


VOORDRACHT over "het Identiteita-Departement van het 
Roode Kruis te PTetoria", door den Officier van gezondheid 
der Je klasse Dr. D. Romeyn. 

M.H.! 

In het bezit zünde van eene ongeveer complete collectie 
van de modellen der gedrukten, in gebruik bü het U allen 
althans bij name bekende Informatiebureau of Identiteita
Departement van het Roode Kruis te Pretoria, wil ik U die 
toonen. Alvorens dit evenwol te doen z!j het mij vergund 
oenige mcdodeolingen te laten voorafgaan omtrent de werking 
van dàt onderdeel van het Boeren-Roode-Kruis, dat hot mo
gelijk maakte een niet onbelangrijk deel van de werkzaam
hoden van het personeel van den Geneeskundigen Dienst bij 
de verschillende commando's over te dragen aan menschen, 
geheel vreemd aan de genceskundige wetenschap. 

Het een en ander .zal U, naar ik hoop, nog te meer inte
resseeren, wanneer ik U nu reeds mededeel , dat de arbeid , 
waarmede bij de Boerentroepen op die wijze de Geneeskundige 
Dienst verlicht werd , door dezen bij lange na niet zoo goed 
had kunnen gedaan worden als thans bij do zeer eenvoudige 
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regeling, waarmodo ik U m kennis hoop te brongen, bot 
geval was. 

Zooals U allen bekend is, was er bij het begin van den 
Zuid-Afrikaansehen oorlog in het Boerenleger nog zeer weinig 
geregeld. Dit was te verwachten als een natuurlijk gevolg van 
de omstandigheid, dat in do Boerenrepublieken van een op 
Europeesellen tmnt geschoold leger, dat ten deele 1·eeds in 
vredestijd onder de wapenen gehouden en geoefend werd, geen 
sprake was. Hierin was evenwel niet de eenige reden gelegen 
on wellir.ht zelfs niet eens de voornaamste. Mij althans scheen 
het steeds toe, dat de eigenaardige vrijheidszin der Burgers, .. 
een vrijheidszin, die in het geheel niet zoude passen in onze 
omgeving, zich als bij intuïtie verzette tegen alle mogelijke 
voorschriften en reglementen. De voormannen, waarvan de 
meesten trouwens dezelfde meeningen toegedaan waren als de 
groote hoop, lieten die voorschriften en reglementen dan ook 
maar zooveel mogelijk achterwege, daar zij wel wisten, dat 
van eene toepasRing er van, des noods door dwang, toch niets 
zoude komen, en dat het ontstaan van ontevredene, onderling 
vijandige gevoelens er slechts het gevolg van zoude zijn. 

Bovendien dacht men waarschijnlijk ook wel betrekkelijk spoe
dig met de Engelsehen klaar te zullen komen en achtte men 
het overbodig daarvoor onnoodige drukte te makeu. In vorige 
oorlogen, die evenwel op eene enkele uitzondering na steeds 
met de Kaffers gevoerd waren, had men het toch ook wel 
zonder al dien omslag gedaan. 

Een van de eerste gevolgen van het gemis aan zoo goed ab 
elke regeling op administratief gebied was wel de ontzettende 
schrik, dien de nederlaag bij Elandslaagte door de geheele 
z . .A.. R. en speciaal te Pretoria teweeg bracht. Ieder, die in 
dat gevecht aan do Engelsoho lanciers ontkomen was, en slechts 
eon telcgraafkantoQL' bereiken kon, telegrafeerde er maar op 
los, daarbij in den regel aan zijne door de ontzettende ge
bem·tenissen, waarvan hij zoo pas getuige geweest was, sterk 
vcrhitte verbeelding geheel den vrijen loop latende. Alles werd 
zeer sterk overdreven, vooral echter het aantal der gesneu
velden. Wan bopig stroomden familieleden en vrienden van de 
in Natal oprukkende Bmgers naar het Gouvernementsgebouw 
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om betrouwbare inlichtingen lil te winnen; van heinde on ver 
kwamen depêches om naar bloedvcrwanten te inforulOeren, 
doch de Regeering verkeerde zelve in de grootste onzekerheid; 
uit al die vaak tegenstrijdige berichten kon zij zelve niet wijs 
worden. De gelijkheid of groote overeonkomst van vele Boeren
namen droeg er bovendien veel toe bij om den warbo.el nog 
groote1· te maken. 

Het was toen, dat aan Prof. Dr. Mol e n graaf f, vroeger 
hoogleeraar te Amsterdam, daarna Staatsgeoloog te P1·etm·ia, 
werd opgedragen naar de plaats dos onheils te gaan on daar 
in loco te onderzoeken, wat er van al die vcrwarde berichten 
aan was: wie van do Burgers gesnouveld, wie gewond on wie 
nog in leven waren. Op dezen tocht kreeg de zoo juist go
noemde professor de overtuiging, dat verandering gebracht 
moest worden in de bestaande regelloosheid, waardoor elke 
officieele controle betreffende den toestand, waarin rlo niet 
valide Burgers te velde verkeerdon, ontbrak. Niet alloen toch 
dient het legerbestuur van dien toestand op de hoogte te zijn, 
maar zoowel de te huis achtergeblevenen als ook do in den strijd 
gevallenen hebben bovendien toch ook het 1·echt, dat bij ou
gelukken of ziekten, den laatsten overkomen, daarvan wordt 
notitie genomen en kennis gegeven aan do naaste bloed ver
wanten of n·ienden. 

En over deze toestanden nadenkende, waartoe de lange reis 
per spoortrein hem voldoende gelegenbeid bood, be(iacbt hij 
eene regeling, die hij meende , dat bij getrouwe Baleving 
toestanden, als waarvan hjj in den laatsten tijd getuige was 
geweest, in het vervolg zoude kunnen voorkomen. 

Van zijnen tocht teruggekeerd stelde hij de Regeering mot 
zijn project i u kennis en deze, door de pijnlijke ondervin
dingen van don laatsten tijd, die zich trouwens nog dagelijks 
herhaalden, wakker geworden, talmde niet lang en greep 
direct met beide banden het aangeboden middel aan om in 
het vervolg althans zooveel mogelijk verschoond te blijven van 
moeiolijkheden, die badden kunnen voorkomen worden. Tn don 
Uitvoerenden Raad werden hiermede overeenkom:otige bo~:~luiteu 
genomeu, on werd Molengraaff, als de vader van de plannen, 
mot de tenuitvoot·brenging er van belast (Bijlagen I) II on lil). 



4 

Ziehier in het kort de geschiedenis van de oprichting van 
het lnformat'iebut·eau te Pretoria, dat weldra zijne zorgen niet 
alleen over de Transvalers, maar ook over de Vrijstaters en 
verder over allen , die voor de zaak det· Republieken vochten, uit
strekte en tijdens den oorlog onschatbare diensten bewezen heeft. 

Al dadelijk meende Mol engraaff, dat, wilde hij op de 
best mogelijke wijze aan de hem verstrekte opdracht voldoen, 
wilde hij steeds in staat gesteld worden spoedig volledige in
lichtingen te kunnen verstrekken aangaande alles, wat den 
gezondheidstoestand der Burgers te velde betrof, het Informatie-· 
bureau met zijn gebeele personeel moest werken onder de 
vaan van het Roode Kruis en daarmede kunnen profiteeren 
van de gunstige bepalingen , die aan ben, welke onder de 
auspiciën van die Vereeniging arbeiden, zijn verzekerd. 

liet Informatiebureau moest alzoo een ouderdeel worden 
van het Transvaalsche R. K. en daarmede natuurlijk zelfs den 
schijn van zich afwerpen, dat het zich ook met andere inlich
tingen inliet als met die de in den oorlog gewonde of ziek 
geworden Burgers betreffende. De weg hiertoe stond open. 
Art. 2 van de Con ventic van Genève toch zegt: "Het personeel 
dor bospitalen en ambulances, waaronder begrepen zijn de 
intendance' de ~eneeskundige uien st' do administratie en de 
dienst voor het vervoer dor gewonden alsmede de aalmoeze
niers, zal in het genot der onzijdigheid deelen, wanneer het 
in de uitoefening r.[jner bediening is en zoolang er gewonden 
weg te dragen of te helpen ztjn." 

Nadat een in dezen r.in gedaan voorstel door de betreffende 
autoriteiten was goedgekeurd, gaf Molengraaff aan het 
Engelsche legerbestuur te J{aapstad kennis van de oprichting 
van het Informatiebureau, benevens van het doel dier oprich
ting en van de grondslagen, waarop hij zich voorstelde te 
zullen werken. ~et oenig recht kon hij nu de erkenning door 
de vijandelijke autoriteiten vragen en daarmede voor zijn per
soneel de rechten, die aan medeat·beiders van het R. K. ver
Jeend worden en kon hij het vooratel doen om elkander over· 
en weer inlichtingen te verstrekken aangaande krijgsgevangenen 
en vermisten. 
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Van Enge1sche r-ijde werd op deze YUOl'l:ltellen van M. ingegaan 
en niets stond den ontwerper nu nog in den weg om zünc 
plannen' waaraan reeds een begin van uitvoering gegeven 
was, in den uitgebreidsten zin door te zetten. 

Ter voorkoming van alle misverstand bleek het later toch 
nog wenschelijk den naam "Informatiebureau van het R. K." 
te wijzigen. Sommige personen, ook aan Engelse he · zijde, 
schenen willens of onwillens nog steeds in de meening te ver
keeren, dat het bureau ook algomeene inlichtingen den oorlog 
betreffende verschafte, iets, wat de voor het doel zoo hoog 
noodige neutraliteit allicht in gevaar zoude brengen. Hierom 
werd de instelling verdoopt in: ldentiteits-Departement van het 
Roode Iü·uis- Identity-Department of the Trans
vaal branch of the Genève Red-Cross Society, 
Pretori a. 

Van den kant der Regeering ontving het I.-D. allerlei steun. 
M o 1 eng ra a ff kon voor den dienst daarbij het benoodigde 
personeel aanstellen, dat daarmede geheel vrij was van com
mandodien sten, overigens dezelfde rechten had als de Burgers 
op commando; het had vrij reizen per spoor, het werd, te 
velde dienst doende, van staatswege voorzien van vervoer
middelen, tenten enz., het kon zich bij de krijgscommissariaten 
van voedingamiddelen, en zoo noodig van Ideeding voorzien, 
enz. ; evenmin als iemand anders werd het voor de in den 
oorlog bewezen diensten bezoldigd. 

Berichten den dienst betreffende werden kosteloos per post 
en telegraaf overgebracht niet alleen, doch van alle bij de 
telegraafkantoren behandelde depêches moest, voorzoover daarin 
gesproken werd over zieken of gewonden te velde, copie aan 
het I.-D. gezonden worden. De Staatsdrukkerij stond verder 
ter beschikking, als men hare hulp noodig had. 

Nog steeds gedenkt M o 1 eng ra a ff met dankbaar heir! de 
enorme diensten, vooral door de ambtenaren van de telegraphie 
en door die van de staatsdrukkerij voortdurend met de grootste 
bereidwilligheid aan z!jn bureau bewezen. Met bijzondere waar
doering vertelt hij, hoe in ln.te,·en tijd, toen het (h·nkkcrA- en 
zettersperaoneel voor het meerendeel was opgecommandeerd, 
de directeur der Staatsdrukkerij in eigen pet·soon zelf het 
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zetwerk vetTichtte, opdat de door het Bureau uitgegeven lijsten 
van gewonden, gesneuvelden enz. (Bijl. VII) steeds met den 
meesten spoed konden worden gepubliceerd. 

Het Centraal-bureau van het I.-D. v. h. R. K. te Preto~·ia 
was gevestigd in het nog niet in gebruik genomen nieuwe gym
nasiumgebouw, en hier had Molengraaff zich voorzien van 
een staf van uitstekende helpers 1

). .. 

Het verdere personeel, dat over de verschillende commando's 
verdeeld was, bestond uit Inspecteurs en Medewerkers. 

De Inspecteurs; allen mannen van eenige maatschappelijke 
positie, waren verantwoording schuldig, voorzoover hunnea 
dienst betl·of, aan het lloofd ; zij hadden toezicht te houden 
op de werkzaamheden der medewerkers en waren daartoe voor 
een bepaald rayon aangesteld. Overigens konden zij gaan of 
staan, waar zij wilden. 

Voor Medewerkers werden zooveel mogelijk de meest ontwik
kelde en betrouwbare, vlot Hollandach en Engelsch verstaande 
en Bchrijvende personen onder de strijdenden gekozen. Bij elk 
lager of commando was er minstens één : deze logeerde dan 
Of in de bij het lager behoorende ambulance, Of hij had in 
de nabgheid hiervan een eigen tent, eveneens van verre reeds 
door de R. K.vlag te onderkennen. Behalve, dat de medewer
kers aan den commandant, bij wiens troepen zij dienst deden, 
kennis gaven van hunne aankomst bij of hun vertrek van het 
lager, konden zij gaan, waar zij wilden, en waren zij behalve 
aan hunne Inspecteurs en hun Hoofd aan niemand verant
woording voor hun werk schuldig. 

Ten einde de Inspecteurs en Medewerkers van het I. D. 
duidelijk in kennis te brengen met de diensten, die van hen 
verlangd werden, ontvingen zij eene Instructie (Bijlage IV). 
Verder kregen zij de mondelinge opdracht om, indien hun 
dienst het toeliet en op eene ambulance hulp te kort kwam, 
daar te helpen. Ten einde over en weer misbruik en wr[jving 

1) Deze staf bestond uit den heer Joris sen, hoofdagent der Ned. Bank- en 
Credietvereeniging te Pretoria , waarnemend Hoofd ; de heeren Ho n di u s , 
Ellenberger en Goester, leeraren aan het Gymnasium te Preto1·ia en den 
heer Sc h i 1 d, hoofdambtenaar bij het Telegraaf-departement ; voorts nog een 
aantal personen in de afdeeling Registratie. 
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te voorkomen, werd deze bepaling evenwel niet in de gedrukte 
instructie opgenomen. 

Een der eerste werkzaambeden van het I. D. was aan eiken 
Burger te velde en verder aan allen, die naar het front ver
trokken, eene Ideutiteits- of Erkenningskaw·t te vet·strekkcn 
(Bijlage V). Die voor de Transvalers waren in het begin op 
groen, die voor de Vrijstaters op oranjelinnen geplakt; al 
spoedig echter werd het geschikte linnen in de Republieken 
zoo schaarsch, dat men gebruikte, wat men krijgen kon. Elke 
kaart draagt een nummer, vcrder den naam van den drager, 
z!jn leeftijd, zijn woonplaats of het adres zijner naaste familie 
en den naam van het commando , waartoe hij behoort. Ter 
zoo noodig latere invulling is ruimte aangewezen, waar aan
teelceuingen kunnen gesteld worden, als de dra.ger ziek of 
gewond is geworden of is overleden. De nummering der kaarten 
had te voren op het centraal bureau plaats gehad, zoodat 
nooit hetzelfde nummer meer dan eens kon uitgegeven worden. 

Met het uitfeileen der identiteitskaarten belastten zich in 
den regel de Medewerkers van het I. D. Zij teekenden daarbü 
de nummers det· uitgegeven kaarten met den naam en de 
verdere gegevens van den drager op in een daarvoor ingericht 
zakboekje met copieerblad (Bijlage VI) en zonden elken dag 
de copie naar het hoofdbureau. Hier werden deze opgaven in 
ontvangst genomen op Afd. I, Registratie, waar men drie re
gisters van de Burgers te velde aanhield: het eerste bevatte 
de nummet·s det· identiteits-kaarten in volgorde van 1 tot .... 
en daarachter alleen den naam en de voornamen der dra
gers; het tweede gaf alle namen met voornamen in alphabe
tische volgorde met nauwkeurige aanwijzing van woonplaat' 
en adres der naaste familie; het derde ten slotte gaf, alph!t
betisch gerangschikt als het tweede, de namen en adressen 
der personen bijeen, die tot 66n commando behoorden. Dit 
derde register bleek noodig, omdat het zoeken in het tweede, 
zeer groote, bij ~c vele geheel gelijkluidende namen, te veel 
tijd vorderde. 

In deze boeken waren do namen van allen: Transvalers, 
Vrijstatert:l, kolonialen en Vl'eemdelingen opgenomen. Men had 
alzoo voldoende aan het nummer cener kaart, of aan eonen 
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naam met opgave van woonplaats of commando om direct te 
kunnen vinden, wat aangaande den betreffenden persoon in 
de registers was opgeteekend. 

Het verstt·ekken van de kaarten aan de Burgers ging in den 
beginne meermalen met groote bezwaren gepaard. Sommigen 
vonden het akelig om met zoo'n kaart, waarop van gewond 
worden en van sneuvelen gedrukt was, rond te loopen. "Ons 
kan nie ons doodkaartje draa nie", beweerden zij, "in die 
oudheid, in die Basuto-oorlog hèt ons ook nie zoo gemaa~ 
nie, mrtr ons hê daarom reg gekom. Ik verflakst nie een zal 
draà nie"; en als men dan op het goede voorbeeld wees van.. 
den commandant, die toch ook eene kaart in ontvangst ge
nomen had, · kon men hom·en: "die commandant kan maak 
zooas hij wil, mar jij kan die papier hoû". Anderen meenden 
om t·edenen van godsdienstigen of bijgeloovigen aard de kaart 
te moeten weigeren; nog anderen waren onverschillig en lieten 
de kaart te loor gaan of gooiden haar weg; een enkele maal 
ontdeed zich zelfs een geheel commando van de kaarten op 
last van een veldcornet. 

Al de bezwaren tegen het bij zich houden van de erken
ningskaarten en daarmede tegen de eerste voorwaa1·de voor 
eene goede werking van het I. D.. vet·dwenen echter spoedig, 
toen in bet verdere verloop van den oorlog al direct bleek, van 
welk groot nut zij waren. Zoo bv. in het lager van GeneraalPiet 
0 r on j é, waar in het begin zeer veel tegenstand tegen de 
kaat·ten bestond en later niet aUeen de meesten bijdraaiden , 
maar zelfs ten slotte na de insluiting de Boeren , die geen 
kaart hadden, er zich zelf een maakten naar het voorbeeld 
vnn het model bij hunne kameraden aanwezig. 

Te velde toch werd van gesnen velde of gewonde burgers, 
die eene kaart bij zich hadden, uit den aard der zaak het 
vlugst en nauwkeurigst bericht aan het centraal bureau ge
zonden. Nu Moleng ra a ff eens zijne menschen overal ver
spreid in het veld had, werden natuurlijk ook degenen, die 
niet in het bezit waren van eene kaart, niet vergeten, doch 
vaak was het dan moeielijk, in de eerste plaat omtrent doo
den en bewusteloozen, de gewenschte vet·trouwbare inlichtingen 
te verzamelen. 
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Zooals boven reeds opgemerkt werd , waren do Medewerkers 
van het I. D. zeer vrij in hunne bewegingen: zij konden g~tan, 
waar zij dachten in het belaug van hunnen dienst het nuttigst 
te kunnen werkzaam zijn en stelden zich daarbij in verbin
ding met de chefs en het verdere pet·soneel der amb'llancos, 
met veldcornetten, commandanten: predikanten onz., in het 
kort met ieder, die inlichtingen verstrekken kon omtrent zie
ken, gewonden., overledenen, verongelukten onz. B[j een ge
vecht bevonden zij zich steeds in de buurt van het slagveld 
om direct bij de hand te zijn, zoodra het mogolijk was oen 
bezoek te brengen aan gewonden en gesneuvelden. De dooden 
werden zooveel mogelijk het eerst bezocht; de ka~:u·t werd dan 
van het lijk genomen en daat·op genoteerd van welken aard 
de vcrwonding was, benevens de plaats en de datum van het 
gevecht. Hadden zij nog voorwerpen van waarde b[j zich, dan 
werden deze mede verzameld en latot· aan een rechthebbende 
of aan den veldcornet afgedragen. 

Bij de gewonden werd de kaart geruild tegen een duplicaitt 
van anderen vorm, doch hetzelfde nummer dragende; op do 
oorspronkelijke werd dan opgateekend in welk lichaamsdeel 
de man gekwetst was, de ernst der verwonding benevens de 
plaats en daturn van het gevecht. Zoodra mogelijk werden 
deze gegevens, liefst door tusschen komst der Inspecteurs, per 
draad aan het hoofdbnreau gezonden. Meer ten behoeve der 
statistiek werd, als de verwonding door een artillerieprojectiel 
veroorzaakt was, dit in den regel er bij opgegeven. 

Men zal misschien denken, dat van die ambtenaren, die 
toch geen medische kennis hadden, de informaties aangLtande 
den aard der wonden vaak zeer onvolledig of zelfs onnauw
keurig waren , en dit was ook wel zoo, vooral in hot begin, 
doch al doende kregen die menschen et· ook al een zekeren 
kjj k op, of de kwetsuur al dan niet van ernstigen aard was. 
Aan den eersten wensch der familie om te weten, of hun 
bloed verwant al dan niet gewond was, en in het eerste gcva.l, 
of hij nog leefde, werd in elk geval voldaan . Doch buiten en 
behalve dat kreeg men dan nog in den regel eene nadel'e 
mededeeling als bv : schot rechtet• bout, vlceschwond; schot 
linker arm, been af; schot bom buik, zwaar; schot bort~t, 
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licht, enz. , voor welke mededeeling men in de gegeven om
standigheden al erg dankbaar was. Waren de identiteits
rnannen klaar op het slagveld, dan brachten zij een bezoek 
aan de ambulances in de buurt en wonnen ook daar voor zoo
ver mogelijk nauwkeurige inlichtingen in. 

Het valt lichtelijk te begrijpen , dat bij deze regeling het 
hoofdbureau a.l zeer spoedig na elk gevecht en na elk ongeluk 
betrouwbare berichten kreeg. Van deze opgaven werden ver
zamelstaten gemaakt, welke zoodra mogelijk in den vorm van 
gedrukte lijsten (Bijlage VII) gepubliceerd werden. Meermalen 
is het voorgekomen, dat na gevechten nog denzelfden dag 
ecne eerste opgave van gesneuvelden en gewonden kon ge
publiceerd worden. Iets dergelijks zal nergens mogelijk zijn, 
waar ook dit gedeelte van het R. K.werk is opgedragen aan 
den Geneeskundigen Dienst, die in de legers der beschaafde 
oude wereld toch al zoo met schrijverij van allerlei aard is 
overladen. De ambtenaren van den inlichtingendienst, allen 
schrandere lieden, hadden voor niets anders te zorgen en deden 
derhalve hun werk veel beter en veel vlugger dan men dit 
ooit zal mogen verwachten van officieren van gezondheid, 
welke, met hoeveel goeden wil zij ook bezield mogen zijn, 
en over welke werkkracht zij ook te beschikken mogen heb
ben, die administratie bij of liever nà hunnen anderen, hun
nen eigenlijken, dienst moeten waarnemen. 

Van het grootste belang voor het I. D. waren uit den aard 
der zaak de inlichtingen in hospitalen en ambulances te vet·
krijO'en, en daarom werd al zeer spoedig na de instelling van 
het informatiebureau tot de besturen en doctoren van hospi
talon en ambulances in de Zuid-A(1·ikaansche Republiek en den 
Oranje- VrijstaLzt het dringend verzoek gericht om van alle 
personen, die in die inrichtingen werden verpleegd, zoo uit
voerig en zoo spoedig mogelijk telegrafisch opgave aan bedoeld 
bureau te ~!;OUden. 

Bovendien werden uit de hospitalen en ambulances voor de 
controle wekolijkschc rapporton (Bijlage VIII) ingewacht, waarop 
voor eiken verpleegden lijder een Stal vragen ter beantwoor
ding voorkwamen. 

Dit was zoo ongeveer de eenige officiecle administratie, die 
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een hospitaal- of ambulancechef te voeren had. Voor enkelen 
was even wel deze kleine moeite nog te veel ; van dezulken 
werden Of slechts nu en dan Of in het geheel geene opgaven 
van welken aard ook ontvangen. 

Waar de inlichtingen van het eigen personeel en de am bu
lances te kort schoten, nam het I. D. natuurlijk ook die door 
anderen verstrekt gaarne in ontvangst. Al spoedig echter deed 
men de minder aangename ondervinding op, dat van die in
formaties slechts een zeer voorzichtig gebruik konde gemaakt 
worden, daar hierbij veel kaf voor koren aan den man ge
bracht werd. Meer dan eens is het voorgekomen, dat personen, 
die men op grond van dergelijke tweede-hands verklaringen 
op de lijst der gesneuvelden geboekt bad, later bleken toch 
nog tot het rijk der levenden te behooren. Eens zelfs heeft 
zich het geval voorgedaan , dat een Burger eene beëedigde 
verklaring afgaf, dat een züner met name genoemde vrienden, 
met opgave tevens van leeftijd, woonplaats enz., bij een be
paald gevecht was gesneuveld en door hem op een bepaalde 
plaats was begraven, terwijl kort daarop bleek, dat de be
treurde doode gezond en wel te Pieter Maritzbut-g als krijgs
gevangene was aangekomen. 

In de registers van het I. D. werd dientengevolge bij het 
boeken van inlichtingen steeds daarbij opgeteekend van wie 
zij afkomstig waren , terwijl de informaties, voor welleer be
trouwbaarheid men niet kon instaan, apart gehouden werden. 

Om op de hoogte te komen en te blfj ven aangaande den 
toestand van vermisten of krijgsgevangenen werd eene geregelde 
telegraphische correspondentie per kabel met het Engelsche 
legerbestuur te Kaapstad onderhouden. En van de min of meer 
welwillende, hoewel steeds officieele, betrekking, die op deze 
wijze allengs tusschen do twee geïnteresseerde lichamen ont
stond, heeft het I. D. meer dan eens gebruik gemaakt om in 
b!jzondere omstandigheden door een onderzoek uit te lokken 
naar den gezondheidstoestand der krijgsgevangenen en wat 
daarmede in betrekking stond, verbetering te brengen in de 
verbondingen, waaronder deze verkeerden. 0. a. had dit plaats, 
toen het I. D. ter oore was gekomen, dat vele burgers ziek 
waren en bezweken tijdens eene in het kamp te Gteenpoi11t 
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opgetreden typhusepidemie en later nog eens, toen volgons 
ingekomen berichten de gezondheidstoestand in het krijgs
gevangenenkamp op Ceylon veel te wenschon overliet. Al 
hadden dergelijke bemoeiingen in den regel niet zoo heel veel 
resultaat, zij hielpen toch altijd wat. 

Het bewerken van al de inlichtingen, die omtrent de Bur
gers inkwamen na hun vertrek naar het commando , geschiedde 
op het centraal bureau in de IIe Afdeeling, die voor Verifi
catie en Publicatie. 

Alle hier ingekomen telegrammen werden ieder in een om
slag gelegd (Bijlage IX) en het nummer van het telegram 
met den datum duidelijk daar buiten op geschreven .. De tele
grammen werden daarna naar datum, en op iederen datum 
naar het nummer gerangschikt, bewaard, waardoor het steeds 
mogelijk bleek ieder origineel telegram - en hetzelfde geldt 
op analoge wijze voor ieder ingekomen stuk - in een oogwenk 
te vinden. 

Ieder telegram - of ander ingekomen stuk - werd ter
stond uitgewerkt en iedere persoon, genoemd in een of ander 
bericht, werd vermeld op een afzonderlijken Persoonsstaat 
(Bijlage X). 

Daarop werden afzonderlijk alle inlichtingen opgeteekend , 
die achtereenvolgens van verschillende zijden omtrent dien 
persoon inkwamen, natuurlijk met vermelding van datum en 
bron; ten slotte werd aan den voet het eindresultaat geno
teerd, zoodra men hiertoe met voldoende zekerheid besluiten 
kon. In deze staten was alzoo alles te vinden, wat omtrent 
do gewonden, zieken enz. te velde bekend geworden was. 
Alvorens de notities op dezen staat werden aangebracht, moeston 
zij eerst met behulp van de registers uit Afd. I geverifieerd 
worden. Vervolgons werd het noodige naar gelang het inkwam 
aan de botrokkeu familieleden medegedeeld en de slotsom ge
publiceerd in een der gedrukte lijsten (Bijlage VII), onder op · 
den staat met nummer en datum vermeld. Zulk een complete 
persoonsstaat geeft een "afgehandeld geval". Al die staten wer
den in streng alphabetische orde bewaard en wel in twee groe
pen: één voor de Zuid-Afrikaansche Republiek en één voor don 
Oranje-Vrijstaat. 
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Na deze uiteenzetting van de wijze, waarop het I. D. werkte 
en zich kweet van de het opgedragen taak, en na daaraan de 
mededeeling te hebben toegevoegd, dat in de Republieken geen 
Burgerlijke-stand bestond, zal het niemand bevreemden, dat 
alleen het Centraal-bureau van het I. D. v. h. R. K. officieole 
berichten uitgaf omtrent zieke, gewonde, gesneuvelde enz. 
Burgers, en dat alleen de bewijzen van overlijden, die van dit 
bureau herkomstig waren , rechtsgeldigheid hadden. 

Uit het voorgaande zal verder voldoende blijken, dat M o Ie n
g raaf f te zamen met zijne menschen heel wat werk had om 
inlichtingen te verzamelen, te schiften, te juister plaatse op te 
teekenen en te publiceeren. Eene weinig mindor groote drukte 
veroorzaakte bovendien de correspondentie mot do Engelsche 
autoriteiten te Kaapstad en die verbonden aan het geven van 
inlichtingen aan hen, die er om vroegen, te meer, daar dit 
werk uit den aard der zaak alleen neerkwam op het personeel op 
het hoofdbureau werkzaam en wel op dat van .Afd. III, lnfm·matie. 

De op de vorige blz. genoemde persoonsstaten waren hierb[j 
nu van het grootste nut; men kon met behulp daarvan in een 
oogwenk weten, of er aangaande een bepaalden persoon in
lichtingen ingekomen waren, en wanneer dit werkel!jk het 
geval was, waarin die inlichtingen bestonden. Werden omtrent 
een Burger inlichtingen gevraagd , dan werd voor dezen per
soon oen omslag, een Informatiestaat (Bijlage XI) aangelegd, 
in welken het schriftelijke of telegraphiscbe vcrzoek bewaard 
werd en waarop telkens werd vermeld, wat gevraagd was, en 
wat geantwoord werd, zoo noodig met opgave, hoe men aan 
de verstrekte inlichtingen gekomen was. B[j latere aanvragen 
had men op deze wijze alles direct bij de hand, wat vroeger 
reeds aangaande hot geval gemold was. Deze informatiestaton 
wot·den natuurlijk in alphabetische volgorde bewaard. 

Daar do vragen aan en do antwoorden van het I. D. in 
den regel per draad geschiedden en derhalve in zoo korte 
bewoordingen als mogelijk was, werd voel noodeloos geschrijf 
voorkomen en was men tevens moor verzekerd, dat de berichten 
bij het juiste adres terecht kwamen. 

Men ziet het, alles was uiterst eenvoudig, maar tevens 
practisch en doeltreffend ingericht. 
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Ter bijeenvcrzameling van alles 1 wat men omtrent gewon· 
den, zieken en dooden wist en derhalve meer voor de sta
tistiek 1 diende de Afdeeling IV van het centraal-bureau, die 
voor Statistiek. Hier werden een drietal in inrichting onderling 
geheel overeenkomende registers A, B en C (B!jlage XII) 
aangelegd. 

In het eerste 1 dat weêr onderverdeeld was in vier afdec
lingen: I. Gesneuvelden en gewonden, II. Ongelukken, III. Zie
ken en IV. Vermisten, werden opgeteekend de berichten omtrent 
personen, voorzien van Identiteitskaarten, voor zoover deze 
berichten afkomstig waren van ambtenaren van het I. D. of 
van doctoren of personeel van ambulances of hospitalen. 

Register B, dat op dezelfde wijze als A onderverdeeld was, 
bevatte berichten omtrent personen, niet voorzien van identi
teitskaarten en ontvangen van personen als bij register A. 

In register C ten slotte 1 dat niet onderverdeeld was, waren 
de berichten opgenomen, afkomstig van derden. 

Deze registers gaven eene absoluut volledige statistiek, zoo
lang zij aangehouden konden worden , d. i. tot de inneming 
van Pretoria op 6 Juni 1900. Zooals gemakkel!jk te begrijpen 
is 1 kon men met behulp er van steeds opgeven 1 hoeveel zie
ken, gewonden, dooden en vermisten er op een gegeven oogen
blik waren en hoevelen er in het geheel sedert het begin 
van den oorlog aan Boerenz!jde gevallen waren. Zoo leerde 
men er bv. uit 1 dat niettegenstaande de ontzettende verliezen, 
die de Boeren volgens Engclsche berichten bij voortduring 
geleden hadden, het aantal dooden bij eerstgenoemden tot 
aan den zoo even genoemden datum niet hooger was dan 1055. 

Over het algemeen genomen heeft het personeel van het 
I D., dat uit den aard der zaak nu en dan ook wel eens 
hetzij al of niet met eigen goedvinden in aanraking kwam 
met de Engelsche troepen, weinig reden van klagen gehad 
over de daarbij ondervondene behandeling. Wel kwam het een 
enkele maal voor, dat men van Engelsche zijde op deR. K.vlag 
schoot - meer dan eens is het mij zelf overkomen en eens 
kwam mij een Inspecteur van het I. D. , nog bleek van het 
gevaar, waarin hij verkeerd had, vertellen, dat men hem met 
granaatkartetsen onder vuur genomen had , toen hij de witte 
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met eene R. K. vlag verwisseld bad - doch dergelijke gevallen 
staan geheel op zich zelf. De in handen van de Engelsehen 
gevallen I. D.-menschen werden telkens weet· vr[j gelaten, zij 
het soms ook met r.eer veel tijdverlies over Kaapstad. 

Met het voorgaande, M. H., heb ik getracht U in he.t kort 
de inrichting en de werkzaamheden van het Identitei.ts-Depar
tement van bet Roode-Kruis te Pretoria te schetsen. Ik hoop 
zeer, dat mij dit gelukt zal zjjn, want ik stel er prijs op, dat 
die instelling in ruimeren kring bekend worde. Nog steeds is 
zjj, na haren hoofdzetel gedurende eenige weken in het Lage 
Veld gehad te hebben, te Pretm·ia werkzaam en tracht zij 
daar nog altijd zoo niet lichamelijk lijden, dan toch leed van 
andere soort in den vorm van ongerustheid en onzekerheid 
omtrent het leven en bet lot van bloedverwanten enz. in den 
oorlog te voorkomen en te verzachten. In vele gevallen toch 
is het lijden onder voortdurende onzekerheid, een zieleleed , 
dat met den dag" grooter wordt, erger dan een minder ernstig 
lichamelijk lijden, waarvan de verschijnselen in den regel voort
durend afnemen. 

Het I. D., en daarmede in de eerste plaats de ontwerper 
Prof. M o 1 engraaf f, heeft niet alleen den dank verdiend 
van de combattanten in de Boerenlegers rnet hunne families 
en van den Geneeskundigen dienst, wien het veel werk uit 
de handen nam, doch van de ganse he wereld, voor zoover die 
bevordering van menschlievende begrippen apprecieert. 

Mocht het medegedeelde er bovendien toe kunnen bijdra
gen, dat te gelegener tijd wijzigingen in onze Voorschriften 
kouden gebracht worden, waardoor in tijd van oorlog de admi
nistratieve werkzaamheden van den militairen geneeskundigen 
dienst verminderd werden, dan zoude ik dubbel dankbaar zijn 
voor het tweevoudig verkregen resultaat. 
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BIJLAGE I. ------------ B. B. 44/99. 

CIRCULAIRE 
.A..A.N 

Commandanten en Veldcornetten van de Z.-A .. Republiek. 
Gouvernementskantoor, 

PRE'l"ORIA, 7 November 1899. 
WelEd. Hee1·. 

De inlichtingen, die aan de Regeering en aan familieleden wor
den gezonden omtrent onze dooden en gewonden, zijn geheel onvol
doende en het is de wenach van den Commandant-Generaal, dat 
een methode worde gevonden om daarin verbetering te brengen. 
Daarom heeft de Regeering goed gevonden een Informatie-Bureau 
daarvoor in te richten, dat, met instemming van het Roofdbestu·ur 
van het "Roode Kruis", een deel van het "Roodo Kruis" zal uitmaken. 

Dit Informatie-Bureau moet van alle slagvelden zoo snel mogelijk 
aan de Regeering en aan familieleden berichten zenden omtrent 
gewonden en gesneuvelden. 

Om dat mogelijk te maken is het noodzakelijk, dat ieder strijder 
steeds een kaart bij zich drage, waarop zijn naam en het adres van 
zijn familie vermeld staan. 

f ooral is dit van het grootste belang in geval onze mannon ge
wond of gedood in handen van den vijand mochten vallen. iemand 
in het vijandelijke kamp kent hunne namen en zij dragen niets bij 
zich, waaruit hun naam blijkt. Na den slag bij Elanelslaagte kregen 
wij omtrent enkele van onze dooden en zwaar gewonden slechts de 
informatie: "een boer, ongeveer zoo oud". 

Het is van het grootste belang, met het oog op wellicht later 
door de Regeering uit to keeren pensioenen aan weduwen van ge
sneuvelden, dat door de kaart, op hen gevonden , een zeker bewijs 
van hun dood of verwonding aanwezig zij. 

Commandanten en Veldcornetten worden daarom dringend verzocht, 
hun manschappen in hun eigen belang te gelasten, de kaarton, die 
hen door het Informatie-Bureau zullen worden uitgedeeld, steeels 
bij zich te dragen. 

Het personeel van dat Informatie-Bureau moet op het slagveld 
ongewapend zijn. 

liet personeel van het Informatie-Bureau van het Roode Kruis 
zal op denzelfden voet worden behandeld als de andere leden van 
bet Roode Kruis of andere gecommandeerde personen. 

De kaarten, die het Informatie-Bureau verstrekt, zijn in het TI ol
lantlsch en Engelach gedrukt, om mogelijk te maken, berichten te 
krijgen omtrent onze dooden en gewonden, die in handen van den 
vijand mocbten zijn gevallen. 

Commandanten en Veldcornetten worden verzocht, het personeel 
van het Informatie-Bureau alle hulp en ondersteuning te verleenen . 

Het Telegram- en Postadres van het Informatie-Bureau is: "MOLEN
GRA.A.FF PRETORIA". 

F . W. REITZ, 
Staatssecretaris. 
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BIJLAGE fi. ----------- c. B. 45/99. 

CIRCULAIRE 
.A..A.N 

Landdrosten en Mijn-commissarissen. 

Go u vel'llemeutskantoor, 
PRE1'0RIA, 14 Novembêr 1'-99. 

WelEd. llee1·. 
Hiernevens ontvangt gij een ox:empl::tar van Circulaire No. 4.L(99, 

dd. 7 November 1899, aati Commandanten 011 Veldkornetten. Daaruit 
:.~al U blij ken, dat met instemming van de HoogEdele llcgeering 
en ZEdGestrenge den Commandant-Generaal is opgericht geworden 
eon Informatie-Bureau, uitmt\k~·ndo een deel van het Roodc Kruis, 
welk Iuf'ormaiie-Bureau hoofdzakelijk ten dool heeft ~poedig e11 nauw
keurig berichten te geven omtrent de gesneuvelden en gewonden. 
Voor verdere bijzonderheden, zie bijgaande Circulaire. 

Met betrekking tot vroeger gegeven instructies omtrent het doen 
vau mededeelingen aan familiën, nopens gesneuvelden en gckwet
steu, heb ik U thans te informeeren , dat g~i in het vervolg, alle 
zoodanige berichten zult ontvangen van het In:f.ormatie-Bureau en 
dat gij deze mededeelingen als officieel kunt beschouwen. Het zal 
alsdan uw plicht zijn, om zonder verwijl en met takt, de familie
betrekkingen daarmee in kennis te stellen en telkens aan bet Infor
matie-Bureau daarvan onmiddellijk rapport te doen. 

De Uitvoerende Raad heeft besloten, dat wanneer door dit lu
formatie-Bureau het overl~iden van een der Burgers of Inwoners der 
Zuid-Afrikaanscha Republiek wordt gerapporteerd, in overleg met 
een der desbetreftende krijgsofficieren, deze informatie als authen
tbiek zal worden beschouwd, en zulks voor den Veldkornet van de 
Wijk voldoende zal z~in daarop te handelen, in termen van art. 34 
der Instructies voor Veldkornetten en Assistent-Velclkometten (Wet 
No. 2, 1885) door volgens de voorschriften der Weeswet (Wet 
Ko. 12, 1870) een sterfkennis op te rnaken en op te zenden aan 
den Weesheer of diens vertegenwoordiger. 

De publicatie van namen vau gesneuvelden en gewonden zal alleen 
geschieden in de Staatscowrant en geen publicatie in de nieuwsbla
den zal als officieel wordeu beschouwd. 

Het Informatie-Bureau zal ook op zich nemen, te trachten volle
dige informatie te krijgen van de Burgers of Inwoners, die voor de 
oprichting van dit Bureau z~iu gesneuveld of gewond en waarvan 
nog geene mededeeling is gedaan en dusdanige informatie, gedaan 
in overleg met een der desbetre:llcnde krijgsofficieren, zal ook als 
authentiek worden beschouwd, tonzij binnen ecne maand na publi
catie in de Staatscou;rant voldoende weerlegd. 

Het zal uw plicht zijn, om waar mogelijk, bet Informatie-Bureau 
in dezen bij te staan en van dienst te wezen. 

]'. W. REITZ, 
Staatssecretaris. 
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RIJLAGE liJ. 
~ 

CIRCULAIRE 
.A..A.N 

de Besturen en Doctoren van Hospitalen 
en Ambulances in de Zuid-Afrikaansche Republiek 

en den Oranje-Vrijstaat. 

Hiernevens ontvangt u een exemplaar van Circulaire No. 44/99, 
d.d. 7 Nov. 1899, aan Commandanten en Veldcornetten. Daaruit zal 
u blijken dat, met toestemming van de HoogEdele Regem·ing en 
Z.Ed.Gestr. den Commandant-Generaal een Informatie-Bureau is 
opgericht te Pretoria , uitmakende een deel van het "Roode Kruis'~ 
welk Informatie-Bureau ten doel beeft spoedig en nauwkeurig be
richt te geven omtrent gesneuvelden, gewonden en zieken. 

De Regeering van den Oranje-Vrijstaat heeft besloten dit Bureau 
op te dragen dezelfde organisatie in te voeren voor den Oranje 
Vr~jstaat en van dit besluit telegrafisch bericht gezonden aan Com
mandanten en Landdrosten. 

Ten einde in staat te zijn volledige mededeelingen te doen aan 
authoriteiten en aan familiebetrekkingen omtrent gewonden en zieken 
bij de troepen te velde, is het noodig dat dit Bureau zoo spoedig 
mogolijk volledige informatie ontvangt van de versebillende Bestu
reu en Doctoren van Hospitalen en Ambulances. 

Ik verzoek u daarom dringend van alle personen, die in uwe in
richting worden verpleegd, zoo uitvoerig en zoo spoedig mogelijk 
telegrafisch opgave aan dit Bureau te zenden van: 

a. Naam en voornamen voluit; 
b. Ouderdom; 
c. Commando; 
d. Adres van familie ; 
e. Plaats en datum van verwonding; 
f. Aard van verwonding of ziekte; 
g. Datum van opname in Hospitaal of Ambulance; 
h. Toestand van den pati""nt; 
i, Datum van overlijden of ontslag; 
k. Adres waarheen de patiënt vertrokken is, ingeval deze hersteld 

of herstellend is ontslagen. 

Centraal-Bureau, 

vooR Dn. MOLENGRAAFF, 
H.C. JORISSEN, 

Waarn. Hoofd Informatie-Bwreau Roode Kruis 

PRETORIA, 5 December 1899. 

... 



• 

19 

BIJLAGE IV. 

INSTRUCTIES 
voor Inspecteurs en medewerkers van het Informatie-bureau 

van het Roode Kruis , 

zooals vastgesteld op 12 December 1899. 

1. Allen, die in dienst zijn van het Informatiebureau van 
het Roode Kruis, moeten, zoowel op reis, als in de lagers 
of op het slagveld, geheel ongewapend zijn en hun insigne 
van het Roode Kruis dragen. 

2. Inspecteurs zijn de tusschenpersonen tusschen het bureau 
te Pretoria en de andere medewerkers en de laatsten hebben 
de eersten te gehoorzamen. Waar geen inspecteurs aanwezig 
zijn, staan de medewerkers direct in verbinding met het bureau 
te Pretoria en· ontvangen zij hun instructies van daar. 

3. Zoodra onze medewerkers in een lager of bij een com
mando aankomen, moeten zij zich terstond bij den Comman
dant of diens plaatsvervanger aanmeldEm, en door vertoon van 
hun certificaat aantoonen, dat ztj wettig in dienst zijn van het 
Roode Kruis. Wanneer zij een lager of commando verlaten, 
moeten zij den Commandant of diens plaatsvervanger kennis 
geven. 

4. De identiteits-kaarten moeten volledig (met naam en voor
naam) in tegenwoordigheid van hun bouders ingevuld worden 
en aan geen ander dan den betrokken persoon (nimmer aan 
een tusschenpersoon) worden overhandigd. Tegelijkertijd moeten 
de registers gelijkluidend in duplo worden ingevuld , waarna 
de geperforeerde bladen zoo spoedig doenlijk worden opge
zonden aan het Hoofdbureau te Pretoria. 

5. Duidelijk schrift, zoowel op de kaarten als in de registers, 
is een hoofdvereischte. 

6. De plaats van onze medewerkers moet zooveel mogelijk, 
en gedurende een gevecht in ieder geval, in de nabijheid van 
een ambulance zijn. 
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7. Do medewerkers moeten , zoo zij in verband mot art. 8 
een slagveld willen betroden, dat iu handen van den vijand 
is, eerst, voorzien van hun certificaat en een schrijven van 
een van hun bevelvoerende officieren aan den bevelvoerenden 
officier van don vijand, het slagveld opgaan met oen witte 
vlag. Na onderhoud met den officier van de tegenpartij, kunnen 
zij dan met diens toestemming met de Roode Kruis vlag op 
het slagveld hun werk voorzetten. 

8. Het is de plicht van de medewerkers zo1 spoedig mogelijk, 
terstond na hot gevecht, de kaarten der gesneuvelden te ver; 
~amelen en daarna do kaarten der gewonden in te zamelen 
en beide telkens onmiddellijk in te vullen volgens de aan
wijzing op de kaarten gegeven. 

9. De aldus ingezamelde kaarten moeten zoo spoedig mogolijk 
aan de InspectoUt's worden overhandigd en door deze aan 
het Hoofdbureau worden opgezonden. 

10. Do Inspecteurs (de anderen alloen in geval Yftn ontsten
tenis van de Inspecteurs), seinen zoo spoedig mogelijk de 
nummot·s en de namen en voornamen der gevallenen arm het 
adres "Molengraaff, Pretoria"; b!jv. 387, Jan Malan; 13317, 
Molt Lottering. Zij seinen die lijst in twee rubrieken, gesnou
veldon en gewonden; bij de gekwetsten zooveel mogelijk met 
opgaaf van den aard der verwonding. 

11. De gekwetsten krijgen, nadat hun kaart is afgenomen, 
een duplicaat-kaart, waarop hotzelfde nummer wordt geplaatst 
als op de oorspronkelijke kaart, en waarop naam, adres en 
commando vermeld staat. 

12. Bij overlijden van gekwetsten worden deze duplicaat
kaarten ingezameld en aan het Hoofdbureau opgezonden, met 
invulling van datum en plaats van overlijden 

13. Mochten op hot slagveld gesneuvelden of gekwetsten 
worden aangetroffen zonder indontiteits-bewijzen, dan moeten 
ou~e medewerkers alles in het werk stellen om hun namen 
met zekerheid te weten te komen, vooral bij overlijden zoo 
mogelijk door eeo beëedigde verklaring. Deze namen moeten 
afzonderlijk geboekt en met de beëedigde verklat·ingou aan 
hot lloofdbureau worden opgezonden. 
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14. Omtrent zieken moet steeds up dezelfde wijze wot·den 
gerapporteerd als omtrent dooden en gewonden. 

15. Van de personen, die vóór de uitreiking der identiteits
kaarten gesneuveld of gekwetst zijn of ziek zijn geworden, moet 
zoo spoedig mogelijk eerst telegrafisch en daarna schriftellik 
eene lijl:!t worden gezonden. 

16. Eene lijst moet . worden gemaakt van alle Engelsche 
gewonden, door ons gevangen genomen en van alle Engelsche 
gesneuvelden door ons begraven. Deze lijst moet geregeld 
worden bijgehouden en hiervan telkens bericht gezonden. 

17. Strijders, wier kaarten vedoren of in het oogereede 
mochten zijn geraakt, kunnen nieuwe kaarten krijgen, waarop 
door de Inspecteurs of hunne medewerkers het nummer van 
hunne oorspronkelijke kaart schriftelijk wordt ingevuld. Van 
zulke kaarten moet een afzonderlijk register in duplo wordon 
~ehouden en óén lijst moet aan het Hoofdbureau worden op
gezonden. 

18. Door deze instmcties vervallen de vroeger op 7 Novomber 
1899 gegeven instructies. 

DR. G. A. F. MOLENGRAAFF, 
Hoofd van het lnformatie-but·eau. 

Pretoria, 12 December 1899. 
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Informatie-Bureau van het Roode Kruis, Pretoria. 
{IDENTITY DEPARTMENT OF THE TRANSVAAL BRANCH OF THE GENÈVE RED CROSS SOCIETY, PRETORIA.) 

BEWIJS VAN IDENTITEIT. 
Proof of lndentity. N°. 65327 

Naam i 
Name I vfd. Bank, Mich. W. 

Ouderdom 1 
.A.ge f 18 jam·. 

Woonplaats 
adres familie 

Residence 

Commando 

} Vrededorp. 
t P. K . Fordsburg. f adt·. fam . P . C. Stronn. 

Fords burg . 

The Identity Department of the Red Cross Society 
will forward to English authorities information about 
wounded English soldiers who might be made prisoners. 

Teleq1·aphic and Pustal Add1·ess: 

In geval van dood of verwonding van 
houder dezes wordt men dringend verzocht 
deze kaart ingevuld op te zenden aan boven
staand adres. 

In case of bearer of this heing killed 
or wounded , you are requested to send this 
card through the nearest Oommanding Officer, 
or Responsible Official, to the Identity Depart
ment above mentioned . 

Gesneuveld Locality 1 PP· uge a. 

) 

Plaats I 0 1l z 

Killed Datum l 

Gewond 
WoulHled 

Date ~ 8/2 '00. 

Welke Verwonding t h · h l'c.:J 
Nature of Wouud 1 se ot m 001 u. 

r~~~~~ty :-··········· ··· ···· ·--········-------------··· 
N:~!m }------ -- -- ------- --- -----·· ......... ...... .. . 

Molengraaft , Pretoria.. 
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BIJLAGE VI. 
~ 

NO. NAAM. A.DRES. COMMANDO. 

27004 NEETHLING Palmietfontein. W olrn. stad. 
.Jacobus F. 

27005 MEYER Leeuwbosch. id. 
Johannes C. 

27006 FOURIE Cijferfontein. id. 
Roelof J. J. 

27007 POTGIETER Matjesspruit. id. 
Izak P. 

• 



BIJLAGE nr. 
~ 

• Lijst No. 54: . 23 Feb1·uari 1900. 

Mededeelingen van het Informatie-Bureau van het "Roode .Kruis". 
Gevechten nabij Colesberg en Rensburg-Siding 12 Februari-20 F ebruari 1900. 

GESNEUVELD : 

Jaam 
0 

\V oonplaats Plaats en Aard .:: 
p,. datum van (!> Commando der verwonding B~jzonderheden en voornamen >-; en sneuvelen 

(-voluit) 
p,. 

adres Familie of ziekte. 0 of overlijden ·s 
Yenter Hzn, Petrus - Ladybrand - Rensburg Schot door borst 

Johannes Sidin~ 
14Fe .1900 

Wilken, Oornel is J . J . 51 Modderfontein, -
" Philipèolis , 

0. V . . 
GEWOND: 

Naam 
0 

Woonplaats 
Plaats 

Aard p en datum van p,. 
en voornamen (!> en Commando verwonding der verwonding Bijzonderheden >-; 

(voluit) 
p,. 

adres Familie of opname of ziekte 0 s in bospitaal 

Botha, Lucas A. 19 Zuidlaagte , Cdt. Grobler Rensburg Door linker been, 21 F eb. uit hos-
dist. Bethlehem, Sidint niet zwaar . pitaal huis toe 
o.v.s. 14Fe . 1900 • 

I er maak, C. J. 18 Johannesburg Voetpolitie Keerom, bij Bomqplinters In Zal wallrschijn-
Colesberg, rechteroog. lijk oog moeten 
12 Feb.1900 missen; 13 Feb. 

I I Yan Co lesberg n. 
.. .. X orvalspont . 



GEWOND, later aan wenden Ol'erleden: 

Oertel, James Henry 26 Pk. Abrahams
kraal, district 
Bloemfontein 

ONGELUKKEN: 

0 
aam ~ Woonplaats p.. 

en Yom·namen (!) en 
'""' (voluit) 
p.. 

adres Familie 0 

s 
Bartlett, Frederik Jo- 31 Pretoria, bus 

hannes 123 

Jager , I zaak de 
1 18 

pk. Vrede, O.V. 

KRIJGSGEVANGENEN : 

0 
Woonplaats aam ~ p.. 

en voornamen ct> en 
'""' (volu it) 
p.. 

adres Familie. 0 s 
Derksen, Jan +4() -

Yenter, Stepharrus 1 Vrededorp. 

.J 
Cdt. Trichardt Keerom, dist. Schot door 

Colesberg, 
buik I Ra pport~anger, 

l 3 Feb.m ambu-

Commando 

Commissariaat 
Sub-Comité 

Î Vrede 

I 

Commando 

Johannesburg 

Fords burg. 

12Febr.1900 

Plaats en 
datum van 
sneuvelen 

of overlijden 
< 

Aard 
der verwonding 

of ziekte 

l
lance Springfon
tein, 14 Febr. 
overleden. 

Bijzonderheden 

Elandslaagte, I Arm gekneusd door 
11 Feb. 1900 val van paard. 

16Feb. perambul. 
trein n . Pretoria 
St. M. School. 

- Rechterarm gebro- ,1n Ned. am bul. bij 
ken, 18 Feb. 1900 Prinsloo-lager , 

gaat goed aan. 

Plaats 
Aard en datum van 

verwonding der verwonding Bijzonderbeden 
of opname of ziekte 

in ho pitaal 

Op~r Tugela, 
5 ebr. 1900 

Gew. in dij, 
(convalescent) 

Kr~gsgevangene, 
in . Generaal te 
Kaapst. 22 Febr. 

Opper Tugela, Gew. in dij, Krijgsgevangene, 
5 Febr. 1900 (convalescent) inf. Generaal te 

Kaapst. 22 Febr. 

Yan de namen, op de oorspronkelijke lijst voorkomende, is slechts een gedeelte overgenomen. 
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WEKELIJKSCH RAPPORT van Veld-Ambulance of Hosuitaal. 
AAN 

Informatie-Bureau 
.ROODE KRUIS" . 

te Pretorz'a. 

Numme1· van ,·appoJ·t ..... 

va" 1900 
tot 
i1Jclusief. 

1900 

Veld-Ambulance of Hospitaal, gestationeerd te 
onder toezicht van 

Datum 

Datum Nummer van van weg-
Datum 

van toe- Naam en Voor- identiteits- Aard zending 
van ont-Toestand en waar-

lating in namen (voluit) kaartje , naam van slag van Aan-
van commando wond van been of 

hospitaal en leeftijd van datum hatiënt merk ingen. 
of ambu- patiënt. en wijk. waar of patiënt. 

van dood ( ersteld 
lance. patiënt vandaan ziekte. zijnde). 

komt. en waar 
begraven. 

Ik verklaar hierbij bovenstaande staat te zijn correct. 

(w. g.) .................... ...... .. ... ................... . 

Dokte1· belast met toezicht. 
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BIJJ, <\GE IX. 
~ 

Generaal Kaapstad Datum 6 April 1900 No. Tlgr. 14. 

No. 

623 
5048 
917 

NAAM. t 
Rensbm·g Fred. Jac. valt 
Botha J. 
Koek F. de 

(V oorzoover het 
inliggende telegram 
namen bevatte, wer
den die van dooden 
in het eerste vak 
vermeld.) 

No. 

4358 

NAAM. 

Selge (vermoedelijk Sil· 
liers of Cellie1·s). 
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BIJLAGE X. ----------
Geveebt Boschrand 1 Colenso. Naam Iü·uger 1 Johannes Diederik. 

No. 3478. 

INFORMATIE. 

van Insp. Bothtt 
Prmsloo 1s lager. 

aan Oentr. bur. 
datum 20. 2. 00. 
No. 'flg. 576. 

van Rttben Koning 
Nelthorpe. 

aan Cb. 
datum 20. 2. 00. 
No. Tlg. 299. 

van v. Eeghen 
M. odderspnût. 

aan Cb. 
datum 22. 2. 00. 
No. Tlg. 368. 

van Glaeser 
P1·etoria. 

aan Cb. 
datum 23. 2. 00. 
No. Tlg. brief. 

Ljjst No. 53. 

Publicatie 22. 2. 00 
(Par.) 

OUDERDOM 

EN AARD 

ONGEVAL. 

23 jaar 
gew. r. been 
licht 
19. 2. 00. 

id. 
maximkogel 
in heup 
19. 2. 00. 

pe~· am bulan
cetrein verll. 

naar Pr·etor ia 
22. 2. 00. 

getmnspor
teerd naar 
V olks-hosp. 
Preto1'ia 

BEHA.NDE- OPMER-
WOONPLAATS. 

LING. 

Spitskop Be~·icht 
post.k. Belfast Landd1·. 
Cdo Ileidelberg Heidb.2 .12 

id. 
id. 

cdo Middelburg 

id. 
Land dr. 

Middb. 
2.12 . 

KIN GEN. 

Johannes Diederik Kruger, oud 33 jam· 1 Spits
kop, pk. Bel( ast 1 cdo Middelburg, licht gewo?zd 
in rechte1· heup door maximkogel in gevecht van 
19 F(jb. Boschrand bij Colenso. 
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BIJLAGE XI. -------------
INFORMATIE 

gevraagd omtrent v .A.N LEGGELO Roelof Barteld 
reg. nro. 6830 

door K. Pentinga, Z. A. S. M. bus 1064 Johsburg 
datum br·ief 3.3.00. 

Is R. B. van Leggelo nog in leven? 

Volgens tlg. DE BR.A..A.L 6.2.00 11ro. 478 is B. R. v. L. 
35 jr·. Lazaretho Johsbw·g vermit>t sedert geverfd Pol!t
drift 5.2.00. Volgens tlg. Veldcornet 1'heron aau Comdt. 
Schutte 8.2.00 Johsburg zou hij in genoemd gevecht zijn 
gesneuveld. 

lnfonnatie te vragen aan Eng. Generaal. 
(P{(,raaf) 

lnformat'ie per Kabel arzngev'raagd aan Gelteraal te 
Kaapstad. 

(Par.) 

Officie1' v. Gezonilh. te P.M. bu,rg schr(jft (5.3.00 br. 
ontv. 18.3.00): 

R. V. v. Leggelo van Jeppestown comdo in !Io8pitaal 
te Pieter Maritzbu1·g. Kogelwond r·echterboven arm (gebroken) 
gaat goed aan. 

Dit geseind aan K. Pentinga 106'4 Johsburg 18.3.00. 
(Par·.) 

Aa·n mijncommissaris Johanuesburg. 
R. V. van Leggelo, Jeppestotrn Comdo, adres Lazaretho 

Johannesburg, gerapporteerd gewond pl'isonim· P. Jf. burg 
is zijn naam niet R. B. van Le,ggelo? 18.3.00. · 

(Par.) 
Wnd. m. c. Joh~;bnrg antw.: 
Ja d'it moet zfjn R. B. van Leggelo. 19.3.00. 

Het voorlaatste bericht bevestiyd door hospitaall'ijst ont
vaugen 7.4.00 van P.M. burg: 

"R. v. Leggelo Jeppestown gunshotwound r. ar·m doing 
well." 



BIJLAGE XII. 
~ 

REGISTER A. Afdeeling I. Gesneuvelden of gewonden. 

NAAM 0 Gesneuveld ~ Woonplaats Gewond. Aard en p.. of o>erleden. BIJZONDER-NO. "' Commando. Plaats der verwon-\OORN AMEN '1 en 
Plaats HEDEN. p.. 

0 adres Familie. en Datum. dingen. (voluit). 8 en Datum. 

1241 J ohannesburg.I Cd. Viljoen. 
I 

58356 Louw , 5 F ebr. 1900. Zwaar ge- Klerk Post-
Petrus Jacobus OpperTugela. wond in kantoor 11 

I 
schouder. Feb.l900per 

hospit. trein 
te Pretoria. 
aangekomen. 
Opgenomen 
in hospitaal 
St. meisjes-
school. 

I 
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