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Om meer dan ééno reden kan do o01·log, thans nog gevoerd 
tusschen de Zuid-Afrikaansoho Republieken en hot Britsolie 
Rijk, vooral gedurende zijn eerste half jaat·, meer speciaal ons 
N ede1·l militaire geneeskundigen belang inboezemen. Evenals 
onze stamverwanten daar ginder zullen ook onze landgenooten, 
als zij eens den vaderlandsehen bodem in plaats van tegen 
de woedende baren der zee tegen een lastigen nabuur hebben 
te verdedigen, zich met oenen in aantal en in r!jkdom aan 
kunstmiddelen veel stm·keren vijand moeten meten. Ook bij 
ons zal de verdedigende oorlog in te voren gekozen posities 
bij voorkeur beoefend worden; en ook bij ons zal eigen onder
vinding op het gebied van de uitoefening van den militairen 
geneeskundigen dienst in tijd van oorlog zoo goed nls ontbreken. 

llierom scheen het mij toe geen geheel nutteloos werk te 
wezen door sommige mijner in bovengenoemden oorlog opge
dane ondervindingen, voorzoover zij uit een militair genees
kundig oogpunt van belang kunnen zijn, in de volgende 
regelen bijeen te verzamelen, ten einde ben gemakkelijker te 
kunnen· vergelijken met vcrhoudingen, zooals zij thans bij ons 
bestaan, of zooals zij zich zullen kunnen voordoen bij een 
moer daadwerkelijk optreden in de toekomst van onzen mili
tairen geneeskundigen dienst. Dat bjj de beoordeeling der toe
standen mijne persoonlijke en derhalve niet onfeilbare opvat
ting nog al eens op den voorgrond zal treden, spreekt van 
zelve; verder diene den belangstellenden lezer tot informatie, 
dat, waar bet tegendeel niet vermeld wordt, meer in het 



bijzonder de oorlog in Natal in het oog gehouden is, waar 
het Bocrenleger zich eensdeels verdedigde op den linker oever 
der 1'ugelu, en waar een ander deel Ladysmith insloot; vóór 
den tijd der guerilla det·halve. 

Zooals bekend is, was in navolging van vroeger bjj het be
gin van den oorlog in de Republikeinsche leger op genees
kundi"' gebied niets geprepareerd. Elk boerenleger had zjjn 
eigene ambulance onder leiding van een der daat'toe gecom
mandeerde dorpsgeneesheet·en, een veelal aan eene Brit che, 
speciaal chotsehe, universiteit gepromoveerd medicu , die een .. 
gedeelte van zjjn bezit aan geneesmiddelen en instrumenten 
had medegebracht, en wicn van staatswege een zeker hono
rarium was toegezegd. In zijne functie werd hij geasRi'lteerd 
door eeuige eveneens gecommandeerde lieden, bij wier keuze 
gewoonlijk minder hunne speciale kennis op een of ander ge
bied dan wel hun gebrek aan lust tot vechten of hunne jin"'O
ïstische neigingen den doorslag hadden gegeven. Deze ambu
lances, die in den regel gelegenheid aanboden om voo1· korten 
tijJ e11kele patiënten op te nemen, kunnen min of meer met 
onze hoofd- en hulpv01·bandplaatsen op ééne lijn gesteld worden; 
zij vormden de mee t vooruitgeschoven gelegen heden, waar 
g nees- en heelkundige hulp te verkrijgen was. 

Meer achteruit, zooveel mogelijk in de nabijheid van een 
spoorwegstation, waren enkele hospitalen van meer blijvenden 
aard ingericht meer overeenkomende met onze veldhospitalen; 
behalve dat zij ook voorzagen in de geneeskundige bchoeften 
der h~agers in de buurt, tran porteerden hierheen de ambulance 
hunne gewonden en ernstige zieken. Zeer mobiele veldho pi
talen waren vcrder de voor Transvaalscbe rekening samenge
stelde ambulancetreinen. Plaats aanbiedende voor 40 à 52 
liggende zieken en gekwetsten en voorzien van al het noodige, 
z lfs van een operatiekamer, hebben deze treinen zeer dik
wijls niet allceu tot middel van vervoer maar ook op uitmun
tende wijze voor hospitaal te velde gefungeerd . 

Centrale hospitalen wat·eu ingericht in eenige grootere aan 
het spoor gelegen plaatsen binnen de oorspronkelijke land -
grenzen; waar zulks eenigszius mogelijk was, werden daarin 
do gewonden en zieken in vcrschillende ziekeninrichtingen 
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ondergebracht. Zoo bv. te P1·etoria en te Harrismith, waar 
in beide plaatsen het aanwezige ziekenhuis tijdens den oorlog 
bij voorkeur interne gevallen opnam, tet·wijl de gewonden 
werden toevertrouwd aan de tste resp. 2de Ned. R. K. ambu
lance, die zich in eenederscholen een hospitaal hadden ingericht. 

Gaan w[i nu achtereenvolgeus na in hoeverre personeel 'en 
materieel in den ruimsten zin aanleiding gaven tot opmerkin
gen, en stellen wij ons daartoe te voren op de boogie van 
hetgeen redelijkerwijze van de verschiJlende geuoemde gele
genheden tot verschaffing van hulp aan zieken en gewonden 
kan gevergd worden, in het kort van het daar voorkomende 
werk. 

De taak der ambulances was te voorzien in de geneeskun
dige behöeften van de But·gers in de laagers. Hierbij hadden 
zü het meeste te doen met interne gevallen: eerstens, omdat 
die meer voorkwamen in al of niP.t geaggraveerden vorm , doch 
verder omdat die Lliet zoo spoedig geëvacueerd werden, ter
wijl de in de gevechten gewonden en eveneens het meerendeel 
der door accidenten of door eigen toedoen geblesseerden zoodra 
mogelijk werden opgezonden. Tiet mes was et· zoo goed als 
nooit noodig; alleen werd nu en dan eens een oppervlakkige 
kogel of metaalsplinter, die in den regel zonder groot nadeel 
ook best nog een paar dagen had kunnen blijven zitten, ver
wijderd; terwijl het ook een enkele maal voorkwam, dat een 
wond vergroot moest worden om eene bloeding te stillen , of 
dat een absces eene incisie eischte. 

Hoewel in de veldhospitalen minder haast behoefde gcmR.akt 
te worden om ern tige chirurgische gevallen weg te zenden, 
zoo bleek toch, dat ook hier nog niet de plaats was voor 
operaties. Veelal namen onvervoerbare zieken aan febris typhoïdea, 
dysente:·ia enz. de meeste plaatsen in bezit, en waren er overi
gens de verhoudingen gewoonlijk ook niet naar om de gekwet
sten lanp;er te houden, dan de beschikbare vervoermiddelen 
hunne evacuatie mogelijk maakten. De chii'Urgische arbeid be
stond dftarom ook bier v .n.l. in het verbinden en geschikt 
maken der lüders voor het soms langdurende vet·voer naar een 
der centrale bospitalen 

Zoowel in ons centrale hospitaal te Pretoria als in dat van 
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rle 2de Ned. R. K. ambnhwee te Harrismith, waar alleen 
chirurgische gevallen onder behandeling kwamen en waar de 
patiënten bleven, tot zij zooveel mogel[j k hersteld waren, werden 
toch maar weinig groote opemties gedaan. Wel werd de operatie
kamer dagelijks gebruikt, doch in de overgroote meerderheid 
der gevallen alleen om doode beenst11kken of kogels en gedeelten 
daarvan te verwtjderen, die het sluiten der wond door het 
onderhouden van ettering verhinde1·den en wier plaats te voren 
met behulp van het Röntgenapparaat zoo nauwkeurig mogelijk 
bepaald was. Hoewel dit ingrijpen vaak moeilijk genoeg was 
en dan eene meer dan gewone technische vaardigheid eischte 
- denk slechts aan hersenabscessen na schedelverwondingen 
of aan diepe bekkenetteringen door beensequesters of metaal
stukjes onderhouden -, heel veel variatie leverde het in den 
regel niet op. Amputaties, laparotomieën en derg. zün in ons 
hospitaal niet verricht; de eersten niet, omdat eene conser
vatieve therapie steeds mogelijk bleek, de luatsten niet, omdat 
er in het eerst geene indicatie voor bestond en men later tot 
de overtuiging kwam , dat bij geschoten buikwonden - andere 
kwamen bij ons niet onder behandeling - de prognose niet 
door bloedig ingrijpen verbeterd wordt. 

Naar aanleiding van wat ik zelf onde1·vond, en van wat ik 
hier en daar zag, komt het m!j voor, dat oorlogsartsen in het 
algemeen dienen te voldoen aan vele voorwaarden, waarvan 
et· eenige in de volgende regelen zijn opgesomd. 

De ambulance-dokter moet dagelijks zieken en bij tijd en 
wijle stroomen gewonden met eene vlugge accuratesse behan
delen; hij moet dus niet zijn eene specialiteit in een of ander 
onderdeel der meJische wetenschap, die meent alleen eene 
bepaalde soort gebreken te kunnen behandelen en rlie bijv. 
niet naar een oorlijden wil zien, omdat dit juist zijne specia. 
liteit niet is. Hij moet in staat zijn met beperkte hulpmidde
len de zieken, waaronder eene groote hoeveelheid nem·asthenici, 
die zich te velde ver van huis en niet onder de aangenaamste 
omstandigheden nog ongelukkiger gevoelen , getr·oost en in een 
goede richting gesuggereerd van zich te doen vertrekken . Hij 
moet ook al va::tk bij een grootendP-els ontbreken van het noodige 
de gewonden gereed maken voor een niet zelden moeil!jk en 
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langdurig vervoer, daarbij zorg dragende bij de mogelijk reeels 
bestaande infectie geene nieuwe te voegen, iets wat de om
geving in aanmerking genomen, waarin bij zijne eerste hulp 
meestal moet verleenon, eene meer dan dagelijksche kennis 
vercisebt van de toepassing der regelen van anti- en asepsis. 
In den regel als deskundige alleen zijnde en dus niet in ·do 
gelegenheid anderer adviezen in te winnen moet hij vlug kun
nen beoordeelan en besluiten; bij moet verder onvermoeid zijn 
bij het paardrijden, en wil hij niet voortdurend van zijne onder
geschikten afhangen, dan moet l1ij eenig verstand hebben van 
alles wat met vervoermiddelen, zoowel levende als doode , in 
verband staat. In bet kort, de dokter aan het front moet iemand 
zijn van alle markten thuis, en daar hjj mcor dan zijne col
legae achteruit blootgesteld is aan de wissel valligheden en 
ontberingen van den krijg, bovendien in het bezit zijn van 
een ijzersterk gestel. · 

Hoewel, zooals .wü boven releveerden, vooral op chirurgisch 
gebied in de veldhospitalen nog niet veel bijzonders te doen 
viel, begonnen toch hier, waat· de zieken en gewonden zoo
veel mogelijk in afzonderlijke localen ondergebracht en door 
verschillende artsen behandeld werden, niet al te strenge spe
cialiteiten d. w. z. zulke, die des noods alles kunnen behan
delen, op hunne plaats te komen. In elk geval zal ook hier 
de chirurg iemand moeten zijn, die zoo noodig in korten tijd 
eene groote hoeveelheid werk verzetten kan, zonder dat daarbij 
aan de vcreischte zorg afbreuk wordt gedaan, naarm;o.te de 
vlugheid van werken grooter wordt. 

Bepaald noodig was de chirurgische specialiteit in het ceu
h·ale hospitaal, dat alleen chirurgische gevallen opnam ; is men 
tierhalve in het gelukkige bezit van een dergelijken titularis, 
dan is in oorlogstijden zijn plttats dáár en niet te velde, waar 
ook. Bij de zorgvuluige vo01·bereiding konden ongeveer alle 
gewonden - u u en clan voorkomende ernstige schedelverwon
Jingen, buikschoten, borstschoten met uitgebreiden haernato
thorax, bekkenschoten met rectaalbloeding eerst na wat ru, t, 
eenige dagen later - zonder bezwaar en dan zeer in bun eigen 
belang, direct naar ltet centrale hospitaal worden gezonden. 
llicr, ver van het zenuwachtige gewoel aan het front en buiten 
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a1le gevaar kan de chirurg rustig zijne diagnose stelJen en 
daarnaar in alle kalmte zijne plannen maken betreffende het 
al dan niet chirurgisch ingrijpen Hier in het centrale hospi
taal werd ook pas behoefte gevoeld aan de hulp van het Rönt
genapparaat. Met de samenstelling en toepassing van dit in
strument dient de speciale oorlogschirurg goed op de hoogte 
te zijn, aangezien hij geene zekerbeid heeft steeds een instru
mentmaker of pbotagraaf bij de hand te hebben, als de toestel 
niet werken of de photo's niet gelukken willen. 

De geneeskundigen in àe republikeinschelegers droegen even
min als de Boeren zelf eene uniform; zij waren derhalve, wat de "' 
kleeding betreft, niet van het andere ambulancepersoneel te 
onderscheiden. Over het algemeen werd het R. K. teeken 
steeds voor den hoed gedragen , wat zeer praktisch bleek, daar 
het dan veel beter te zien is, lang zoo gauw niet vuil wordt 
en veel minder gemakkelijk verloren raakt dan aan den arm. 
Hier zag men het natuurlijk ook wel in alle grootten en vor· 
men, doch niet zoo algemeen als aan den hoed. De R . K. banden 
door de Zwitsersche ambulances medegebracht waren van katoen 
en ongevoerd; het R. K. teeken was er in geweven en de 
roode kleur liep niet door bij wassching. 

Zonder daarmede ook maar in het minst afbreuk te willen 
doen aan vele goede eigenschappen der ziekenver·plegers, welke 
eigenschappen trouwens aan het meerendeel onzer wel bekend 
zullen zijn, wil ik betreffende bet verplegingspersoneel alleen 
met enkele woorden melding maken van de diensten door de 
verpleegsters bij onze ambulance bewezen. 

Voor zoover anderen mij mededeelden, en ik zelf waarnam, 
waren de zusters over bet algemeen zeer tot tevredenheid van 
geneeskundigen en patiënten werkzaam. Hare uitgebreide kennis 
van het vak, hare gewilligheid en hulpvaardigheid, bare goede 
manieren en bij velen hare kennis van vreemde talen maakten 
haar bij uitstek geschikt in de operatiekamer en bij de ver
pleging van een zoo uiteenloopend gehalte van patiënten. Met 
volle gerustheid kan dan ook naat· mijne meening in den oor
log bij de vrijwillige verpleging van zieken en gewonden de 
hulp van zusters zeer worden aanbevolen op plaatsen , waar 
geen gevaar is en dit ook niet plotseling kan verwacht worden. 



7 

Bij alle deugden toch, die verpleegstert~ ten toon kunnon 
spreiden , voegen zij niet zelden een paar eigenschappen die, 
zonder een smet op haar karakter te werpen, hen wel eens 
minder geschikt kunnen maken voor werkzaamheden in ambu
lances dicht bij de gevechtslinie of op plaatsen, waar bij op
rukken van den vijand plotseling gevaar kan optreden. Onder 
gevaar wil ik hier minder gevaar voor het leven verstaan dan 
voor verlies van het materieel, hetzij geheel of gedeeltelijk 
of, zij 't ook voor niet langen tijd, van de vrijheid. Eene eerste 
der bedoelde eigenschappen is de betrekkelijk geringe mobi
liteit van dames, waarover ik verder wil zwijgen, doch die 
aan het front voldoende kan zijn om niet op te wegen tegen 
de voordeelen van meerdere en uitstekende ver·pleegkrachten, 
waaraan wel dikwijls, doch in den regel alleen voor korten 
tijd, gebrek kan zijn. 

De tweede eigenschap , waarop ik boven doelde, is een, 
naarmate het gevaat· grooter wordt, sterkere drang tot die
nende liefde en opofferende zorg: voor de door llen verpleegd 
wordende patirnten. Deze eigenaardigheid, die, vooral wan
ne~r zij , wat niet zelden gebeurt,· in meerdere of mindere 
mate neiging begint te vertoonen tot sentimentaliteit, kan 
maken, dat de daarmede behept 1.ijnde zusters zich blind 
turen op de lichamelijke belangen der verpleegden en daardoor 
geen oog meer hebben voor de eischen der naaste toekomst 
en daarmede van het praktische nut. Dat ook hierdoor de 
mobiliteit eener ambulance lijden kan, behoeft geen verder 
betoog. 

Herbaaldelijk bleek het, zoowel bij het veel voorkomend 
vervoer van patiënten, bij het trekken van de eene plaats 
naar eene andere, als bij het halen van kost en andere vor
plegingsartikelen, flat de verplegers te velde met trekdieren 
on voertuigen moeten kunnen omgaan. In dit opzicht waren 
de ambulances der Afrikaansche dokters die der uitlanders, 
voor zoover zij zich niet van Afrikaander hulp hadden kun
nen voorzien, ver vooruit. 

Een groot voordeel was het steeds , dat de ambulances altijd 
en overal de beschikking hadden over eenige kleurlingen, die 
zich belastten met slachten , verzorging van het vee enz. en 



8 

die verder alle grove en minder aangename werk verrichtten. 
Wil men toch in zijn verplegend personeel eenige ontwikke
ling eischen, dan moet het niet overal voor gebmikt worden. 

In welke ambulance ik in Natal of den Oranje-Vrijstaat ook 
een bezoek bracht, overal vond ik de daartoe geschikte ge
neesmiddelen in gecomprïmeerdeu (koekjes) of gecandeerden 
(groote, meer platte of langwerpige pillen) vorm en overal 
was men hiermede zeer ingenomen. Ik kan deze wijze van 
medicamenten medenemen te velde dan ook niet genoeg roemen. 
Niet alleen wordt het dispenseeren tot den groot t mogelijken 
eenvoud en eene even groote veiligheid tel'llggebracht, doch -
de verpakkingsmiddelen kunnen ook van veel lichter materi
aal zijn dan glas , waardoor men bij gelijk gewicht veel meer 
nuttige stoffen kan medcnemen. Men moet eenigc reizen met 
ernstige gewonden gemaakt Lebuen of een paar weken zonder 
suiker geweest zijn om in het bijzonder de morphine- en sac
charinekoekjes, die men dan zorgt steeds bij zich te hebben, 
hoog te leeren schatten. 

De leider der Duitsche ambulances had o. m. in opdracht 
na te gaan, hoe hunne "tabletten zich op den duur en in .de 
warrute hielden. In dit opzicht kan ik vau de onze, die zoo
als bckencl is, geleverd waren door de firma Brocades &; Sthee
man te Meppel, zeggen, dat ik van de meeste soorten oenige 
lwckjes mede naar huis terugbracht, en dat deze, ofschoon 
zij gedurende 8 maanden aan verschillende temperaturen waren 
blootgesteld geweest, althans makroskopisch niet veranderd 
waren. 

Ingrediënten voor algemeene narcose of locale anuesthesie zal 
men te velde natuurlijk nooit willen missen, ook al is hun 
gebruik tegenwoordig zelden of ooit geïndiceerd, als men zich 
ten minste tot regel stelt niet dan bij hooge noodzaak te 
opereeren op plaatsen, waar men niet de zekerheid heeft geene 
nieuwe infectiekiemen in de wond te zullen brengen. EeM 
heb ik eene chloroformnarcose in eene ambulance aan het front 
gezien. Deze had ten doel b!j een schot door den schouder 
met het mes uit te maken of het bovengedeelte van den humerus 
al dan niet moest gereseceerd worden. Water ontbrak in deze 
ambulance zoo goed als gPhcel, vlak in de buurt sloeg nu en 
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dan een granaat in den grond , de patiënt bood gcenc ver
schijnselen aan, die een haastig ingrijpen wettigden , ik be
hoef er alzoo niet verder over uit te weiden, hoe slecht de 
dienst was, dien men dezen ongelukkige bewees. 

Locale anaestbesie werd in ons veldhospitaal en vooral in het 
centrale te Pt·etoria veel toegepast. Als algemeen narcoticum 
werd chloroform gebruikt. Accideuten kwamen daarbij niet voor. 

liet instrumenten-armamentarium behoeft aan het front niet 
groot te zjjn: met een welgevulde trousse, een kieederschaar, 
een laarzeurneB de M o o y, ecne univeraaal-kiezentang en een 
sterke kore11tang komt men al een heel eind. 

Voo1· de oerlichtin,g moet men zich in de eerste linie met 
kaarsen behelpen; bü het vele trekken geven petroleumlampen 
of andere gecompliceerde verlichtingsmiddelen te veel omslag. 

ln ons veldhospitaal daarentegen maakten wij behalve van 
kaarsen, voor zoover de voorraad telkens strekte, veel gebruik 
van petroleum. llet best bevielen petroleumlampen met niet te 
kleinen brander en vrü grooten blikken oliehouder zonder voet, 
doch met een zeer goeden reflector. Vooral in de operatie- en 
ver·bandkamer bewezen deze zeer portatieve en een uitmuntend 
licht gevende lampen veel dienst. 

Acetyleenlampen bleken niet practisch in het gebruik; het 
schoonmaken gaf niet zelden aanleiding tot eeu vuilen boel 
en altüd tot meerdere of mindere last, men krijgt afval, de 
vlam was niet steeds constant en last oot least de stank was 
vaak van dien aard, dat men de lamp onmogelijk in het vor
trek houden kon. 

Vooral tijdens en na de gevechten op Platrand (Ladysmith) 
on op en bij Spioenkop bleek mij in verschillende ambulances, die 
het ver::;t vooruitgeschoven waren, dat van eene eenig~:~ziu~ ver
tmu wbare a- of anti.~epsis bij het aanleggen of vcrbeteren Yau het 
eer~ te verband geen ~prake kon zijn , al was het atle en, omdat 
het voorbaudene of met moeite verkregen water vaak niet eens 
toereikoud was om den dorst te lesschon van de aangevoerde 
gewonden en van hen, die ze br·achten. Ruimte had men bijna 
niet om zich te bewegen , alles werd vol gedragen met ge
kwetsten, waarvan elk het eerste wilde geholpen zij u; drinken 
kwam te kort, voedsel, waarom ook telkeus gevraagd werd, 
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ontbrak gewoonlijk geheel; dan werd men hierheen geroepen 
en dan weer naar elders getrokken door familieleden, die meen
den dat hun vader 1 oom 1 broer of neef het eerste hulp noo
dig had; ongevraagde helpers zaten aan het verband, dragors 
gooiden de sublimaatoplossing om, van handen wasschon was 
bijna geen sprake; in het kort vele, zoo niet alle wonden 
werden hier waarschijnlijk nog eens min of meer opnieuw ge
ïnfecteerd. Gecomprimeerde watten, die men na opening van 
het pakje met de hand moet samendrukken en die men ver
volgens lenig moet maken met duim en wijsvinget· van beide 
handen (waschbeweging} deugen voor de hulp in de eerste • 
linie in het geheel niet; evenmin pakjes gaas van welke soort 
ook 1 wanneer men ze niet direct en in hun geheel gebruikt. 
Het overgeschoten stuk toch kan men nergens neerleggen zonder 
het onzuiver te maken. Om het gevaar voor infectie zooveel 
mogelijk te verminderen is het noodig vooraf gereed gemaakte 
zuivere verbanden in voorraad te hebben, zooals dit trouwens 
bij verschillende legers reeds het geval is. Om deze redenen 
bevielen de koornvorbanden van de M o o y en de patent 
jodoformbussen van Utermöhlen &: Co . zeer goed. Ook steriele, 
ontvette watten moeten echter nog in een vorm en toestand 
geleverd worden, dat men hen met een pincet uit eon doos kan 
uemen en zonder verdere voorbereiding direct kan gebruiken. 

Anti- of asepsis konden alzoo in de eerste boerenliniën, 
niettegenstaande men er nog in de verste verte niet te doen 
had met die groote massa's gewonden, welke de moderne veld
slagen kenmerken, niet betracht worden , en bet wil er bij 
mij niet in, dat iemand, die na een gevecht is werkzaam 
geweest in eene druk bezochte ambulance, zich in gemoede 
zal kunnen wijs maken, dat ook op en in de onmiddellijke 
nabijbeid van hot slagveld, eene betrouwbare asepsis of eene 
aan het doel beantwoordende antisepsis in praktijk zal kunnen 
gebracht worden . 

Goed passend immobiliseerend verbandmateriaal kwam dik
wijls te kort. Vooral bij gecompliceerde fracturen der dij was 
het meermalen ellendig te zien, hoe de patiënten pijn leden 
bij het r!jden over ldipperige wegen en bij het passeeren van 
driften of bij het onvoorzichtig aanzetten en stoppen van den 
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spoortrein. De rottau-verbanden van de M o o y bewezen vaak 
uitmuntende diensten; zij hebben evenwel bet nadeel, dat 
men voor bepaalde gevallen steeds bepaalde modellen noodig 
heeft, en men derhalve na ecnigen tijd in bet veld geweest 
te z(jn al spoedig enkele vormen gaat missen, te meer daar 
men de met patiënten verzonden exemplaren in den regci niet 
tel'llgziet. 

Een Zwitserach collega, Dr. S ut er, maakte, om Rteeds 
juist passende spalken te hebben deze van gips en had daartoe 
eene gt·oote hoeveelheid "Progress Gyps-Binden" van Dr. Sa h I i 
medegebracht. Deze gipswindsels, die reeds zeer veel en met 
groot succes bij de Turken gebruikt werden in den ool'log 
met de G1·ieken, bPstaan uit 250 cM. lange en 8 cM. breeile 
tricotslang·en, die van binnen mot een laagje gips voorzien 
zijn. Bij eigen ondervinding is mij gebleken, dat deze wind
sels, die overal geschikt zijn, waar gips op zijn plaats is, 
eigen ehappen bQ,Zitten, die hen veel beter dan gewone gips
windsels voor gipspalken geschikt maken. 

Voor het meerendeel werd overigens tot het aanleggen van 
immobiliseerende verbanden gebruik gemaakt van de voorhan
dene al of niet te voren voor een speciaal lichaamsdeel ge
schikt gemaakte bouten spalken van Engelsch fabrikaat. Goede 
diensten bewezen ook spalken bestaande uit op linnen geplakte 
houton latjes - als bordenonderleoogers op tafel -, die men 
in gewenachten vorm en grootte van de voorhanden stukken 
kon afsnijden. Bij fracturer. dor onderste extremiteiten waren 
verder, vooral tijdens het vcrvoer, stevige draadgoten waar
devolle instrumenten. 

Aangezien tarwe- en roggestt·oo geheel ontbrak bij de troe
pen der Boeren, konden ook geene stijve vot'banden van dit 
materiaal vervaardigd worden en kan derhalve ook geen oordeel 
worden uitgesproken over de duelmatigheid dier stof voor het 
improviseeren van verbandmateri::tal bij fracturen der ledematen . 

liet bovenstaande zal voldoende zijn om aan te toon en, dat 
men te velde met de veel voorkomende gecompliceerde frac
turen nog heel wat te tobben heeft, en dat een licht, sterk, 
goed, snel en gemakkel[jk pasklaar te maken, niet te dunt' 
irnmobilitleerend vcl'bandmatel'iaal nog tot de pia vota behool't. 
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's Morgens na het gevecht op Spioenkop het slagveld be
zoekende, vond ik onder de daar verspreid liggende Engelsche 
dooden verscheidenen, vooral met wonden aan de onderste 
extremiteiten, die zich met den inhoud van hun verbandpakje 
verbonden hadden. Bij sommigen was de bloedstelping niet vol
doende geweest, anderen hadden eerst later hun doodolijke woude 
gekregen, terwijl enkelen blijkbaar doodgeschoten werden, 
toen zij nog met de aanlegging van het verband bezig waren. 
Buiten kijf is een wond, verbonden met den voorraad van 
een verbandpakje, veel beter beschut tegen schadelijke in
vloeden van buiten, dan een waaraan niets gedaan was, of 
die men, bij gebrek aan goede hulpmiddelen, zooals gewoon
lijk bij de Boeren, met een vuilen zakdoek of anderen onzui
veren lap omwikkeld had. Bij de andere gevallen Engelsehen, 
voor zoover men hen nader onderzocht, werd het verbaudpakje 
nog in de uniform genaaid aangetroffen, en was het al zoo 
niet weggeworpen. Dit voor mogelijke tegenstanders van ver
bandpakjes voor den soldaat. 

De Engelscbe verbandpakjes wegen -r 57 G.; zij zijn 10 
cM. lang, 7.5 cM. breed en 2,5 cM. dik. llun inhoud bestaa.t 
uit een dot ontvette watten, een vierkant stukje gaas, een 
windsel en 2 spelden, het een en ander besloten in een stukje 
mackintosh. Het geheel zit in een zakje van grijs katoen, dat 
bij gebruik weggeworpen kan worden. 

Herhaaldelijk bleek het, dateene der meest gewenach te eigen
schappen eener goede veldambulance is de beschikking over 
overvloedig vervoer·matm·iaal; in de eerste plaats om geen ge
brek te hebben als er vele gewonden gevallen zijn, doch verder 
ook om alle hebben en houden te kunnen medevoeren, als 
men plotseling moet trekken. Daar de meeste bezittingeneener 
ambulance al tenten, voediugs- en lafenismiddelen, slaapfour
nituren, keukengerei enz. in tijd van oorlog vooral te velde 
van ieders gading zijn, zag men van hetgeen achtergelaten werd, 
hetzij het in handen van vriend of vijand viel, nooit iets terug. 

Het is hier wellicht de plaats voor de aanbeveling om alles, 
wat te velde medegenomen wordt, zooveel mogelijk duidelijk 
en onuitwischbaar te merken eerstens met een zoo groot mo~elijk 
rood of ongekleurd kruis - het laatste voor vele metalen 
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voo1·wcrpen, trokdieren enz. - en verder met ccne nadere aan
duiding betreffende den eigenaar. Niet alleen in den Eng.-Afrik. 
krjjg, doch, naar ik vernam, ook in andere oorlogen werd 
het allengs gewoonte der meeste strijdenden om alles, wat zij 
tegenkwamen en waar de eigenaar niet juist bij was, mede 
te nemen, als zij het gebruiken konden. Wjj hebben vari onze 
slaapzakken en dekens in het gebruik van anderen gezien, 
doch konden ze niet tel'Ugvorderen, omdat een speciaal merk
teeken er aan ontbrak; men heeft ons van een gedeelte onzer 
trekdieren ontlast, omdat zjj niet van een ons eigen merk 
voorzien waren. 

Een artikel, waaraan men verder steeds behoefte had, waren 
dr·aagbaren. Niet alleen voor het vervoer van patiënten en ter 
aanvulling va11 de hierbij zoek geraakte, maar ook voor ligging 
van verpleegden en van gezonden des nachts. Te velde had 
men geene kribben en was men vaak gedwongen den nacht 
onder den blooten hemel door te brengen. In zulke omstan
digheden nu behoeft de bodem niet eens erg vochtig te zijn, 
om de beschikking over eene baar op hoogen prijs te stellen. 
Aangezien nu de aangeschafte hoeveelheid veelal voor een 
goed deel zal afhangen van den kostendfln prjjs, zullen be
trekkelijk eenvoudige de verkieselijkste zijn. Aanbeveling bleek 
het te verdienen, dat zij als het Engelsoho model kunnen 
dichtslaan, rolletjes hebben en voorzien zijn van handvatten 
op zij, die bü niet gebruik niet uitsteken. 

Uitstekend ingericht waren de door de Ned. Zuid-Afrikaansoho 
Spoorwegmaatschappü in elkaar gezette hospitaaltreinen, die 
ten gerieve van de zieken en gewonden van elke nationaliteit 
gebruikt werden en zich ook op de lijnen van de Oranje
Vrijstaatspoor bewogen Zij bestonden uit een op een onder
stel van een gcwonen wagen gebouwden hospitaalwagen met 
cene gang in het midden en ter zijde de eenvoudige, doch 
zeer doelmatige ligplaatsen in twee rijen boven elkaar; een 
eerste klasse corridorwagen met apotheek en plaats aanbie
dende in de 5 coupés, voor 20 liggende zieken; een zelfden 
wagen , iets minder ruim met evenveel ligplaatsen en zonder 
apotheek, voor het personeel; een tot keuken ingerichten 
dichten goederenwagen; een dito wagen voor magazijn; een 



14 

zelfden voor operatiekamer 1 die evenwel nooit voor dat doel 
behoefde gebruikt te worden 1 en een tankwagen met eeuige 
M. 3 drinkwater. Van deze treinen bestonden er 4; drie met 
hospitaalwagen voor 20 en één met 32 bedden. Zonder uit te 
stappen kon men den geheelen trein door]oopen; de wagens 
bleven in den regel steeds in dezelfde volgorde bij elkaar en 
werden te zamen in de gewone treinen gevoegd. Het perso
neel bestond officieel uit één dokter, één bestuurdet· (admini
stntteur) 1 4 zusters, eene kookjuffrouw of een kok, een of 
meer verplegers, een door de spoorwegmaatschappij medegege
ven conducteur en 3 kaffers voor het vuile werk. 

De door de Oranje-Vrijstaat-spoor speciaal voor zieken- en 
gewondenvervoer ingerichte wagens waren veel minder com
fortabel. De stoot er toe was er hier, als ik mij goed herin
ner, aan gegeven door de 2de Ned. R. K. ambulance. Meestal 
waren het lange goederenwagens met houten kap en met linnen 
zeilen tot afsluiting der zijwanden, in welke men langs de 
twee lange zijden draagbaren van de eenvoudigste soort, twee 
boven elkaar in aan de zoldering bcvestigJe riemen had ge
hangen. Door tevens eene verbinding met den vloer te maken 
werd het schommelen wel veel, doch nog zeet· on voldoende 
tegengegaan. 

Vooral de Transvaalsche hospitaaltreinen, wier inventaris 
- later door onze ambulance - voortdurend in orde gehou
den werd en in welke de reis vaak meet· dan een etmaal dum·de, 
hebben bij het gewonden-vervoer onschatbare diensten bewezen. 
Z!j hadden ontzaglijk veel voor boven het vervoer in goede
renwagens 1 die men eerst telkens voor het doel moet inrichten 
en voorzien van de uoodige lafenismiddelen 1 verplegingsarti
kelen enz. De geringe last, die een enkele ondervond bij de 
overbrenging naar eene andere ligplaats, woog nooit op tegen 
het voordeel van de gemakkelijkere ligging i 11 het bed va u 
den hospitaal wagen. 

De gewonden in de Boerenliniën, voor zoover zij 11iet loopen 
konden, werden 1 zoodra hiervoor zonder al te groot gevaar 
mogelijkheid bestond, door familieleden of vrienden achteruit 
gebracht naar eene veilige plaats, van waar zij dan, na i u den 
regel eerst tloor den eenen of anderen in de buurt zijndeu 
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heelPn of halven deskundige voorloopig verbonden te zijn, door 
R. K. of particuliere vervoermiddelen werden afgehaald en 
naar de dichtstbij gelegen ambulance gebracht. 

Voor het vervoer van de gewonden en zieken te velde wer
den allerlei soorten van grootere en kleinere, zwaarder.e en 
lichtere pleizier- en vrachtwagens, alzoo niet speciaal voor 
het doel ingerichte Vflhikcls, gebruikt De trekdieren waren 
in den regel muilezels. Gewoonlijk werden de patiënten deels 
op matrassen op den bodem gelegd, deels eene verdieping 
hooger op draagbaren, die op de randen der zijwanden rustten. 
In de hier en daar overgeschoten ruimte konden zich dan de 
zittenden een plaatsje uitzoeken. Meestal hielden zich de ge
wonden goed bij het vervoer, ook al was het pad nu en dan 
slecht en leden zij veel pijn. Een, zij het ook zich niet steeds 
door stilte uitende, onderworpenheid aan het noodlot, waaraan 
nu eenmaal niets te veranderen viel, deed hen zich wonderwel 
schikken in hunne vaak vene van benijdenswaardige positie. 
Had men het geluk wat whisky of brandy bij zich te hebben, 
dan was de toediening van een kleine hoeveelheid gewoonlijk 
voldoende om nog meer tevredenheid in het leven te roepen 
- hoogstwaarschijnlijk tout comme chez nous - , anders waren 
de morphinetabletten het eenige redmiddel. 

Daar stroo in de boerenlegers geheel ontbrak, moest in de 
behoefte hieraan bij het vcrschaff'en van ligging aan de ge
wonden, vooral tijdens het vervoer, voor zoover de voorraad 
strekte, voorzien worden do01· stroo- of kapokmatrassen , van 
welke natuurlijk de oudste en goedkoopste in de eerste plaats 
gebruikt werden. Op den grond in tenten en op den vloer 
van gewone en goederenwagens hebben zij heel wat lijden 
verzacht. 

Daar in elken oorlog het Rtroo spoedig scbaarsch zal worden 
en men derhalve aldra te kort zal komen om te voorzien in 
de behoeften van den Gen. Dienst te velde op de hoofdver
bandplaatsen en bij het geschikt maken van gerequireerde 
voertuigen of spoorwegwagens tot ziekenvervoer zoude het mis
schien overweging kunnen verdienen reeds in vredestijd een 
aantal van die goedkoope stroomatrassen op te leggen. Het 
gebruik van stroo is op die wgze veel zuiniger, omdat men 
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het meermalen gebruiken kan , en matrassen zal men niet g-auw 
te veel hebben. 

Enkele uitzonderingen daargelaten behoefden de Boerenzie
ken en -gewonden, die er voor in de termen vielen, nooit 
lang op ver>oermiddelcn te wachten. Ook op drukke dagen -
na gewonnen gevechten - kwamen meestal, als ieder mede
hielp, de gewonden nog denzelfden dag in de ambulances, 
terwijl zij den volgenden dag naar een der veldhospitalen of 
een ambulancetrein gebracht werden. De Boeren hadden nooit 
die groote aantallen gekwetsten en van de in hunne handen 
gevallen gewonde vijanilen namen zij alleen de lichte mede~ 
terwijl zij de zwaardere door de ambulances der tegenpartij 
lieten weghalen. Deze handelwijze der Burgers was zeer ver
standig. Van de zwaargewonden toch zal nooit meer dan een 
zeer klein proc.Hmt weder geschikt worden om aan de vijan
delijkheden deel te nemen. Door h<.'n in de gelegenheicl te 
stellen naar hunne haardsteden terug; te keeren ontlastte men 
zich van veel moeite en zorg ; toonde men door de daad dat 
men de in den stt·ijd weerloos gewordenen zooveel mogel!jk 
wilde doen profiteeren van de voordeeh•n der conventie van 
Genève en gaf men , last not least, een goed vuorbeeld aan 
z!jne tegenstanders. 

Behalve een roode-kruisvlag, die vooral bij de Afrikaander 
ambulances slechts zelden vergezeld was van de nationale kleuren, 
hadden de voertuigen in diemt van het R. K. het neutrali
teitsteeken ook op de zijwanden geschilderd, die, daar zij 
meestal van wit of licht O'ekleurd linnen waren, zich daartoe 
zeer goed leenden. Het roode kruis was er dan gewoonlijk in 
zoo groot mogelijke afmetingen op geverfd; alleen in dit geval 
beeft het trouwens eenig praktisch nut. Ook op de wanden 
van de rijtuig~n der ambulancetreinen waren roode krnizen 
van nooit tf' voren ger.ienc grootte aangebracht, hetzij ge
schilderd op witten grond, hetzij genaaid op groote lappen 
wit katoen. 

De niet eens altijd kleine vlaggr.tjes van de voertuigen wap
perende beteekenden gewoonlijk niet veel, bij windstilte waren 
zij op eenigen afstand al in bet geheel niet meer, en bjj wiud 
nog slechts zeer onduidelük te zien. En nu had men naar 
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ginds nog wel met eenen om zijne helderheid bekenden damp
kring te doen. Het zoude hierom mijns inziens zeer de moeite 
loonen, ook om in eenen a. s. oorlog een gedeelte der meestal 
voorkomende wederzijdsche verwijtingen op R. K.-gebied te 
voorkomen, proeven te nemen op welken afstand bij ver~chil
lende weersgesteldheid en op verschillende tijden van den dag 
de tegenwoordig in gebruik zijnde R K.-teekens en dito vlag
getjes nog te zien zijn. Zoo goed als zeker zoude een dergelijk 
onderzoek tot enkele wijzigingen aanleiding geven. Gaat men 
na, dat de vizierinrichtingen der nieuwere geweren tot op 
afstanden tusschen de 2 en 3000 M. zijn berekend en dat met 
snelvuur-veldgeschut tot op 5000 M. geschoten wordt, dan zal 
men moeten erkennen dat, ook al is men O'ewapend met een 
goeden veldkijker, het bezwaarlijk zal zijn op die afstanden 
de tegenwoordige R. K.-teekens bij gemiddeld heldere atmos
pheer en gemiddelde verlichting bij verschillende achtergron
den waar te nemen. 

Nadat het vorenstaande gescbreven was, las ik in het laatst
verschenen nummer van het Bulletin international des Sociétés 
ge la Croix-rouge, dat ook Wat s o n-0 he y n c, consulteerend 
chirurg in het gevolg van Lord Roberts, reeds voor eenigen 
tijd in de British Medica! Review klaagde over de onmoge
lijkheid om op den afstand, waarop men tegenwoordig reeds 
begint vuur af te geven, de R. K.-teekens te kunnen onder
scheiden; waarschijnlijk zouden daarin de telkens weder op
duikende wederzijdsche beschuldigingen van het schieten op 
de R. K.-vlag wel v.n.l. hunne oorzaak vinden. 

Wonden door blanke wapenen veroorzaakt, kregen wij niet 
onder behandeling; op misschien bieT en daar een enkele uit
zondering na, zijn zij alleen veelvuldig voorgekomen bij het ge
vecht van Elandslaag te, toen de Engelsche lanciers veel van zich 
hebben doen spreken. Het geweervuur der Bocren was elders 
Of voldoende om de Engelse he lansen, bajonetten en sabels 
op een afstand te houden, wat in de eerste maanden van den 
oorlog regel was, Of de Burgers, bevreesd voor opzending naar 
St. Helena, gaven pad en verlieten hunne posities vóór hunne 
tegenstanders hen met het blanke wapen te lijf konden komen. 

De Lee-Metford schotwonden gaven, als zij niet de schedel-, 
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buik- of bekkenholte gepasseerd hadden en niet het rugge
merg of groote vaten op hun weg hadden gelegen, eene goede 
prognose quoad vitam en veelal ook ten opzichte van spoedig 
herstel en geschiktheid om opnieuw te velde te gaan. Meer
malen bleken zij geïnfecteerd; het was dan uit den aard der 
zaak evenwel niet meer uit te maken of de infectie bij dan 
wel na de verwonding had plaats gehad; stukjes of vezeltjes 
van de kleeding werden hoogst zelden in het later optredende 
wondsecreet gevonden. .Aangezien de Burgers bij voorkeur 
hunne stellingen kozen in heuvelachtige met grootere en kleinere .. 
rotsen en steenon bedeelde terreinen , werden zij daar vaak 
getroffen door gericocheteerde en meer of min vervormde kogels 
en vertoonden de in- en uitgangsopeningen der geweer-kogel
wonden dientengevolge dikwijls grootere afmetingen. V oor zoo
ver mij bekend is, zijn nooit Dum-dumkogels of zeker van 
hen afkomstige stukken in wonden gevonden. 

Bij het zien van de vele Lee-:i\f etford kogelwonden drong 
zich telkens en telkens weer de vraag op, of de wapenfabri
kanten wel zullen kunnen doorgaan met de in de laatste jaren 
gevolgde wijze , waarop zij veranderingen maakten aan de ge
weren en de er bij behoorende patronen, om den soldaat in 
staat te stellen nog verder en sneller te schieten en een nog 
grooter aantal patronen te dragen . .Als men zag, dat perfo
reerende buikwonden niet zelden genazen; dat een jongmenach 
met een geweerschot door het bekken bij de linker lies in
en door de rechter bil uitgaande, door bloedverlies per rectum 
bijna stervende in de ambulance gebracht, na alleen met opium 
behandeld te zijn, 3 weken later weer rondliep ; dat sommigen 
met doorschoten longen na een dag of 3 à 4 weer geheel her
steld waren; dat na schoten, ingaande bij een der neusvleugels 
en uitgaande een paar vingerbreed achter den gehoorgang aan 
den anderen kant, na enkele dagen alleen misschien eene fa
cialisparalyse en geringe doofheid waren achtergebleven enz. 
als men dergelijke toestanden zag, dan moet men wel geneigd 
zijn bovenstaande vraag in ontkennenden zin te beantwoorden. 
Menschon met schoten door het aangezicht, de zachte deelen, 
de epiphysen, de borst enz. kwamen dikwijls in de ambulance, 
nadat zij te voet of te paard aanzienlijke afstanden hadden 
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afgelegd. Van een bestaanden "schok" was in den regel niets 
te merken en gewoonlijk waren zij na eenige dagen geschikt 
om de reis "huis toe" zonder gevaar te ondernemen. 

De bewondering voor bet Mausergeweer was dan ook niet 
algemeen bij de Boeren, vooral niet bij velen van de ouderen 
onder ben, die moeilijk konden scheiden 'van het groot ·kali
ber Martini-Henrygeweer. Onder het snelle schieten, meenden 
zjj, leed in hooge mate het nauwkeurige mikken, en met 
een ouderwetsehen M. H. kogel wist men, dat, wien men 
raakte, bleef liggen, wat lang niet altijd met de mantelpro
jectielen het geval was. 

Granaatkartetskogels, die eveneens zeer veelvuldig de oor
zaak waren van de verwondingen bij de Bocren waargenomen , 
worden, zoo.als bekend is, in het projectiel op hunne plaats 
gebouden door oen harsmassa, die er in beetvloeibaren toestand 
is omheen gegoten. Bij bet verlaten van bet projectiel zullen 
zij derhalve wel .steriel zijn. Toch bleken de schrapnel-wonden 
steeds geïnfecteerd. Waren kleederen geperforeerd, dan hadden 
de kogels steeds stukjes daarvan mede in do wond genomen; in 
andere gevallen moet dus de aanraking van den kogel met de 
huid voldoende geweest zijn om infectie in de wond te brengen of 
moet deze te voren hier of daar bij het aanslaan tegen bet een 
of ander voorwerp in de omgeving smetkiemen hebben opgedaan. 

Ook wanneer de G. K. T.-kogels het lichaam weder verlaten 
hadden, waren hunne wonden in den regel nog wel van andere 
te onderscheiden door de grootere ronde ingangsopening. Ten· 
gevolge van de steeds optredende infectie, van de meestal 
grootere verwoestingen en van de omstandigheid dat de G. K. T. 
kogels vaak geheel of gedeeltelijk in het lichaam bleven ste
ken, waren de G. K. T.-wonden veel ongunstiger dan die 
tengevolge van kleinkaliber geweerprojectielen. 

In onze bospitalon· zijn twee tctanbslijders voorgekomen; b!j 
één werd venaesectie verricht, terwijl de ander met omslagen 
van ijswaterlakens behandeld werd Beiden succombeerden. 
Dr. Küttner van de D. ambulance vertelde mij, datbij hen 
4 patiënten tetanus gekregen hadden; alle vier hadden serum
injecties gekregen, doch ook deze stierven zonder uitzondering. 

Naar betgeen men mij vertelde en ik zelf gelegenheid ·had 
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te ondervinden, kon er in de boerenliniën maar weinig sprake 
zijn van het achteruit brengen der gewonden , zoolang het 
betreffende troepengedeelte onder vuur hetzij van de artillerie 
of van de infanterie was, en moesten zij derhalve achter hunne 
klip of in hunne loopgraaf blijven, totdat bet vijandelijke 
vuur zich op een ander punt concentreerde. Bij gebrek aan 
verbandpakjes bleven zij natuurlijk zoolang onverbonden. 

Overigens komt het mij voor, dat de vraag: wanneer in 
bet algemeen met het wegbalen der gewonden begonnen kan 
worden, door de genceskundigen aan de zijde der Boeren niet 
tot ieders voldoening zal kunnen beantwoord worden. De am- • 
bulances kregen nl. wel eens nu en dan een verzoek of eene 
aanwijzing betreffende een gevecht, doch nooit een bevel om 
zich naar eene bepaalde plaats te begeven. Vandaar wellicht, 
dat behalve collega .II ob 1 s van de Staatsartillerie, voorzoover 
ik weet, niemand van het ambulancepersoneel gesneuveld is. 
Tijdens het gevecht rukteu de ambulancewagens meestal in 
gezelschap vau dokters uit in de richting van het terreiu, 
waar men verwachten kon, dat gewonden zouden valleu. Zij 
stelden zich dan op bij eene boerderij of achter eeu kopje, 
terwijl enkelen van het personeel op verkenning werden uit
gezonden en om waar noodig de standplaats der wagens aan 
te duiden. Werd nu de een of andere troepenafdeeling voor 
een oogenblik wat minder hevig werd beschoten, dan werd 
daarvan door de Bocren direct gebruik gemaakt om hunne 
gewondeu naar eene veiliger plaats achteruit te brengen, van 
waar zij dan door het ambulancepersoneel werden afgehaald. 
Op deze wijze, doordat familieleden of vrienden van elke ge
legenheid gebruik maakten om mot het hun eigen talent overal 
dekking te zoeken, de gekwetsten weg te breugen of te hel
pen bij het wegsluipen, konden deze in den regel zonder ver
dere ongelukken vrij spoedig de ambulances bereiken. Derge
lijke toestanden zal men echter in een gedisciplineerd leger, 
waat· men elkander niet of alleen uit de kazerne kent, en 
waar men niet steeds gaan kan, waar men wil, zeer luttel 
terugvinden. De Boeren hadden geen te voren aangewezen 
ziekendragers onder de gewapenden, doch elke burger werd 
het, zoodra eeu kameraad naast hem viel. 
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Werden de burgers teruggeslagen, zooals bijv. tus~chen do 
Tugela en Ladysmith in het laatst van Februari, dan kon et· 
van afhalen der gewonden door ambulance-wagens, slechts 
zelden sprake zijn. De ambulances hadden het dan gewoonlijk 
druk genoeg met zichzeiven om met hunne verpleegden en 
hunne bezittingen tijdig een eindweegs achteruit te trekken 
om te voorkomen in handen van de tegenpartij te komen en 
daarbij veel materieel te verliezen en bovendien nog vaak in 
moeilijkbeden te komen. Onder deze omstandigheden hadden 
natuurlijk alleen die gewonden nog kans op hulp van de eigen 
dokters, die door de vluchtenden konden worden moegenomen 
of die zelf nog voldoende konden "hardloop". 

Alvorens dit opstel te eindigen, dient nog met een paar 
woorden eene verordening in de beide Republieken herdacht 
te worden, die tijdens den oorlog gemaakt werd en zeker 
veel heeft bijgedragen tot het bevorderen van de instandhou
ding van eenen goeden gezondheidstoestand. De bedoelde rnaat
regel was het verbod om aan Burgers sterken drank te ver
koopen, tenzij deze er om gezondheidsredenen behoefte aan 
hadden. Om spiritualiën te kunnen koopen moest men derhalve 
een bewijs, permit, van een geneesheer in zijn bezit hebben. 

Door dezen maatregel, die natuurlijk wel op allerlei wijze ont
doken werd, maar die toch ten gevolge had, dat whisky, brandy 
en gin zeer schaars waren in de laagers, werden alcohol-intoxi
caties tamelijk wel voorkomen en werd alzoo het behoud van 
oene goede gezondheid ongetwijfeld zeer in de hand gewerkt. 

Ook de absolute afwezig·heid in en bij de laagers van dat 
soort kooplieden en koopvrouwen in ongeveer aJles, die volgens 
beschrijvingen in vroegere oorlogen veelal do legers volgden 
en waarvan wij bij onze manoeuvres nu en dan een proefje 
zeer in het klein kunnen krijgen, kon niet anders als een gun
stigen invloed op het ziektecijfer hebben. 

Met het vOl'enstaande geloof ik wel het voornaamste te 
hebben medegedeeld van wat ik te vertellen had. Mocht later 
blijken, dat bet een of ander belangrijks nog vergeten is, 
dan wil ik daarvoor bij gelegenheid gaarne nog eenige ruimte 
aan de Redactie verzoeken. 
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