden verwacht worden van 
den slag bii de waterwerken van Bloemfontein en ook waren 
een aantal zieken in aantocht. Gelukkig hall ik uen 2den 
April den tijd om het stadhuis en de school, die nu werden 
aangeboden eenigszins in te richten. - Het zijn twee flinke 
gebouwen. Het eerste dient voor koortsl!jders en bevat een 
groote hooge zaal met goede ventilatie, waar een 30tal bedden 
geplaatst kunnen worden en twee kleinere nevenvertrekken. 
De school, die naast het stadhuis ligt heeft 4 ruime lokalen 
en twee kleinere, is ingericht voor gewonden. Den 3den April 
kwamen de krijgsgevangenen en een deel der strijders hier 
aan van het slagveld en werden 10 zwaar gewonden en 20 
zieken opgenomen. Daa1· we een groot aantal ledikanten en 
toebehooren te kort kwamen, waren we wel verplicht de 
patienten voorloopig op matrassen en andere geïmproviseerde 
bedden neer te leggen. llehalve voor de pa.tienten deed het 
me voor onze llollandsche verpleegsters genoegen, dat we 
spoedig door de bewoners van Winburg vau het noodige 
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werden voorzien : een bed zonder laken is haar een gruwel. 
Het is bewonderingawaardig zoo spoedig onze zusters aan die 
tijdelijke hol!pitalen een net aanzien weten te geven ; in een 
dag zijn spinnewebben en ander vuil, die zich jaren lang 
hebben opgehoopt, verdwenen, alles is ordelijk gerangschikt 
en men waant zich weer in een reeds lang bestaand Hollandsch 
ziekenhuis terug. Het verschil tus8chen onze ziekenhuizen 
alhier en die, waar geen Hollandsche zusters werkzaam zijn 
is dan ook zeer opvallend. 

Sinds dien dag hadden we niet meer zoo'n grooten toevloed, 
maar de patienten wisselen betrekkelijk snel ; zoodra ze 
zonder gevaar kunnen reizen, gaan de burgers huis-toe en uit 
de nabij liggende laagers worden bijna eiken dag nieuwe 
patienten opgenomen. Verder is mijn spreekuur voor kleine 
verwondingen en vage klachten meest van rheumatieken aardt 
vrij druk bezocht. Onder de opgenomen patienten waren 3 
gewonde en 12 zieke Engelsche krijgsgevangenen ; de ver
houding tusschen hen en de burgers is een zeer goede, de 
eenige schampere opmerking die ik hoorde was, toen twee 
gewezen gevangenen naar Pretoria werden overgebracht : 
How you are going, where you was fighting for, the golden city. 

Dienzelfden welwillenden geest tegenover den Engelsehen 
11oldaat, kon men ook waarnemen bij het doortrekken van 
twee troepen krijgsgevangenen, die te Winburg den trein 
kregen voor Pretoria, de eerste klomp Tan 460 man kwam 
den 3den April aan. Voorop enkele burgers evenals achter 
aan, en verder een aantal aan weerszUden van de Engelschen, 
die zingende het dorp binnen kwamen. De Engelsehen te 
voet en onJ?ewapend, de B9eren natuurlijk te paard met het 
geweer op de knie. In den stoet waren met vrij regelmatige 
intervallen ossenwagens en muilenkarren, waarop de bagage 
en de meest vermoeide Engelschen. Zooals ik den optocht 
zag langs een kromming van den weg, deed het me veel aan 
een maskerade denken, geëscorteerd door de commissarissen 
van orde, met dit eene verschil, dat de costumes zeer eentonig 
van kleur waren, de vuilbruine khakikleur, maar daartegen 
de gezichten glimmend rood. 

Geen enkele uiting van spot of verwenBehing hoorde men 
van het talrUke publiek ; aan het station beijverden allen zich 
hunne vganden van drinkwater, tabak, lucifers etc. te voorzien. 
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De tweede troep, eveneens een [.)()I man, passeerde heden 
morgen om G uur het dorp en vertrok reeds vroeg van hier. 
De ontvangst en het vertrek was geheel overeenstemmende 
met de vorige maal. 

Winburg is tegenwoordig zeer druk. - In de nabijheid ligt 
een groote militaire macht, die van bier uit van al bet noodige 
wordt voorzien. - Het wemelt hier dan ook van ossenwagens, 
muilenkarren, die komen en gaan. Daarbij komt nog de aan
komst bijna eiken dag van buitgemaakte goederen en wagens ; 
bij den slag op :11 Maart werden tegelijk 100 wagens, 600 
ossen, 400 muilen en een groot aantal melkkoeien genomen, 
die allen bun weg over Winburg namen, alhier werden ge
brandmerkt met bet wapen van Oranje-Vrijstaat en daarna 
werden verdeeld over de Jaagers of opgezonden naar Kroon
stand. Ook ik heb mijn part gekregen van den buit, een 
flinke wagen met 2 kaffers en muilezels. De wagen staat 
voor de school en de dieren grazen in den tuin, zoodat ik 
alles in gereedheid heb om mün boeltje op te Jaden en zoo 
noodig te retireeren. Maar gelukkig lükt het laatste zeer 
onwaarschijnlijk. 
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DE WETSDORI', 10 Mei 1900. 

Zoo juist heb ik een brief geschreven aan Z. Exc. Lord 
Roberts en ik vind dat geen alledaagach feit. Ik moet zeggen 
dat bet me eenig hoofdbreken kostte, om den Engelsehen 
opperbevelhebber kort en duidelijk mede te deelen wat me op 
het hart lag, maar werkelijk ik ben nog al tevreden over het 
resultaat van mijne overpeinzingen. Ik vind dan dat ik door 
de Engelsehe autoriteiten slecht behandeld wordt. Sinds 12 
dagen ben ik meer of minder een krijgsgevangene en ik ben 
dat, sinds ik den 28sten April met een brief van generaal De 
Wet vrijwillig naar de Engelsehen trok. - We hadden n.l. 
te Winburg vernomen dat te Thabanchu en de Wetsdorp, 
toenmaals nog in handen der Boeren, een aantal gewonden 
waren, die wegens gebrek aan transportmiddelen niet verder 
vervoerd werden. Daarom trok ik met twee verplegers den 
26sten April uit Winburg, met ons meevoerende een muilen
wagen waarop 8 gewonden konden plaats vinden en een 
Fransehen brancardwagen, ~etrokken door een paard, waar
mee twee zwaar gewonden zonder pijn konden worden 
getransporteerd. Dat wagentje is een geschenk van de stad 
Alençon en vertoont aan beide zijden het opschrift "Homma
ges au peuple boer". De eene verpleger en ik waren te paard, 
de andere verpleger met een Hottentot bestuurde den muilen
wagen, een andere Hottentot den brancardwagen. De noodige 
verbandmiddelen en medicijnen voor voorloopige hulp, eet
waren voor 10 dagen, een tent om 's nachts in te slapen vorm· 
den onze bagage. Op weg naar Thabanchu kwamen we een 
groot aantal vluchtende gezinnen tegen, groote kudden vee 
en schapen werden noordwaarts gedreven en we vernamen dat 
de Boeren uit het zuiden waren teruggejaagd en dat Wepener, 
de Wetsdorp en Thabanehu in Engelscha handen waren. Na 
anderhalven dag rijden kwamen we in het Boerenlaager aan, 
dat onder bevel van Christiaan de Wet ten oosten van Tha
banchu lag. Een hooge berg scheidde de vljandelljke legers ; 
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enkele kanonschoten wezen op kleine schermutselingen hier 
en daar, overigens lag het Boerenleger vredig verspreid over 
enkele heuvels, beschenen door de ondergaande zon. - Ik 
zocht den generaal op en vroeg hem of ik iets voor zUne ge
wonden kon doen, maar vernam dat zljne dokters toevallig 
eenige uren te voren alle gewonden langs een anderen weg 
naar Winburg hadden gezonden. - Maar blj den haastigen 
terugtocht uit de Wetsdorp had hij 7 zwaar gewonden moeten 
achterlaten en hij verzocht mü daarheen te gaan met den 
volgenden brief: 

Aan den bevelvoerenden officier der Britsche troepen in de 
nabijheid van de Wetsdorp. 

WelEdGestr. Heer, 
Mits deze zend ik naar UEd. Dr. D. H. van der Goot met 

de heeren Adrian Bell en Abraham v. d. Linde om onze zwaar 
gewonden te de W etadorp te gaan halen en uit te brengen. 

Gelieve gemelde dr., die lid is van de 2de Hollandsche 
ambulance met zijn staf voornoemd alle mogel!jke hulp te 
verleenen, om ongehinderd heen en terug te gaan. 

Hetwelk doende, UEd. m!j zeer zult verplichten UEd. dw. dr. 
w. g. C. R. de Wet, 

hoofdcommandant der 0. V. S. krijgsmacht. 
Den volgenden morgen togen we vroegtüdig daarheen, maar 

een ophanden zljnd gevecht noodzaakte ons een omweg te 
maken. Breed waaide de Roode Kruisvlag boven onze wagens, 
voor ons nog enkele voorposten der Boeren, rechts van ons 
kanonschoten en wat klein geweervuur. We passeerden de 
laatste Boeren, en voorbij een heuvelrug waren we in het 
vrUe veld. Tot onze groote verbazing was er geen Engelseh
man te zien; we reden verder, een uur, twee uur, - geen 
Engelachman en de kanonschoten klonken hoe langer hoe 
verder. We spanden eens uit, daarna weer in en eindelljk 
tegen 5 uur zagen we op ongeveer een uur afstand, de Weta
dorp voor ons liggen. De avond valt hier reeds gauw na 5 
en daar we het verstandiger vonden om de vUandelijke plaats 
overdag in te gaan, kampeerden we daar zonder iets van den 
vuand te bemerken dan alleen op grooten afstand het pas
seeren van een transport. Den volgenden morgen 10 uur reden 
we verder en het dorp in, waar een bereden politieagent ons 
eindelljk staande hield. Ik vroeg hem mlj te geleiden naar 



den bevelvoerenden officier. Hlj bracht me bU den wacht
hebbenden officier, die met veel hoffelijkheid den brief in 
ontvangst nam. De Engelsehen waren zeer verrast, dat wlj 
hunne posities hadden kunnen omtrekken, zonder te zijn aan
gehouden, zoodat we over een afstand van 7 uur rijden onge
hinderd konden voortgaan. De brief was den generaal ter 
hand. gesteld en deze seinde over den inhoud naar Bloemfontein. 
Ondertusschen moesten we maar wachten en mochten met 
niemand converseeren. Het Fransche wagentje trok veel 
bekljks, en wekte dikwijs groote ergernis op. Ik hoorde een 
Schotach officier zeggen: nit is a scan dal", een ander zei 
tegen me, maak er liever hommages au peuple brittaniqtte van, 
dat is veel veilige1'1 ik antwoordde, 't is zoo veilig genoeg. 
Overigens trok de mechaniek om de patiënten in hunne bran
cards omhoog te schroeven ook zeer de aandacht en ronduit 
verklaarden enkelen, dat de Boerenambolansen veel beter 
waren dan de hunne. Het wachten duurde lang, 't werd 5 
uur namiddag, maar vervelend was het niet. Voortdurend 
passeerden Engelsche hoepen, wachten werden afgelost en 
ander militair gedoe. Uit verschillende leegstaande huizen 
sleepten de soldaten tafels, stoelen en ander huisraad, ik geloof 
om vuur te stoken in de bakkerij. Burgers zag men zeer 
weinig, alleen de teruggekeerde Engelschgezinden, wel een 
groot getal vrouwen in rouwkleeding; meest alle huizen waren 
gesloten. Om 5 uur kwam een kolonel me zeggen, dat er 
antwoord gekomen was; gedurende den nacht moesten we 
maar in het Engelsche kamp gaan kampeeren en den vol
genden dag zouden mü orders gegeven worden. Onder een 
sterk escorte werden wü met onze wagens op een heuvel in 
de nabijheid geleid, waar een sterk Engelach kamp w:~.s ge
maakt. De soldaten kwamen in grooten getale toegestroomd 
om ons te bezichtigen; het waren meest alle nieuwelingen uit 
Engeland, die gaarneeenige Boeren, zonder gevaar van dichtbü 
wilden zien, duidelijk hoorden we hen spreken over the captured 
boer ambulance. Maar op een wenk van den officier bleven 
ze op eenigen afstand in dichte drommen staan. Onze tent 
werd opgeslagen, een schildwacht kregen we voor de deur 
en daar zaten we voor 4 dagen. 

De reveille wekte me den volgenden morgen en met dezelfde 
belangstelling als hij mij den vorigen avond, bekeek ik nu 
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Tommy-Atkina die op verschillende manier aan het werk 
werd gezet. Vlak bij onze tent was het commissariaat waar 
de verschillende voedingsmiddelen werden uitgedeeld; kisten 
beschuit werden opgeslagen , verschillende blikken bussen 
geopend, vleesch in porties gesneden etc. ; iets verder op 
werden een twintig man op militaire wijze van spade en 
houweel voorzien en rukten uit; een andere compagnie werd 
geïnspecteerd - van den tegenovergestelden kant passeerde 
een transport met kanonnen en ammunitie enzoovoort. Onze 
gevangenschap had dus wel eenige afwisseling, en ook in 
andere opzichten leek het iets op nein lustiges Gefangniss." 
We werden n.l. goed voorzien van eetwaren, koffie en thee, 
verschillende officieren kwamen me aanspreken en ik werd 
aan hun tafel genoodigd, toevallig kreeg ik den kolonel des 
middags te spreken en deze vertelde me dat er te Bloemfontein 
op gewezen was, dat we zonder de witte vlag waren gekomen, 
en dat generaal De Wet me niet had mogen zenden zonder 
vooraf daartoe permissie gevraagd te hebben. Daarom kon 
mij alleen toegestaan worden onder militair escorte naar 
Edenburg ten zuiden van Bloemfontein te gaan en die pa tienten 
mee te nemen, geschikt voor vervoer. Dit was in zooverre 
een teleurstelling, dat de af te leggen weg nu zooveel grooter 
was. Ik wilde dan direct vertrekken, maar daartoe kon ik 
geon verlof bekomen. En zoo heb ik daar 4 dagen moeten 
wachten; ik vond op den duur die afwisseling, die de soldaten 
me brachten, toch wel een beetje eentonig en we waren dus 
erg verheugd eindelijk te mogen vertrekken. - De 4 ge
wonden die we mee kregen konden de Engelsehen moeilijk 
eenig letsel meer aanbrengen, de een had een groote zwelling 
aan zijn been, wegens een schot in de beenslagader; tengevolge 
van bloedverlies was hij nog niet geopereerd, maar ik nam 
me voor dit zoodra mogelijk te Winburg te doen daar de 
zwelling eiken dag grooter werd, - de tweede had verlamming 
in beide been en wegens schotwond boven op den schedel 

1 
de 

derde had eene etterige knieg~wrichts-ontsteking door een 
knieschot, en de vierde had nog een stuk kogel in het boven
been, terwijl reeds een stuk was verwijderd; dit was een 
schot met een granaat. In drie dagen transporteerden we ze 
naar Edenburg en we hadden de voldoening dat ze allen 
uiterst tevreden waren over de rei . Maar hier wachtte ons 
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nieuwe teleurstelling. - De korporaal van ons eseorte gaf te 
Edenburg den brief af, dien hij van uit de Wetsdorp meege
bracht had en daarin stond N.B., dat de vier krijgsgevangenen 
gezonden moesten worden naar Kaapstad en daarop volgden 
de namen m!jner gewonden. Ik protesteerde zooveel ik kon, 
maar tevergeefs. Er werd nog eens getelegrapheerd, maar 
het eenige antwoord dat kwam was, om de gevangenen den 
volgenden dag te plaatsen in den hospitaaltrein naar de 
Kaapkolonie. - De arme gewonden waren zeer bedroefd, 
temeer daar ze de Engelscha doctoren niet vertrouwden. We 
troostten hen zoo goed mogelük, maar toch gingen ze zeer 
terneergeslagen den volgenden dag naar het Zuiden. - Daar 
stonden we nu te Edenburg weer zonder werk, te wachten ; 
ik trad thans meer gedetermineerd op en eischte zoo spoedig 
mogelijk weer naar de Boeren te worden gezonden, maar nog 
duurde het een dag voordat ik een pas kreeg om naar 
Winburg terug te keeren, mits ik den weg nam over de 
W etsdorp. - Thans gingen we zonder escorte en we kwamen 
dan gistermorgen alhier weer aan - tot mijne groote ver
bazing bemerkte men bier op het vertoonen van mijn pas dat 
ik niet verder mocht gaan; dat er eerst weer naar Bloem
fontein moest worden geseind, de generaal alhier, generaal 
Chermside sprak zijne verbazing uit, dat de commandant van 
Edenburg me weer bierheen gezonden had. 

Ondertusscben zeide ik, dat ik de behandeling zeer unfair 
vond, dat duidelijk bleek uit den brief van den korporaal, 
dat de Engelscha autoriteiten müne ambulance-middelen 
hadden gebruikt, alleen om hunne krügsgevangeneu verder te 
transporteeren, terwUI ik dat transport alleen bad aangenomen, 
omdat men mlj verzekerd had dat ik de pationten mee moest 
nemen naar de Boeren om ze daar te behandelen, wat geheel 
strookte met de wenach der gewonden. En verder dat al was 
er een fout begaan, door niet met de witte vlag binnen te 
komen - mijn opinie was, dat daar ik uitsluitend voor Roode 
Kruis doeleinden kwam, de Roode Kruisvlag voldoende was, 
dat de Engelsehen in Natal dikwijls op die manier bij de 
Boeren hunne gewonden waren komen vragen - dat dit geen 
recht gaf me nu reeds 12 dagen terug te houden van mijn 
werkkring in een Roode Kruis hospitaal. De generaal beloofde 
me mijn brief aan lord Roberts te verzenden en voor me te 
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doen wat hU kon. Z.exc. moest instructies vragen van Bloem~ 
fontein. 't Spreekt van zelf dat we geheel op kosten van het 
Engelsche gouvernemtmt leven; voor zoover hier aanwezig is, 
worden we van alles voorzien. Over de behandeling der 
Engelsche officieren als private personen kan ik niet anders 
dan hoog tevreden zijn i alle zijn even voorkomenden vriendelijk. 

NAuWPOORT (Kaapkolonie) 17 Mei 1900. 
Den dag volgende op bol'enstaand schrijven, kreeg ik een 

order onder escorte terug te gaan naar Edenburg. Aldaar 
vernam ik dat mijn geheele ambulance per trein naar Nauw
poort moest vertrekken. In militaire kringen valt niet veel 
te redeneeren, en zoG pakten we alles op eenige open goederen
wagens en verlieten nog denzelfden avond Edenburg. Hier 
zijn "e geplaatst in het Generaal hospitaal no. 6, bestaande 
uit een 100tal tenten en + 10 hutten, ingericht voor 60 
patienten. Waarschijnlijk zal me hier de behandeling der 
Boerengewonden worden opgedragen. Het is hier zeer 
interessant i we zijn geheel vrij en worden met de mee11te 
voorkomendheid behandeld. In een volgenden brief zal ik 
meer uitvoerig over dit hospitaal uitweiden. Gaarne had ik 
u een en ander willen mededealen over het veroverde 
Vrijstaatscha gebied, maar daar deze brief den censor moet 
passeeren, vind ik het veiliger dit voor later te bewaren. 



Puroau. 13-17 Juni 1900. 

Na een zeer lange schrilfrust zet ik me eens weer neer om 
te trachten iets van mg te doen booren. Het waren spannende 
dagen, die achter ons liggen, maar wellicht nog meer in de 
verbeelding der menscben, die van verre over onzen toestand 
dachten, dan in werkelgkbeid. Het is dan zoo ver gekomen, 
dat de Engelseben te Pretoria zgn, dat onze taak waar
schUnlUk binnen kort ten einde is. We kunnen een gevoel 
van verslapping niet onderdrukken, dat zich van ons allen 
meester maakt ; we hadden zoo gaarne een anderen afloop 
gezien en meer nog, we hadden zoo spoedig een dergelgken 
afloop niet verwacht. Zooals het vaker in de wereld gaat, 
ontbreekt het niet aan uitingen, die er op wgzen, dat de 
Boeren met het verlies van hun succes, ook een groot gedeelte 
van de sympathie verspeeld hebben. Dikwijls hoorde men 
zeggen: zljn dit nu dezelfde Boeren, die door de overwinningen 
blj Magersfontein, Colenso en Spionkop hun naam hebben 
vereeuwigd ? Hoe komt het dat dezelfde menschen, die vier 
maanden geleden overtuigd waren, dat ze in gevechtswaarde 
gelijk stonden met minstens v!jf Engelschen, thans na een pas 
begonnen gevecht terugtrekken, blijven terugtrekken totdat 
bijna alles is verspeeld. "Ons kreeg het al te zwaar" is de 
verdediging van den kant der onderworpen burgers. En dit 
is ook niet te miskennen; niets werd door de Engelsehen 
gespaard om hun doel te bereiken. Met hunne volle energie 
en gebruik makende van al hunne hulpmiddelen, hebben de 
Engelseben dezen oorlog ten laatste aangepakt, hoe kan ook 
anders dan dat zulk een reuzenstaat de kleine republiekjes 
moet verpletteren. De Boeren hebben in den laatsten tijd 
niet meer vastgetrapt. Zeer spoedig zijn ze uit het noordelijk 
gedeelte van den Vrijstaat en het zuidelijk deel van Trans
vaal teruggetrokken, hunne hoofdstad liever prijs gevende dan 
ze te wagen aan een verwoestend beleg. 't Is waar, voor 4 
of 5 maandeR zou men dit niet van de Boeren verwacht 



hebben ; een feit is het, dat na de overgave van Cronjè het 
vertrouwen der burgers op eigen kracht grootendeels is ver
loren gegaan. Want ook vroeger hebben ze gestaan tegen 
groote overmachten en tegen de verwachting van bevoegde 
critici in stand weten te houden. Maar bij velen zat de schrik 
er in, de wanhopige gedachte hun leven te moeten wagen 
voor een zaak die ze verloren achten, verlamde hun energie. 

liet ligt zeker in de menschelljke natuur om bet succes te 
aanbidden. Vroeger hoorde men maar zelden van de ondeugden 
der Boeren; thans worden tal van bewijzen aangebaald van 
bun laksheid, geldzucht, onbetrouwbaarheid, zelfs van lafheid, 
en vreemd is het dat men vrij gemakkelijk thans die bewijzen 
aanneemt, waar men vroeger twijfel koesterde. De waarheid 
van die menschelijke eigenschap kwam nooit duidelijker aan 
het licht dan nu, want nauwelijks zijn weer gunstiger be
richten tot ons doorgedrongen, (heden 15 Juni werden weer 
ruim 200 Engelscha gewonden te Pretoria binnengebracht en 
ook gisteren, eergister schijnen de Engelsehen gevoelig alaag 
te hebben gehad) of met een tooverslag verdwijnen die ver
halen, en de algemeene opinie is weer ten gunste van het 
verdrukte volk. 

Zoo zit Pretoria dan vol Tommies, lage en hooge, ook de 
hoogste, lol'd Roberts. Ze liggen in groote massa's rondom, 
tusscben bier en Johannesburg. Door de omliggende heuvels 
zün hun kampementen aan het gezicht onttrokken en door 
de heerachende krügswet, waarblj o.a. 't verlaten der stad 
verboden is, kan men geen denkbeeld krügen, hoe groot die 
macht is. Maar in grooten getale slenteren ze door de straten, 
vullen de winkels op en doen als schildwacht dienst voor alle 
openbare gebouwen. Winkelen is voor hun een voorname 
bezigheid; allerlei rariteiten zün van hun gading; Kntger 
Momtey wordt duur door hen betaald, o.a. het koperen penny
stuk, dat niet te krijgen is voor minder dan 3 sh.; de laatste 
editie van de Volksstem, programma van de begrafenis van 
Joubert, alle mogelijke photograpbieën enz. zljn zoo goed als 
uitverkocht. Ze gedragen zich ordelijk over 'tgeheel, natuurlijk 
met uitzonderingen. Gisteravond liep in den tuin van de 
staatsmeisjesschool een Tommy te zoeken naar zijn paard, 
dat van hem weggeloopen was. Nadat ik hem tevergeefs met 
zo ken geholpen had, ging hï we met de opmerking van 
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nacht wel een van onze paarden te zullen stelen, die in den 
tuin liepen te grazen. Ook de intocht in de stad moet vrlj 
geregeld zljn toegegaan; het aantal plunderingen blUkt niet 
meer dan een 50tal te bedragen, hetgeen voor zulk een leger 
een klein getal schijnt te zljd. 

De krijgswet verbiedt eiken inwoner zich na 7 uur op straat 
te bewegen, fiets of paard te rijden zonder speciale permissie ; 
deze maatregel, die in alle veroYerde steden wordt genomen 
is bij het ongerief, dat ze noodzakelUk met zich meebrengt, 
toch een goed voorbehoedmiddel tegen roof en diefstal. 

Ik heb een interessante reis achter den rug, een zwerftocht 
door een pas veroverd gebied. Zooals ik in een vorigen brief 
meldde kreeg ik eindelUk verlof Nauwpoort weer te verlaten 
en me te begeven naar Winburg, waar indertijd mUn hospitaal 
was. Maar sinds mijn vertrek was Winburg ingenomen, en 
dr. Koster met de overige leden van de ambulance waren 
noordwaarts getrokken. Steeds achter de terugtrekkende 
Boeren en de overwinnende Engelsehen aan, kwam ik soms 
een eind per trein, meest trekkende, 2fdagen na de inneming 
van Pretoria in die stad, waar ik met mUn veldambulance 
onderdak en zelfs geneeskundige bezigheid vond in de staats
meisjesschool bij dr. Bierens de Haan van de late Neder
landsche ambulance. 

Men kan niet anders zeggen , dan dat in dezen oorlog 
humaniteitsbegrippen ruime toepassing gevonden hebben , 
maar toch is het verschrikkelUk om te zien wat eigenlUk 
oorlog beteekent. Men raakt aan vele dingen 1 die men 
dagelijks ziet, gewoon, en bet avontuurlUke leven dat men 
zelf leidt heeft onze Europeeseh-ordelijke geyoelens tot zekere 
hoogte afgestompt. Niettegenstaande dat blijft een verwoest 
en leeggeplunderd buis een gezicht vol mistroostige gedachten. 
Vreemd is het dat er zooveel uniformiteit heersebt onder de 
overblijfselen daarvan. Tot op eenige honderden meters denkt 

• men niet anders of men heeft een bewoond huis voor zich ; 
vriendelijk teekent het gebouw en de omringende boomen zich 
af tegen de boomlooze vlakte. Men ziet nog niet den plat
getrapten tuin, de stukgeslagen ruiten, de gerammeide deur, 
maar dichterbij bemerkt men hoe langer hoe meer de schendende 
band. De schuur is omringd door het overschot der werk
tuigen ; alle hout daaraan is op de minst suptiele wijze ver-



wijderd om te voldoen aan de dringende behoefte aan 
brandhout. 

Weg is het hout van het huis voor zoover dat met mannen
kracht kon worden weggerukt, weg zijn de meubels, weg is 
alles wat brandbaar of van waarde was. Aan den wand 
hangen nog enkele dingen als familieportretten en kinderlljke 
teekeningen; de vloer is bezaaid met brieven, papieren, dames
handwerken, kinderspeelgoed, keukengereedschap in de grootst 
mogel!jke wanorde. De overblijfselen van een ledikant ofvan 
een keukenkachel wijzen nog op de vroegere bestemming van 
de verschillende vertrekken. Zoowel hier als langs de wegen 
duiden groote plekken hoenderveeren en eendedons er op dat 
deze huisdieren het speciaal hebben moeten ontgelden. Afen 
toe is een varken of een geit later teruggekeerd en dwaalt 
nu eenzaam in den hof. 

De wegen zijn vol van doode ossen, paarden en muilen, die 
tot op een grooten afstand de lucht verpesten. !I onderden zieke 
of uitgeputte beesten loopen onbeheerd rond of staan naast 
een riviertje te sterven. Toen ik de Vaal overtrok vond ik 
op een plaats een doodziek paard staande, zoodat hij elk 
oogenblik zijn dorst kon lesschen. Naast hem lagen 3 doode 
beesten, de verstijfde pooten naar boven ; het zou niet lang 
meer duren of de zieke zou hun spoedig voor altiid gezelschap 
houden. Het tafereel was met de vernielde Vaalbrug tot 
achtergrond een tendenz schilder waardig. Het behoeft niemand 
meer te verwonderen, met zoo'n drink waterverontreiniging, 
afgezien nog van andere oorzaken, dat het aantal zieken 
schrikbarend groot is. Toen ik te Nauwpoort was, kreeg ik 
daarvan eenig idee ; aldaar waren 900 te Deilfontein, pring
fontein, Norvalspoort, Kimberley, Kaapstad, Port Elizabeth, 
East London , Durban e. m. a. waren dergelijke generale 
hospitalen, die atle van 500 tot 100) patienten herbergden ; 
te Bloemfontein alleen waren 4(XX) typhuslljders, behalve nog 
100) andere lijders; verder zOn vele openbare gebouwen als 
hospitalen ingericht. Te Winburg waar wij hoogstens 50 
pa tienten tegelijk hebben verpleegd, terwijl het toch een 
centraal punt was, waren 600 patienten, toen heteenige dagen 
lang in Engelach bezit was en het alleen de doortrekkende 
troepen behoefde te voorzien. Hetzelfde geldt voor Kroon
stad dat blj mUn bezoek op mijn doorreis 100) Engelscha 
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patienten herbergde tegenover hoogstens 120 die er op één 
dag werden verpleegd toen de stad nog in Boerenhanden 
was. - Elke dag gaat er een Engelscl1e hospitaaltrein voor 
100 patienten naar het zuiden; 10 hospitaalschepen buiten de 
gewone maildienst, onderhouden de evacuatie naar Engeland. 

De Engelschc militair-geneeskundige dienst kan niet voor
zien in deze kolossale drukte. Een groot aantal civiele doc
toren zijn dan ook reeds tijdelijk in den dienst opgenomen en 
zijn met succes werkzaam ia de centrale hospitalen, maar aan 
bet front ziet het er met ziekenbehandeling treurig uit. Zelfs 
in plaatsen, die reeds weken lang in Engelach bezit waren, 
ontbreken kribben, matrassen en voldoende hulp. In de kerk 
te Winburg moest één verpleegster hulp verleeoen aall een 
60tal zware zieken die in hun vuile plunje zonder meer op 
den grond lagen. Verscheidene zieken blijven in het veld 
achter i in een farm werd ik door den eigenaar te hulp ge
roepen bij een Hooglander, die hij voor eenige dagen van den 
weg had opgeraapt. Hij had vernomen dat er een doode 
Engelschman in 't gras lag ; bij nader onderzoek bleek hij nog 
te leven. Op voortreffelijke wijze had hij hem verpleegd, zoo 
dat ik geen enkele instructie meer had te ge ven. Het moet 
gezegd worden dat de farmer een Engelachman was, getrouwd 
met een Afrikaanscha vrouw. 

Te Vereeniging vroeg me de stations-stafofficier even te 
gaan kijken naar een 5tal zieken, die in de wachtkamer lagen i 
4 van hen hadden typhus. Zij hadden daar reeds 4 dagen 
gelegen, zonder dat een dokter naar ze omgekeken had i melk, 
thee of wijn was absoluut niet te krijgen. - Gedurende den 
gebcelen tocht werd ik herhaaldelijk door de 'l'ommies ge
raadpleegd over kleine chirurgillche en medische klachterr. -
Thans is Pretoria weer vol zieken i alle scholen en groote 
gebouwen, o. a. ook het paleis van justitie, zijn of worden 
als bospitalen ingericht. 

Ze hebben het Transvaalscha en zelfs het Hollandscha Roode 
Krais moeten lastig vallen voor operatietafel, verpleginga
materiaal en medicijnen. 

Om tot het land terug te keeren, waarover de oorlog als 
een verwoestende orkaan is heen getrokken, wil ik nog mel
den hoe overal nieuwe wegen zün gemaakt. De draadver
sperringen, zoo algemeen in Zuid-Afrika om de plaatsen afte 
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bakenen, zijn allerwege verwoest; een doortrekkend leger is 
doordrongen van het denkbeeld, dat de kortste afstand tus
schen 2 punten de rechte lijn is. In het noorden van den 
Vrijstaat hebben de burgers de spoorlijn op energieke wijze 
verwoest; alle bruggen en bruggetjesliggen in kromgetl'okken 
stukken tegen de vlakte, de spoorstaven in een halven cirkel 
opwaarts gebogen, op welke verheven punten dikwfils een 
kraai of een aasvogel zich heeft neergezet, om het symbool 
van verwoesting te voltooien. De vroegere kampementsplaatsen 
zijn reeds van verre te herkennen aan het schelle geftikker 
der blikken bussen, waarin de geconserveerde voedingsmidde
len zljn vervoerd. 

J.angs de wegen vindt men stukken riemen, kleeren, patro
nen, half onder het zand, soms dingen van waarde, behalve 
de reeds vroeger vermelde lijken van trekdieren. De boeren
plaatsen zijn voor een deel verlaten en dan aan de verwoesting 
overgeleverd geweest; de anderen herbergen voor zoover ze 
geen Engelachgezinden eigenaar hadden, alleen vrouwen en 
kinderen en een witte vlag geeft hunne hulpeloosheid aan. 

MIDDELBURG, Boeren linie, 20 Juli 1900. 
Met veel moeite heb ik eindelijk een pas kunnen krijgen 

van den militairen gouverneur van Pretoria om naar de Boeren 
terug te keeren. Wel kon ik een pas krijgen om over Port 
Elisabetb-Eaat Londen-Kaapstad naar Delagoabaai te ver
trekken, maar eerst op een protest aan lord Roberts kreeg ik 
de vergunning met de zusters Zevenhoven, Draiton Lee, de 
Afrikaanscha dames W essels en Datebout, verpleger v. d. 
Linden en twee muilenwagens langs de Delagoabaailijn op te 
trekken naar het Boerenfront. Vol vreugde begroetten wij de 
Boerenvoorposten bij Bronkhorstspruit, die ons eerst voor een 
Engelsche ambulance hadden aangezien. - We zullen thans 
weer veldhospitaal en frontambulancedienst vervullen in de 
nabijheid van Balmoral. 

De moed onder de Boeren is er nog lang niet uit en on11 
aller gezondheid en werklust laat niets te wenschen over. 

Ik ben bllj dat ik u dezen brief via Delagoabaai kan doen 
geworden en hoop u binoen kort weer te schrijven. 



BALMORAI. , 24 Juni 1900. 

Het passecren der Engelsche voorposten ging zeer onge
merkt; terwijl we nog in de Engelsche linie waren, werd onze 
pas af en toe eens opgevraagd, de derde maal ging het ge
paard met een vluchtige visitatie van de wagens. Dit bleek 
de laatste maal te zijn, want nadat we nog eenige uren hadden 
gereden, werden we plotseling tot stilstaan gedwongen door 
eenige ons achterop rijdende Boeren, die onze vlugrUdende 
wagens met moeite inhaalden. Ze waren op onzichtbare wUze 
gelagerd geweest achter klipjes en niet zonder verbazing 
hadden ze de ambulancewagens zien aankomen, die ze voor 
Engelsche hadden gehouden. Dit was even westelük van het 
station Bronkhorstspruit. Spoedig kregen we eenige lagers 
in het gezicht terwijl generaal Botha met zUn hoofdmacht 
dicht bü Balmoral lag. 

De spoorweg is tot Elandsrivier in Engelsche handen, van 
Bronkhorstspruit tot Balmoral is ze op verschillende plaatsen 
opg-ebroken en zijn de bruggen verwoest, van Balmoral af 
wordt hij op gewone wijze door de Z. A. S. M. gebruikt. Met 
gejuich werden we door de Boeren begroet, want de over
haaste terugtocht is oorzaak geweest dat bijna alle ambulances 
\n Engelsche handen zUn achtergebleven. Vele daarvan zUn 
door verlies van trekbeesten niet in staat zich weer naar de 
Boerenlinie te begeven; anderen ontbreekt daartoe de lust of 
zijn door het verplegen van patiënten of anderszins gebonden. 
Van de 2de Nederlandsche ambulance zijn thans alleen de 
zusters Van Sevenhorn, Stoffers en Drayton Lee, de verpleger 
V.d. Linde en mijn persoon in de Boeren linie. Twee Vrüstaatsche 
dames, die zich reeds te Harrismith en Winburg bij ons hebben 
aangesloten, hebben ons ook hierheen vergezeld. Van de eerste 
Nederlandsche ambulance is dr. Lingbeek te Nooit Gedacht 
met dr. Mac Leod, waar ze met de zusters Van Stockurn en 
Schippers en de verpleger Leonard een hospitaal met 50 
bedden en de ambulance-trein besturen. Dr. Pameijer, de ver-
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pleger Jeltes, eveneens van de eerste Nederlandsche ambu
lance, zijn in het lager van generaal Ben Viljeen, ongeveer 
een uur van hier, terwijl dr . .Janssen op eenigen afstand van 
hier bij generaal De la Rey is. Behalve een 3tal Transvaalsche 
doctoren hier en daar langs de lijn, is nog een gedeelte van 
de Russische ambulance te Watervalboven - in een hospitaal 
voor 20 bedden. - Dr. Jurriaanse, die eerst ook te Balmoral 
lag, is eergisteren met het Ermelo lager opgetrokken naar de 
richting Stnnderton. Voor zoover ik weet, is dit de geheele 
geneeskundige dienst werkzaam bij de Boeren. 

Van onze (2de Nederl. ambulance) zijn in 't laatst van April de 
collega's B. van Houturn en Pino met twee zusters naar Christiana 
vertrokken, waar ze een druk bezocht hospitaal hadden i sedert de 
Engelsche troepen daar gekomen zijn, hebben we niets meer 
van hen gehoord. Dr. Koster is te Pretoria achtergebleven 
om de zaken daar verder te regelen. Dr. Bierens de liaan 
is nog te Pretoria werkzaam roet eenige zusters in de staat -
meisjesschool, waar nog een 40 gewonde Boeren, vermeerderd 
met een aantal Tommies, èe noodige zorg vereischen. In de 
gevangen hospitaaltrein te Johannesburg zijn nog 2 zusters 
van de eerste Neder!. ambulance. De overige leden der 
Neder!. ambulance zijn weer naar Europa vertrokken. De 
Nederl.-Indische ambulance bleef te Brandfort achter en kwam 
na lang trekken den avond vóór mijn vertrek te Pretoria. aan. 
Een gedeelte van de Hol!. Russische ambulance trof ik in 
Engelsche handen te Kroonstad. Ze hadden niet het plan de 
Boerenlinie weer op te zoeken. De Duitsche en Belg. Duit che 
ambulances zijn nog te Pretoria en keeren voor een groot deel 
weer huiswaarts. 

Het spreekt van zelf, dat alle ambulances door die veran
deringen zeer in hunne werkzaamheid zijn gestoord i groote 
voorraden moesten onvermijdelijk achtergelaten worden, daar 
de transportmiddelen ontbraken. Voor ziekenverpleging was 
geen plaats en geen tijd: de kundigheden van een goeden 
ezeldrijver waren meer waard dan die van een bekwaam opera
teur. Dat men die van de eerste niet te licht moet tellen, 
heb ik gezien bij het overtrekken van den Rinoster-rivier. 
Met steile helling loopt de oneffen weg naar beneden, waar 
hij in een korte draai door de rivier leidt, om op dezelfde 
wijze tegen den anderen oever omhoog te gaan. 
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Toen ik aankwam moesten wij queue maken achter een 
zwaar geladen Engelsche ambulancewagen en wachten totdat 
de bagagewagen van generaal Brabazon, die midden in de 
rivier was omgevallen, weer was opgeruimd. 

De generaal was over dit ongeval niet recht in zijn humeur 
en zijn adjudant liet niet na de opmerkingen, die hij van zijn 
superieur ontving, in versterkte vorm over te brengen aan 
den drijver die dit koopje geleverd had. Eindelijk was het 
de beurt aan de Engelsche ambulancewagen, nadat men door 
het leggen van onderleggers getracht had den weg door de 
rivier te effenen. 

Maar, o wee, de voorste muilen van het achtspan raakten 
met de pooten tusschen de balken en deinsden terug, de 
achtersten drongen op en vermeerderden de verwarring en 
ondertusschen zonk de wagen een eind weg in het slijk. Het 
was een onbeschrijfelük lawaai, een mengeling van kreten, 
zweepslagen en het trappelen van de muilen op het hout, 
totdat een hevig kraken aanduidde, dat verder pogen op deze 
wijze tevergeefs was. Een aantalstrengen en een trekknuppel 
waren gebroken. De muilen moesten worden uitgespannen, 
het gebrokene op een of andere wijze worden hersteld, de 
balken werden opgeruimd, de wagen uitgegraven, Weer 

. knalden de zweepslagen en weerklonken de aanzetkreten en 
zuchtende en krakende ging de wagen eindelUk tegen den 
anderen oever op. 

Mijn drijver is een professor in zijn soort, die als postrijder 
een lange leerschool achter den rug heeft. Reeds vooraf had 
hlj mU gezegd dat het leggen vaB die balken de zaak nog 
zou verergeren; het was grootendeels aan zijne raadgevingen 
te danken dat de wagen weer uit de rivier kwam. Er was 
leven gekomen in den anders stuggen man; de zaak was voor 
hem dezelfde als voor een professor een interessant geval. 

Toen nu de beurt aan ons gekomen was, wist hlj met ons 
achtspan zoo netjes de bochten te maken en alle klippen te 
vermijden, dat hU de bewondering afdwong van vriend en 
vijand. In een wip waren we aan den overkant. Jan profi
teert nog van zijn meesterstuk. 

Gelukkig dat we thans weer tot rust gekomen zijn. We 
hebben hier een net huis van een der Z.A. S. !i. ambtenaren, 
waarnaast we twee ziekententen hebben opgeslagen. Den 
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geheelen dag over heb ik spreekuur van de omliggende la~ers, 
maar het aantal op te nemen patiënten is niet groot. De kans 
bestaat dat hier binnen kort weer gevochten zal worden en 
op aanraden van generaal Botba zullen we daarom voorloopig 
hier blijven. 

Nadat ik het groote aantal patiënten bij de Engelsehen 
gezien heb, verrast me het geringe aantal ernstige gevallen 
onder de Boeren des te meer. 

Of het stand h~uden der Boeren nog tot eenig nut kan 
leiden, is een vraag, die wlj voorshands niet kunnen beoor
deelen. Wel bemerken we, dat de moed onder dit kleine 
klompje eerder rijzende dan dalende is. 

Van het hoofdbestuur van het Roode Kruis is bij dr. Ling
bcek een brief ontvangen, de verschillende leden uitnoodigende 
tot einde Juli hier te blijven. Tot dien datum blijf ik hier 
beschikbaar. :;\{ocht ook na dien tijd de aanwezigheid van 
een ambulance noodig zljn, dan zal (lie met versche krachten 
worden aangevuld. 

4* 



BuMORA.L Z.-A. R. 8 Juli 1900. 

Drie categoriën personen spelen in de tegenwoordige 
Boerenwereld een groote rol, personen wi~r levensloop uiterst 
verschillend is geweest. Ik meen generaals, predikanten en 
avonturiers. Wie eenigen tijd hier rondgekeken heeft, zal 
overtuigd zijn, dat alle deze personen eigenschappen bezitten, 
die de Boeren imponeeren. De generaals ontleenen hieraan 
natuurlijk hun rang. Een Boerengeneraal is een kalme per
soonlijkheid, een stevig gebouwde gezonde man, eenvoudig in 
zijn uiterlijk met een rustigen helderen blik. l\!en behoeft 
weinig formaliteiten tegenover hem in acht te nemen, een 
"morgen, generaal, hoe gaat het" en een toegestoken hand is 
voldoende om een gesprek te beginnen, en na de introductie, 
"ik is die of die" is de kennis gemaakt. 

De generaalstent is in niets te herkennen van de andere; 
met uitzondering van den commandant-generaal is zijn kleeding 
de gewone burgerkleeding met hooge laarzen of beenleeren. 
De generaal is niet zeer spraakzaam. Zijne bewegingen en 
zijne mimiek zijn bedaard en rustig. Dit verhindert toch niet 
dat alle vragen met vriendelijkheid zullen worden beantwoord. 

Wees niet bevreesd hem over verschillende stl'ategische 
dingen te interpelleeren ; hij verstaat de kunst juist zooveel 
los te laten als hem goeddunkt en u toch het idee te geven, 
dat hij zijn geheele weten aan u heeft geopenbaard. Van den 
anderen kant is het niet onmcgelijk, dat hij u de vraag voor
legt: wat dunkt u over den toestand, of wat zijn de laatste 
Europeescha berichten. Hij zal zich daaraan evenwel zeer 
weinig storen ; dikwijls sprak ik vreemde officieren die zich 
beklaagden dat de militaire autoriteiten zoo eenzelvig, ja 
stijfkoppig waren en zij baalden dan doorslaande bewijzen 
aan, dat hunne goed gemeende raadgevingen werden afge
wezen met een: Neen, me dunkt we zullen het maar anders 
doen. Wanneer de avond gevallen is, verzamelen zich de 
secretaris, eenige commandanten, eenige burgers of familie-
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leden in zgn tent, en dan wordt er op kalme wijze gesproken 
over den oorlog. De generaal is voor allen en over alles te 
spreken. Dikwijls moet het je verwonderen, dat er door zijne 
beschikkingen geen wrijving ontstaat met de ondergeschikte 
autoriteiten. Dit gebeurt dan ook wel eens, maar toch is het 
verwonderlijk, dat het zoo zelden plaats vind; de generaal is 
een diplomaat. De legeradministratie is zeer eenvoudig, maar 
daardoor vreeselijk wanordelijk. Ik geloof dat dit het grootste 
gebrek is wat het Boerenleger aankleeft. 

Door zijne hoedanigheden, door zijn persoonlijkheid geniet 
de Boerengeneraal de achting die men hem toedraagt. Van 
ingadrilde discipline is geQn sprake. Een burger kwam eens 
zijn generaal vragen om verlof, iets wat eigenlijk bij den 
veldcornet thuis behoort en motiveerde zijn verlofaanvrage 
door de ziekte van zijne vrouw. Neen, zei de generaal, ik 
heb alle mannen hier noodig i mijne vrouw is al 5 jaar ziek 
en ik denk er niet aan om naar huis te gaan. "Maar ik ben 
niet zooals de generaal, die zijn vrouw maar laat verrekken," 
antwoordde de burger. Hierop werd hem het verlof toegestaan. 

Wanneer de generaal een telegram ontvangt gebeurt het 
niet zelden dat de hem omringende burgers over zijn schouder 
mee inkijken i dikwijls ook leest de generaal het direct met 
luider stemroe voor. Hij vertrouwt dat niemand van dit ver
trouwen misbruik zal maken. 

Het getal generaals is betrekkelijk groot, sinds den terug
tocht uit den Vrijstaat en het verlies van Pretoria is het 
leger aanmerkelijk ingekrompen, terwijl het aantal generaals 
hetzelfde gebleven was. Daarom zijn er onlangs een 5tal 
generaals afgedankt, teruggebracht tot den rang van com
mandant onder dankzegging voor de bewezen diensten. Dit 
heeft evenwel niet verhinderd dat commandant Ben Viljoen 
onlangs tot generaal is bevorderd. 

De predikanten genieten dezelfde achting, zoo niet meer 
nog dan de generaals. Evenals gene de voorgangers zijn in 
het gevecht, zijn deze de leiders van hun godsdienstig leven 
en v:~.n hunne vaderlandsliefde. 

Een Boer is van nature zeer vredelievend, ja, meer nog, in 
velerlei opzichten totaal verstoken van nationaal gevoel. 

Wanneer hun voortdurend strijden voor hunne vrijheid daar 
niet was om het anders te getuigen, zou men denken dat ze 



zich er wemtg om zouden bekommeren onder Engelseben 
invloed te staan. Engelsche zeden en gewoonten hebben diep 
wortel geschoten in hun familieleven, de Engelsche taal wordt 
door bijna alle beschaafde Afrikaanders als schrijftaal gebruikt 
en door velen ook als conversatietaal. De stedelijke biblio
theken zijn büna uitsluitend voorzien van Engelsche boeken. 
Te Harrismith b.v. waren van de + 1000 boekdeelen ruim 
900 Engelsche en een kleine 100 Hollandsche. De Camera 
Obscura, werken van Vosmaer, Multatuli, vele van Bosboom• 
Toussaint, Schimmel e. a. ontbraken, om maar niet eens te 
spreken van onze nieuwere richting. Kindertüdschriften b.v. 
Het Jonge Volkje, of eenvoudige lectuur als van Maurik, 
Warendorfs bibliotheek zouden er ook zeer op hun plaats zijn 
geweest. Want men moet voor de Afrikaanscha leeslust de 
eischen niet uitsluitend hoog stellen en ook eenvoudige lectuur 
beschikbaar hebben. Dit laatste doen in ruime mate de 
Engelsche geïllustreerde weekbladen. Ik geloof dat de Zuid
Afrikaanscha vereeniging in deze richting nog zeer veel 
invloed zal kunnen uitoefenen. 

Onder deze omstandigheden valt het zeer op, wanneer men 
de predikanten in bijna onberispelük Hollandach hunne ge
meente hoort toespreken en van hen gaat een kracht uit, die 
allen overmeestert. - Kort na het ontzet van Kimberley was 
ik onder het gehoor van ds. Kestel te Harrismith ; er :r.at iets 
in de lucht van naderende onheilen. Cronjé stond op het 
punt zich over te geven, de toestand rond Ladysmith werd 
ongunstig en verschillende uitingen waren er onder de Boeren, 
dat ze den oorlog moe waren. - De dominé predikte naar 
den bijbeltekst: nEn zoo ge hoort van oorlogen en van ge
ruchten van oorlogen, weest niet verschrikt, want oorlogen 
moeten er zijn." Zooals die tekst er staat moet ze wel een 
steen des aanstoots zijn voor de voorstanders der vredebe
weging, het absolute nut van deze aanhaling wil ik niet ver
dedigen, maar ik heb zelf ondervonden op welk een machtige 
wijze deze redenaar naar aanleiding daarvan den wankel
moedigen meer moed wist in te spreken. Ze weer wist op te 
zweepen om stand te houden en te volharden. De weduwen 
en andere rouwdragenden kregen onder hunne tranen het 
gevoel dat ze een oit'er gebracht hadden, waardoor de zaak 
haar heili~ werd: de anderen moeten gedurende de ademlooze 



stilte bij zich zelf de belofte hebben gedaan, dat geen offer 
bun te zwaar zou zijn. Na de inneming van Pretoria hoorde 
ik aldaar ds. Bosman. ' t Is waar, thans was er een minder 
opzweepende toon; de Bijbeltekst luide zeer volgzaam : "Volgt 
gij mij." Maar ook hij bereikte onder de verzwarende om
standigheid zijn doel : bet opwekken van het nationaliteits
gevoel ; in bet afschilderen van de droeve werkelijkheid zat 
nog een hoop op de toekomst. 

De predikant gaat mee in 't veld; weken en maanden is 
hij uit zijn standplaats afwezig, steeds is hij aan het front. 
Den generaal en de commandanten, zelfs den president, is hij 
een raadsman, met weinige uitzonderingen is hij voor den 
burger een hooger menschensoort. Vele huisgezinnen hebben 
een gemakkelljken stoel, die alleen door den dominé en soms 
door den dokter bezeten wordt; blj het middagmaal wordt 
hem het lekkerste aangereikt. Ik geloof dat de predikanten 
gaarne hunne preeken ontleenen aan het Oude Testament ; 
de geschiedenis van dit volk van veehoeders en hunne voort
durende oorlogen heeft zooveel overeenkomst met die der 
Joden, ook hun onwankelbaar geloof en hun vast vertrouwen 
in de rechtvaardige zaak. 

De invloed der predikanten doet zeker niet onder voor dien 
der generaals ; 't is geen wonder dat de Engelsehen het ge· 
vangen nemen van een predikant als eene kleine overwinning 
beschouwen. 

Zooals ik hierboven zeide, voeren de avonturiers in deze 
wereld ook een hoogen toon, maar 't is daarom moeilijk om 
hiervan een gemotiveerde beschouwing te geven, omdat de 
definitie avonturier weinigen geheel omvat, en velen gedeeltelijk 
aankleeft. Ieder die dezen veldtocht voor een tijd heeft mee
gemaakt, gevoelt zich meer of minder als zoodauig, en bij 
vele, ook ernstige mannen is de zin voor avonturen een drijf
veer mee geweest om herwaarts te komen. liet zou te gek 
zün alle deze menschen als avonturiers te bestempelen. Maar 
mijne aandacht is gevallen op die menschen die dezen oorlog 
gebruiken als hun middel van bestaan, als een ladder met 
ongelijke treden om omhoog te komen. - Yelen van her.. 
huisden reeds in Zuid-Afrika, anderen maakten tijdens den 
oorlog hier hunne intrede. Men heeft ze van alle nationali
teiten van het blanke ras: Amerikanen bij wie door d 
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oorlogen op Cuba en de Philippijnen de oorlogeroes is ont~ 
waakt, Duitsehers die langen tijd in Australië of elders 
tevergeefs een bestaan zochten, Russische officieren uit de 
hooge kringen, wie het in Peterburg te benauwd werd, 
Hollanders, Belgen en Italianen die het in hun land niet 
konden vinden. Ze imponeeren door hunne onverschrokken
heid; hun levenservaring maakt ze gemakkelijk in den omgang. 
Dat er van zulke vrienden nog wel iets goeds kan worden 
verwacht, vooral wanneer de antipathie tegen de Engelseben 
mee in 't spel is, hebben de Boeren dikwUls kunnen onder· 
vinden. Velen van hen kunnen veel van de Boeren gedaan 
krijgen en ontlokken dikwijls een uitroep als : "Alla, die 
man is ba11je fluks." 

Maar gevaarlUk worden deze vrienden, wanneer ze hier in 
troebel water gaan visschen, als ze hunne handige troeven 
tegen de Boeren zelf uitspelen. Dikwüls boorde ik van derge· 
lijke menschen die uitstekend het oommandeeren van goederen 
verstonden. Wat te zeggen van den collega medicus professor 
Degen, van wien ik van een der leden der N ederlandsche 
ambulances het volgende verhaal hoorde. 

Dr. S. kwam in Maart te Kroonstad en vond den hotel· 
houder in eene gedrukte stemming. Het bleek dan dat de 
man zich 's middags wou laten opareeren door bovengenoemden 
professor wegens een stijf handgewricht, dat h!i overgehouden 
had van een armbreuk eenigen tijd geleden. De professor 
had hem een attest gegeven, dat zijn huismedicus hem op 
zeer onzaakkundige wijze bad behandeld en hem voor een 
groot bedrag had benadeeld in zijn arbeidsvermogen, weshalve 
hij dat geld gerechtelijk zou kunnen invorderen. - Waar
schijnlijk hierdoor verlokt had de hotelhouder er in toege~ 
stemd, dat de professor des middags met 6 kaffers zou komen 
om hem in slaap te brengen, zijn arm te opereeren en de 
scherpe kanten van zijn arm af te vijlen. Dan zou de hand 
weder beweeglijk worden. - Het was gelukkig voor den man 
dat collega S. hem kon overtuigen, dat oefening van het stijve 
gewricht hetzelfde effect zou hebben en hem kon overreden 
het attest to verscheuren en van de operatie af te zien. 

Mijn verblijf hier loopt spoedig ten einde, maar de oorlog 
ziet zijn einde nog niet naderen. - Mijn veldhospitaal ver
heugt zich in een druk bezoek1 gelukkig niet zóó dat meq 



bevreesd hoeft te zijn voor verhoudingen als bij de Engelscben. 
Gedurende de afgeloopen 14 dagen behandelde ik 180 burgers 
op het spreekuur ; 19 werden in het hospitaal opgenomen. 
Het leeuwenaandeel waren inwendige afwükingen; schot
wonden of chirurgische aandoeningen zeer weinig. Zooals de 
toestand thans is, is Balmoral een uitstekend gelegen plaats 
voor een veldhospitaal ; voor dat ik vertrek hoop ik een lid 
van de Nederlandsche ambulance gevonden te hebben, om me 
hier op te volgen. 



BEIRA 2 Augustus 1000. 

Een heerlijke avond; de wassende maan werpt met zwak 
licht zijne stralen uit over de zee, terwijl in het Z.-W. op 
eenigen afstand de lichten der stad zichtbaar zijn, als kleine 
onregelmatig verspreide sterretjes. 

Aan boord is het vol leven en beweging. Van af het 
promenadedek, dat de geheele achterste helft van het schip 
inneemt, heeft men een verrukkelijk gezicht over het voordek 
en aan beide zijden van het schip. Aan de rechterzijde ligt 
de kustboot de Adjudant, als een klein schuitje naast onze 
kolossus, de commandobrug reikt op lange na niet tot ons 
promenadedek. Onophoudelijk draait de stoomlier; de machtige 
hijacharm brengt uit den Adjudant tientallen van zakken met 
rijst of aardnoten te voorschijn, die in een grooten zwaai, 
boven ons voordek worden gedraaid om weer met hard geratel 
in het voorluik te verdwijnen. Het voordek wordt fantastisch 
beschenen door een krachtig electrisch licht, dat aldaar den 
nacht in dag verandert. 

Op schilderachtige wüze zijn een vijftigtal menschen op het 
voordek gegroepeerd. Vlak beneden ons zitten een 6tal 
Hindoes neergehurkt te kaartspelen, waaraan ze de volle aan
dacht schenken. Hun hoofd bE'dekt door een rond kapje, met 
gouden of gekleurde sterretjes voorzien, allen in witte kleeding, 
twee Arabieren met witte tulband en lange grUzende baard 
zitten terzijde in mijmering verzonken. Iets verder naar het 
opslokkende voorluik liggen tusschen verschillende koffers een 
paar anderen te slapen. Naar links weer een groep kaart
spelende Hindoes, die evenmin de minste last hebben van al 
het rumoer rondom hen. De ruimte naast het luik is geheel 
vrU, waardoor niets den zwaaienden koopgoederen in den 
weg staat, alleen een ijverige zwarte regelt naast het luik de 
beweging der stoomkraan. Meer naar voren zUn rechts een 
twintigtal Oosterlingen gezeten rondom eenige uitbouwsels, 
hunne nationaliteit is niet te herkennen wegens den afstand 1 



nog meer in het donker een dergelijk aantal aan de 
linkerzij, maar met een lichtenden achtergrond komen ge
heel op den voorplecht weer talrijke zeemansgestalten duidelljk 
uit. Het geheel schijnt gerangschikt gelijk op het tooneel. 
De heerlijke temperatuur die ons juist in warmteevenwicht 
houdt, laat ons vru genieten van het rustige en van den 
anderen kant weer rumoerige tafereel. Maar ook op het 
achterschip heeft het ruim zich geopend en ontlaadt een tweede 
transportschip zijn inhoud in den ~Kö11ig." Ondertusschen 
gaat het leven aan boord zijn gewonen gang. De boot is een 
groot modern hûtel1 aan weerszüden van het promenade dek 
zitten verscheidene groepjes als onder de waranda van hun 
huis te genieten van de heerlijke avondlucht i hartstochtelijke 
lezers hebben zich afgezonderd en zljn weggedoken in den 
luien stoel, in de rookkamer is de verzamelplaats van de 
dorstigen en biedt hetzelfde schouwspel aan, als een cafó in 
eene groote stad. 

Het groote internationale hûtel herbergt: Duitschers, llol
landers1 Engelschen, Portugeezen, Russen, Franscben1 Arabieren, 
Hindoes, Kaffers en andere negerstanden. Een jong Portu
geesch marineofficier heeft een jong kindje toevertrouwd aan 
een kaffermeisje van een jaar of acht. Als een trouwe hond 
vervult deze hare taak, geen oog heeft ze van haar ver
trouweling af. De groote oogen laten het wit scherp uitkomen 
tegenover bare zwarte huid i op phlegmatische wijze beweegt 
ze haar met korte kroesjes bedekt hoofd. Wat zou er wel in 
dat hoofdje omgaan i denkt ze eens aan hare betrekkingen, 
die ze wegens hare jonge jaren nog zoo zeer zou behoeven i hoe 
komt haar deze omgeving voor? 's Middags vlijt ze zich met 
andere kinderen neer in de kleine leuningstoeltjes der kinder
kamer, zou ze zich even behagelijk gevoelen als op het dek 
tusschen een paar dekstoelen, waar ze gisternacht lag te slapen, 
alsof ze van een der stoelen was afgegleden. De boot is 
geheel vol, wat een verschil in stand, nationaliteit, aspiraties 
tussclten al die menschen, die elkaar een week of vier moeten ver
dragen op deze betrekkelijk kleine ruimte. Om door gedachten
wrijving de met electriciteit bezwangerde lucht niet tot ontlading 
te brengen, heeft de kapitein aangeplakt bet verzoek, om geene 
politieke gesprekken te houden, tot dusverre is er dan ook nog 
geene botsing voorgekomen. ,De vertrekk~n in bet schip worden 
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heerlijk verlicht, door een groot aantal electrische lampen, 
de salon zwemt in een zee van licht, zoo ook de muziekkamer 
en het trappenhuis. De muziek speelt thans van het pro
menadedek op vrij zuivere wijze een aantal opgewekte stukken. 

Woensdag 8 Augustus 1900. 
Manjunga, Madagascar. Tegen 3 uur gistermiddag kregen 

we een geelroode kust in het zicht, die na eenige oogenblikken 
bleek te behooren tot een klein eiland. Nog enkele eilanden 
meer passeerden we, voordat de dergelijk gekleurde kust van 
Madagascar te voorschijn kwam. Het promenade- en het 
bootdek badden alle passagiers tot zich getrokken, die hunne 
oogen en kljkers den kost gaven, hoe langer boe meer, naar
mate de stad en de haven duidelijker werden. Om half zes 
werd het anker neergelaten onder de opgewekte tonen der 
muziek en bevonden we ons in de haven, omringd door een 
3tal zeilschepen en 2 oorlogsschepen. De traditioneele bootjes 
met havenmeesters, doktoren en agenten waren reeds gearri
veerd en spoedig vernamen we tot algemeene voldoening, dat 
we pas den volgenden namiddag zouden vertrekken. De stad 
ligt aan den noordoever van de ruime baai, schilderachtig 
tusschen het groen, waarboven de toppen der cocospalmen een 
eindje uitsteken. 

De kust rijst een 100 voet opwaarts, slechts hier en daar 
komt een plek geelroode bodem tusschen de begroeiing te 
voorschijn. De omstandigheid dat ons orchest dien avond aan 
land eene uitvoering zou geven, was de reden dat wü evenals 
de meeste passagiers nog denzelfden avond aan wal gingen. 
't Was weer een prachtige avond met heerlUk maanlicht, die 
tot wandelen uitlokte. Na de Europeescha stad te hebben be
zocht, hoorden we in de verte een eentonige zang, waarschijnlijk 
een inlandscbe dans. We drongen verder door het Kafferdorp 
binnen en hadden na een 10 minuten de dansplaats gevonden. 
Tusschen de hutten van palmbladeren zaten een 150 vrouwen 
dicht opeen neergehurkt, omringd door een haag van mannen. 
Een zelfde dreun weerklonk voortdurend uit alle kelen, ver
gezeld door regelmatig en hartstochtelijk handgeklap. .Af en 
toe stonden twee vrouwen op uit den groep ; met uitgestrekte 
armen, de handen achterover gebogen bewogen ze zich op 
gracieuse wijze in een licht wiegende dans, als 't ware aan-



61 

gevuurd door den zang en het applaus, dat nog luider weer
klonk. Dan hurkten ze weer neer en namen twee anderen 
hunne plaats in. De menschen amuseerden zich verbazend , 
van drankgebruik of rooken was geen sprake. We zochten 
de muziek op aan de haven en gingen om 12 uur weer aan 
boord. 

Eene heerlijke wandeling wachtte ons den volgenden morgen. 
't Was een genot te dwalen onder de apenbroodboomen, cocos
palmen en bananen die tegen een beuvelrug zijn aangebouwd, 
zoodat men daartusschen dan af en toe een kijkje beeft op de 
donkerblauwe baai, die zich scherp afteekent tegen de lichter
blauwe lucht. 

De inboorlingen zijn schoongebouwde figuren met statigen 
gang ; hunne volle haardos aan weer zijden neerhangende in 
een aantal fijne vlechten tot aan den hals. oms ook hebben 
ze een a:mtal vlechtjes naar voren hangen en schijnt het alsof 
ze een zwarte muts dragen. Rood, geel of blauw be childerde 
witte doeken vormen eene luchtige kleeding en hinderen niet 
het minst hunne gracieuse bewegingen. 

't Is jammer dat het vrouwelijk geslacht uit pronkzucht zich 
een schitterende knoop door de linkerneusvleugel heeft ge token, 
ook de oorschelpen hebben het moeten verdragen, dat een groote 
knoop door de linkerneusvleugel gehaald is. Er zijn fijne ge
zichten bij 1 veel minder dan blj de Zuid-Afrikaansche negers 
steken boven- en onderkaak naar voren, waardoor het gelaat 
onrlanks de zwarte huidkleur er veel minder dierlijk en wild 
uitziet. Hunne hutten dragen ook de poren van meer smaak 
en beschaving. Een spant van bamboezen i aangevuld met 
palmbladeren op sierlijke wijze, de hoogte is meer dan 2 M., 
de vloer is bedekt met een fri che mat en het inwendige 
getuigt van orde en zind lijkheid. Mee t is het dak huin 
naar den eenen kant, soms naar twee ziiden. De hutten zijn 
gerangschikt tot breede straten, waarvan mooie groene hoornen 
groote aantrekkelijkheid geven. Een jonge Ilova van twee 
jaar reed te paard op zijn ouderen broer, die een toom in zljn 
mond bad. Bij onze nadering was hij afgestegen en maakte 
eerbiedig militair saluut. 

De bezetting door de Fransehen en hun militair vertoon 
had op het jeugdige kind een niet te miskennen invloed gehad. 
Een jonge vrouw verzette zich door een dreigend ,ebaar tegen 



het bezichtigen van hare woning, maar hare boosheid ging 
niet verder dan hare drempel. 

We waren nog getuige van eene redevoel'ing van een 
ouderen man tegen een lotal jongeren in een ruime hut. 
Waarschijnlijk hield hij een preek en was de hut de kerk; 
naar zijne stembuiging te oordcelen en naar zijne zekerbeid 
van spreken, was hü een begaafd redenaar. Onze ongepaste 
nieuwsgierigbeid stoorde hem in het minst niet. Ik heb uit 
het weinige wat ik van de Hova's gezien heb de conclusie 
meeoen te mogen trekken, dat ze op vrij hoogen trap van 
beschaving staan. 

15 Augustus 1900. 
Bezoek te Nossi-he 9 Aug. 
Moeilijk kan men zich een schilderachtiger aanblik denken 

dan het gezicht op Nossi-be van uit de haven. De kust vormt 
enkele bochten in den vorm van een halven cirkel en eindigt 
naar links in eene rotspartij, die den indruk geeft van een 
krokodil. De kust is enkele honderden meters hoog met 
een zeer afwisselende hoogtelijn en met uitzondering van de 
krokodil overdekt met het meest frisscha groen, waartossehen 
hier en daar een wit bepleisterd huis omgeven door waranda's 
gedeeltelijk uitsteekt. 

De jonge Lithaur liet zich met den Amerikaansehen cor
respondent aan wal roeien. Een alleraardigstejongen, zonder 
de minste vrees zocht hij züne zitplaats op en nam een roei
spaan in de hand, waarmee hij in vibreerende richting begon 
te werken. Die inlandsche bootjes zijn smalle spitse vaar
tuigjes, nauwelijks breeder dan een mensch, maar het om
kantelen wordt belet door eenigc dwars loopende palen van 
ongeveer een meter, die aan hun uiteinde door een lengtepaal 
zijn verbonden. Wij volgden spoedig het voorbeeld van den 
jongen Litbaur maar op minder avontuur!Uke wijze. Een 
smalle weg kronkelt langzaam tusschen de hoornen oml10og 
en brengt ons dan plotseling in een breede laan van tropische 
boomen met heerlijke schaduw. 

Het is een schitterend gezicht, in het midden staan groote 
bananen, hooger op reiken de bepluimda palmboomen, daar
naast pronken in majesteit de mango's ; aan weerzüden eene 
r\j statige huizen met goed onderhouden tuinen, die er op 



wUzen, dat de kolonie reeds eene geschiedenis heeft. Af en 
toe krUgt men een kijkje tusschen het dichte groen door en 
ziet dan een stuk van de helderblauwe zee, omiUst door een 
krans van tropische bladeren, en er bestaat harmonie tns chen 
dit blauw en dit groen! Het meest opvallend zUn de waaier
bananen, de boom der Vreemdelin~en genaamd, die op krach
tigen stam, een uitgespreide waaier van mesvormige bladeren 
ten toon stelt. De ons ontmoetende Hova's zijn beleefd, 
"bonjoer, Mossen" vergezeld van een eerbiedig saluut. 

De schaduwrijke laan wordt smaller bij de kerk, maar 
daarna weer breeder en eindigt in een gewone landweg, die 
verder het eiland inleidt. 

Wij sloegen aan het eind van het dorp li11!."' af langs een 
voetpaadje naar het inboorliogendorp, om ons te voorzien van 
inlandsche kunstproducten. Dit dorp was in tegenstelling 
met het dorp bij Majunga, dichter ineengebouwd · de hutten 
meest van riet, eveneens getuigende van orde en zindelUkbeid, 

We kochten eenige ruw afgewerkte maar smaakvolle potten 
van gebakken aarde. Op vele daarvan waren krokodillen 
afgebeeld, waaraan waarschOnlijk menige bloedige herinnering 
zal z!jn verbonden. 

Bloemen zag men in groote pracht, met een groote roode 
roos voorzien kwamen de meeste pas agiers weer aan boord, 
enkelen liepen nog een nat pak op, daar kort na den middag 
een hevige regenbui losbrak. We waren wegens de drukk nde 
hitte reeds eerder weer naar het chip teruggegaan. 

16 Augustu 1 
Te Dar-es-Salam kwamen den 13den Augustus de gouverneur

generaal V on Liebert en zijne gemalin met g volg an b ord. 
In een groot aantal bootjes kwamen autoriteiten uit de t d 
naar de Künig geroeid om hunnen chef uitgeleide te doen. 

Die bootjes zagen er allen keurig uit, de Duitscha vlag bij 
het roer, de zwarte bemanning in eene nette matrozenuniform, 
platte matrozenmuts met linten, tricot buis met groote wit 
omzoomde kraag, nauwsluitend broekje tot boven de knie. De 
kleur van hunne uniform is blauw of khaki, de band van de 
muts draagt het opschrift: "K iserliches Gouvernement". Ik 
denk, de negers zijn daar ~eat trot eh op. 

Het afi heid van den gouv rneur had plaat op h t bootdek 



en was privaat. Te~en drie uur kwamen alle bezoekers naar 
beneden en ste~en weer in de bootjes. De muziek aan boord 
begon te spelen en voorwaarts gingen we. Op de Condm· 
stonden de Jantjes op de ra's en hieven 3 keer ,., Hocrm" aan. 
Bij den uitgang van de haven was een negermuziekcorps 
opgesteld, die in correctheid de bende van "Zwa1·te Jlinne" 
verre overtrof; de roeibootjes hadden ondertusschen de König 
op verschillende punten opgewacht, om nog eens door het 
gelijktijdig omhoogbrengen der riemen "groot saluut" te maken. 

Daarmee was het ceremonieel afgsloopen. 
Eene andere officieale plechtigheid wachtte ons te Tanga. 

De gouverneur zou een bezo~k brengen gedurende de 4 uren, 
dat de boot daar stil lag. 

Alle passa~iers waren uitgenoodigd de pic-nic (zoo heette 
het) mee te maken. We waren eenige minuten aan wal, 
voordat de gouverneur kwam en maakten zoo den geheelen 
officieeten ontvangst mee. 't Was eene plechtigheid zooals 
men afgebeeld zou kunnen vinden in opera's. 

Van de met palmbladeren versierde landingsbrug leidt een 
20 M. booge steeoen trap door dichtbegroeid groen nn de 
kust naar het plateau, waar het dorp verscholen ligt onder 
de weeldrigste tropische planten. 

Waar de trap eindigt, is een soort van plein, dat thans op 
eene schilderachtige wijze was opgevuld. 

Links stond eene compagnie inlandsehe soldaten in khaki
uniform waaronder bloote beenen als ebbenhouten pilaren uit
staken. Op hunne platte soldatenmuts prükte en schitterde 
een groote gouden adelaar, als ~;ehte Duitscbe onderdanen 
stonden ze stram in 't gelid, eenige Europeesehe officieren met 
getrokken sabel vooraan. 

Rechts had men de schooljeugd verzameld eenige honderden, 
in groot tenue n.l. schoongewasschen hemd en helderwit kapje, 
en verderop de inboorlingen waarvan de hoofden vooraan 
stonden, gedekt met sierlijken tulband van gouddraad. 

Dicht bij den ingang naar de trap hadden zich de Euro
peanen opgesteld alle in het wit met een tropenhoed. Nauwe
lgks hadden wij eene uitstekende plaats tegenover hen ge
vonden, of de gouverneur kwam de trap op. De inlandsehe 
muziek schetterde eenige fanfares, de trommen roffelden, de 
soldaten presenteerden het geweer in één klap, de Europeanen 
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4JUtblootten het hoofd en de gouverneur stapte met vluggeit 
tred vooruit, rechts en links op militaire wljze teruggroetend. 
De srhooljeugd zwaaide met de mut en onder het uiten van 
vreugdeklanken; de zwarte soldaten stonden onbeweeglljk met 
gepresenteerd weer. De gouverneur inspecteerde de troep en 
gaf zlj'le tevredenheid te kennen, daarna wendde hU zich 
tot de inlanders, waarvan de hoofden naar voren kwamen 
en de hun toegestoken gouverneurshand met beide handen 
:lanvatten, in eene vooro\"ergebogen houding, tot een eerbiedigen 
groet. Dan kwam de gouverneur weer terug, om de chool
jengd voor zich voorblj te zien trekken, die met de militaire 
muziek voorop, een dichtbegroeide laan naar het dorp insloeg. 

Ook de gouverneur ging naar het dorp, gevolgd door alle 
Europeanen. De plechtigheid werd besloten door een bier
concert in een feestzaal, waar de inlanders onder leiding van 
een Duitsehen kapelmeester vaderlandsche liederen ten geboor 
gaven. 

Gedurende het concert, waar het fris che bier op vlugge 
wljze werd rondgediend, stonden de negers en negertjes in 
UiChte drommen rondom de feesttent te luisteren I terwljl 
verderop in het dorp inlandscbe muziek weerklonk en de 
b volking zich verlusti".de aan de negerdans. 

. ,, 



Aan boord van König, 28 Augustus 1900. 

Wel.Ed. Geb. Heer. 
B!j dezen geef ik u bericht, dat met den König uit Zuid

Afrika teruggekeerd zijn de verpleger A. van der Linde en 
ondergeteekende. Gaarne voeg ik aan dit bericht toe eenige 
mededeelingen over den toestand van den ambulancedienst in 
Transvaal ten tijde dat ik van daar vertrokken ben. 

Het zal u bekend zijn, dat ik den 29ston April op onschul
dige wijze in Engelscha handen kwam, gezonden door generaal 
De Wet. Zooals ik u + 12 Mei van uit Edinburg schreef, 
vonden de Engelsche autoriteiten 't noodig mij eenigen tijd 
op te houden en mij te logeeren te zenden naar Nauwpoort, 
in de Kaapkolonie. Tot den 24sten waren mijne twee ver 
plegers (v. d. Linde en de Vrijstater Bell) en ik aldaar de 
gasten van het Generaal Hospitaal No. 6. Plotseling kreeg 
ik bericht, dat ik terug kon keeren naar Winburg. Waar
schijnlijk was dit het antwoord van lord Roberts op mijn 
brief, aan Z.H.Ed.Gestr. gericht, toen ik nog te De Wetsdorp 
was (7 Mei), in welken brief ik ten dringendste had verzocht 
zoo spoedig mogelijk naar Winburg terug te keeren, onwetend 
dat gemelde plaats toen reeds in Engelach bezit was. Ik 
genoot alle faciliteiten, die de Engelsehen me konden geven, 
n.l. het gebruik van twee open trucs tot Bloemfontein voor 
ons zelf, onze wagens, 6 paarden en 6 muilen. Afgezien van 
het onrechtvaardige, dat er mijns inziens gepleegd is door ons 
zoo lang op te houden, moet ik erkennen, dat de behandeling, 
die ik van de Engelscha officieren ondervond, bijzonder aan
genaam was. Den 27sten Mei arriveerden we per as en te 
paard te Winburg en den 29sten vertrokken we weer van
daar, voorzien van een pas om naar de Boeren terug te keeren. 
Gedeeltelijk per trein, maar grootendeels trekkende gingen 
we noordwaarts en kwamen den 'iden Juni te Pretoria. Deze 
stad was sinds 2 dagen in Engelsche handen overgegaan. Mijn 
chef dr. Koster vond ik daar en dr. Bierens de Haan. Eerst-
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genoemde was eenige dagen eerder te Pretoria gearriveerd en 
wachtte met eenige spanning op bericht van de leden van zljne 
ambulance. De twee andere doctoren, Pino en Van Houtum, 
waren in 't laatst van .April naar Christiania vertrokken met den 
heer Ihle, zusters Hellemans en Westcrbeek van Eerten en 
verpleger Meuleman, en waren nog niet teruggekeerd. Zuster 

toffere en broeder De Hooge waren op het laatste oogenblik 
nog uit Pretoria gegaan met 4 waggonladingen ambulance
materiaal, richting Middelburg. 

Dr. Bierens de Haan was nog steeds werkzaam in de Staats
meisjesschool met de directrice mej. Beljnen, zusters Smit, 
Carlier van Dissel en eenige leeraressen. De taat meisjes
school herbergde toen een 40-tal Boeren en eenzelfde aantal 
Engelschen. In overleg met dr. Koster deed ik moeite om 
weer naar de Boeren te gaan, en het gelukte me den 16den 
Juni van generaal Maxwell, den militairen gouverneur, een 
pas te krijgen voor de zuster v. evenhoven, Dr, yton Lee, 
de Vrijstaatscha dames Wessels en Dalebout, verpleger v. d. 
Linde en mij. Zuster Lee was den dag te voren met de 
Indische ambulance van uit Brandfort te Pretoria aange
komen. 

Ongehinderd pa seerden we de Engel che voorpo ten en 
kwamen den 19den Juni te Balmoral, waar we door de Boeren 
met gejuich werden ontvangen. Te Balmoral lag toen de 
hoofdmacht der Boeren, onder den commandant-generaal Botba, 
en was de oprichting van een veldhospitaal zeer noodig. 
Ongetwljfeld zult u reeds van dr. Lingbeek vele van deze 
bijzonderheden hebben vernomen i ook dat de wagonladingen 
ambulance-materiaal naar .. :ooit- cdaebt waren gezonden 1 

alwaar zuster toffer& in een dringende hulp kon voorzien. 
Van uit Nooit-Gedacht betrokken we de benoodigdheden voor 
ons veldhospitaal i in de groote behoefte aan matras en voor
zagen de zusters door het fabriceeren van troo~akken. Ons 
verblUf te Balmoral duurde tot den 24 ten Juli en onze werk
kring was prettig en loonend. Zuster Van Bevenboven en 
mejuffrouw Dalebout bestuurden met groot overleg de huis
houding. - Zuster Draiton Lee en roPjuffrouw Wessels ver
pleegden de zieken en gewonden. Het hospitaal be tond uit 
een kleine ambtenaarswoning van de Z . .A. S . .M. en eenige 
tenten (de Mooy). Verder beschikte ik over 2 ambulance-



wagens, 5 paarden en 6 muilen. Vier keer maakten we daarna 
een tocht naar het front, dat ondertusschen naar Bronkhorst
spruit was verplaatst, en hadden de voldoenin~ om bij de 
verschillende gevechten in deze buurt hulp te kunnen ver
leenen. Dankbaar moet ik hier vermelden den grooten steun, 
dien ik zoowel hier als gedurende den geheelen tijd in Zuid
Afrika had van den verpleger v. d. Linde. Hij was steeds 
onvermoeid, vindingrijk, welwillend en bekwaam. Onze tochten 
waren zeer avontuurlijk: eens overkwam 't mij, dat ik geheel 
van den rechten weg afdwaalde. We hadden een 5-tal ge
wonden te transporteeren naar Balmoral en waren reeds van 
af 6 uur 's morgens op het pad. Doordat we eenige niet ver
voerbare gewonden eerst buiten de gevechtslinie moesten 
brengen, konden we pas om 2 uur 's middags koers zetten 
naar Balmoral. De slechte weg noodzaakte ons stapvoets te 
rijden, en aangezien ik vernomen had dat ook door andere 
ambulances gewonden naar Balmoral waren gezonden, besloot 
ik 's avonds om 5 uur vooruit te rijden langs een korteren weg i 
v. d. Linde zou met het transport kalm doortrokken. De 
absoluut donkere nacht deed me den weg verliezen, en na. 
met mljn uitgeput paard den gebcelen nacht te hebben gedwaald 
kwam ik pas den volgenden morgen om 6 uur te Balmoral. 
Niet licht zal ik dezen tocht vergeten i afwisselend zat ik 
in stekeldraad en moerassen, terwijl ik eenigen tijd later weer 
voorstruikelde over rotsblokken, met het paard aan den teugel 
achter me aan, en toch moest ik verder, daar de koude het 
rusten onmogelijk maakte. 

In 't geheel werden te Balmoral 30 zieken en ~8 gewonden 
opgenomen; het aantal spreekuur-patiënten bedroeg 300- Ge
durende dezen tijd was dr. )lac Leod werkzaam te Nooit
Gedacht, met de zusters Stoffers, Van Stockum, chippers en 
eenige dames van de taatsmeisjesschool te Pretoria. Even
eens verpleger Leonard. Dr. Janssen was bij het commando 
van Grobler (of De la Rey) ; maar doordat dit commando geen 
gemeenschap had met ons leger, hebben we niet kunnen 
correspondeeren. Een aantal burgers van De la Rey trans
porteerden de krijgsgevangenen van eekatsnek over Balmoral 
naar Nooit-Gedacht, en hun heb ik bij hun terugkeer een 
brief voor hem meegegeven ; den volgenden dag moesten wij 
Balmoral verlaten. Dr. Pameijer was met verpleger Jeltes bii 



generaal Ben Viljoen, die toen ook hU Bronkhorst pruit lag. 
lllj was met zün werkkring zeer ingenomen. 

Even voordat dr. Lingbeek naar Europ1 vertrok maakte hij 
me bekend met uw brief, waarin u alle leden uitnoodigde tot 
het laatst van Juli te blijven. Den 2!sten Juli was de tijd 
gekomen voor mij en v. d. Linde om op te ~eken. Zeer 
toevallig viel dit precies samen met den opmarsch der En
gelachen naar Middelburg; tevergeefs had ik getracht een 
Hollandsehen collega te vinden om mijne functie te Balmoral 
over te nemen, en terwijl ik juist te Waterval-Boven een lid 
van de Russi11che ambulance bewogen had zich derwaarts te 
begeven, berichtte me zuster v. Sevenhoven, dat het geheele 
hospitaal op den trein zat naar het oosten. 

Tijdens ons verblijf te Balmoral hadden we ons steeds ge
reed gehouden voor een haastigen terugtocht, en zonder dat 
er iets verloren ging, hebben de dames den terugtocht volbracht. 

Het is u bekend, dat de zusters Van Savenhoven en Drayton 
Lee gaarne langer willen blijven, en ze maakten dan ook 
~ebruik van de verlenging, die u heeft toegestaan. Zuster 
Van evenhoven heeft zich dan begeven naar Waterval-Onder, 
waat· in het Z. A. S. M. hospitaal b!j dr. Engel groote be
hoefte aan een ervaren verpleegster was· zu ter Drayton L e 
bleef te Nooit-Gedacht, bij dr. Mac Leod. 

U zult reeds vernomen hebben, dat de geneeskundige hulp 
b!j de Boeren zeer is verminderd. De Duit che ambulances, 
do Holl.-Rnssische, de ederlandsch-Indische heb ik na den 
val van Pretoria niet meer getroffen ; an de ederlandscha 
ambulance zijn alleen bovengenoemde doctoren, verplegers en 
zusters werkzaam. Verder zijn nog de Russi che ambulance 
en eenige veld-ambulances aldaar, waaronder die van dr. 
Jurriaanse. Het terugroepen van de.~. Tederland che ambulance 
zou de Boeren in groote verlegenheid brengen; ja een '\"er
sterking van het aantal doctoren is ten zeer te gewenacht 
nu door het gevangennemen van eenige doctoren het aantal 
artsen ook nog is verminderd. 

In overleg met dr. Mac Leod en den voorzitter van het 
Transvaalscha Roode Kruis, prof. :\Iolengraaff, heb ik u bij 
mijn vcrtrek d or consul l'ott laten seinen: .Nethcrlands 
ambulanciJ requires at lea t, two more doctors urgent." Het 
is mU zeer aangenaam u te kunnen meld n, dat de ~eder-
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landsche ambulances door de Boeren zeer worden gewaardeerd. 
Bij mijn vertrek uit Transvaal gaf ik generaal Botha, van 
wien ik herhaaldelijk blijken van vriendschap bad ondervon
den, daarvan kennis en sprak den wensch uit, dat het hem 
gegeven mocht zijn dezen oorlog tot een gelukkig eind te 
brengen. Voordat ik me te Lourenço Marquez inscheepte, 
ontving ik van Z.H. Ed.Gestr. het volgende telegram : 

nl!iddelburg 26.7.00. 
Van Command. Generaal. Aan Dr. Van der Goot, 

adres Cons.-Gen. Pott. 
"Het spijt me dat ik uw brief ontving nadat u reeds van 

Balmoral vertrokken was. Hartelijk dank voor uwe goede 
wenschen en ook voor de uitst~kende diensten, door u aan 
ons in deze zware tijden bewezen. Ik kan u verzekeren, dat 
de sympathie van onze vrienden in Holland door ons hoog 
gewaardeerd wordt. Alhoewel bet mij van harte spijt u te 
moeten missen, ben ik blij, dat uwe ambulance nog blijft, en 
wenach u een voorspoedige reis en alle succes op uw verdere 
levensbaan toe. 

Ook president Kruger en vice-president generaal Burger 
spraken op sympathieke wijze over het werk der Nederlandscha 
ambulance." 

Het ligt niet op mijn weg te influenceeren op de gedragslijn 
van het hoofdcomité; doordat dr. Lingbeek reeds een maand 
vóor mij huiswaarts keerde om de wenschelijkheid van een 
nieuwe ambulance te bepleiten, zou dat ook geheel overbodig 
zijn, maar ik ben zoo zeer doordrongen van het feit, dat de 
Boeren de Nederlandsche ambulance niet kunnen missen, dat 
het mij erg zou spijten te moeten vernemen, dat ook de andere 
leden in 't laatst van Augustus zullen zijn vertrokken, zonder 
vervangen te zijn. 

Toen ik uit Pretoria vertrok, machtigde dr. Koster mij u 
te laten weten, dat de 2Je Nederlandsche ambulance gebruik 
wenschte te maken van het nieuwe crediet van 500 pond. Dit 
geld is mij door consul Pott ter hand gesteld ; ik hoop u 
binnenkort daarvan eene afrekening te zenden. 

U weet, dat gedurende de maand Juli de brug te Malelane 
werd vernield, een feit van weinig beteekenis, maar dat ons 
attent maakte op het gevaar, dat de spoorlijn naar Lourenço 
Marque~ eens geheel kon worden afgesneden. Daarom was 
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't gewenacht onze goederen, die nog aldaar aanwezig waren, 
naar Transvaal op te zenden. Daarom beo ik eenige dagen 
eerder naar Delagoabaai vertrokken dan noodig was voor het 
inschepen, om deze verzending te regelen, terwijl ik in overleg 
met collega Mac Lcod die artikelen, waaraan de Boeren groote 
behoefte hadden en die te Nooit-Gedacht mioUer geschikt 
konden worden opgeslat;en en verdeeld, naar .._Tel pruit heb 
laten zenden, waar het Transvaalsche Roode Kruis een centraal
magazijn voor ambulance-materiaal heeft opgericht. Dit behelst 
den voorraad bouffotnten, moffen, kieeren i door de zorgen van 
het Transvaalsche Roode Kruis zullen ze dan naar behoefte 
worden verdeeld. Te zamen waren dit 21 kisten i de andere 
voorraad, voornamelijk et waren, mineraalwater enz., in 't ge-
heel ruim 2 kisten, zijn naar Nooit- edacht gegaan. 

Te Louren<;o ~Iarquez ontving ik van collega Van IIoutnm 
den volgeoden brief: 

Aan boord Jlnhrw k 20 Juli 1900. 
Amice.' 

Koster, Pino, Ihlc, Meulcm:~.ns, Yan Oosten en ik zijn aan 
boord van transportschip no. 33 op weg na r eylon al 
prisoners of war, een eer, die ik voor een dokter onbercikbau 
dacht. WU dokter worden be chouwd als officieren en goed 
behandeld. 

Wilt glj zoo mogelijk mijne koffers mee terug nemen naar 
Europa. De inhoud van beide koftèrs kan waarschijnlijk wel 
in tien vereenigd worden vooral wanneer ge zorgt, dat sigaren 
en tabak in rook verdwijnen. We rekenen er op, dat ge on. 
schrüven zult naar Ceylon i adres prisoner of war zal wel 
terecht komen i denk echter 011 den cen~o, .. 

Verder h op ik, dat ge nog lang nuttig werkzaam zult ziin 
voor die arme Boeren i nu alle vreemde ambulances afgereis(l 
of gevan"'en zljn, hebben zij de hulp van de 1 te en 2de Hol
landsche ambulance hard noodig en kunnen vele ledematen 
voor een vroegtüdige, onnoodige amputatie bewaard worden. 

Groet alle vrienden en geloof me 
t.t. 

G. VAN HO 'T 'M, 
Binnen eenige dagen zullen we reed te Napel zijn en ul 

er een eind zijn gekomen aan dezen voor mU zeer intere n· 
ten tijd. 



·rerwül wü in Transvaal of Vrgsta.at niet het minste licba
mel!jk of gelclel!jk nadeel hebben geleden, moesten we het 
laatste nog even te Lom·enço ~1arq uez onclervinclen. 

Van der Lincle en ik hadden een kamer in een chil.let van 
het Continental Hûtel. Op een morgen stond cle cleur open 
en had een dief vlak voo1· ons bed een nieuw pak kieeren 
van v. d. Linde, met een beurs met 10 pond, en mUn pantalon 
met twee beurLen, waarin ruim 5') pon1, weggestoten. De 
weinige activiteit, die de Portugeescl1e politie toonde, doet me 
vreezeu, dat d<• voorspelling van eonsul Putt, clat er nooit 
iet'! van terugkomt, de waarheid zal zun. 
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