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Tijdingen Montanus 2010:
INLEIDING
Het Collegium Medico - Historicum Brugense heeft in 2010 terug een grote activiteit
ontwikkeld. Een gemengde werkgroep, bestaande uit leden van Montanus en van de Brugse
Musea zijn continu bezig met de voorbereiding van onze grote tentoonstelling in 2011 "
Plaghen en pocken, zweeren en steenen, ziek zijn in Brugge van de 16de eeuw - 17de eeuw"
welke zal doorgaan in het hospitaal museum Sint - Jan van 30 september 2011 tot 20 februari
2012. Het wordt een prestigieuze - en bijzonder interessante tentoonstelling, welke het ziek
zijn op het einde van het ancien regime in al zijn facetten belicht.
Het lentesymposium stond dit jaar in het teken van "Artsen in de collaboratie tijdens
wereldoorlog II”. Voor een volgelopen Vriendenzaal belichtte prof. dr. Luc Calliauw " de
collaboratie aan de medische faculteit van de RUG in de periode 40 - 44" en Joris
Dedeurwaerder besprak "Reimond Speleers, een atypische collaborateur".
Tijdens het open monumentenweekend in september verzorgde de werkgroep Montanus terug
lezingen in de zaal De Pelikaan van de campus SFX. Dr. Johan Boelaert belichtte het thema
“de 4 elementen geneeskunde van vroeger”.
Op ons klassieke herfstsymposium op 11 november bespreekt dr. Johan Boelaert " de
Polderkoorts in Brugge", dr. Dirk Mattelaer de “medische ex-libirs” en dr. Johan Mattelaer
heeft het over " huwelijk, seks en minne in de Middeleeuwen".
Ook voor 2011 voorziet de werkgroep Montanus terug een aantal interessante lezingen. Het
lentesymposium zal doorgaan op 1 mei 2011 in de Vriendenzaal en oa handelen over
"medische mysteries bij de Florentijnse Medici familie" door prof. dr. Ivo De Leeuw en prof.
Pieter De Meyere zal “de bewogen levensloop van dr. Jean - Paul Marat” bespreken.
Uiteraard participeert de groep Montanus terug aan de open Monumentendag 2011 met een
lezing over het item "conflict".
Het zwaartepunt van de activiteit wordt uiteraard de najaarstentoonstelling "ziek zijn in
Brugge in de 16de - 17de eeuw" waarvan de vernissage plaats vindt op woensdag 28
september 2011.
Op 11 november 2011 organiseert Montanus dan samen met de Societas Belgica Historiae
Medicinae, de Palfijn stichting Gent, de Nonnius stichting Antwerpen en de kring voor
geschiedenis van de Farmacie in de Benelux een dagvullend lentesymposium welke zal
doorgaan in het auditorium van de KHBO in Brugge, met als titel “geneeskunde in de 16de en
17de eeuw”.
Deze tijdingen Montanus 2010 bevatten de teksten van vorige symposia oa over
infectieziekten zoals pest, cholera en syphilis. Verder wordt de figuur van Antoine Depage en
zijn ambulance de l’Océan belicht tijdens wereldoorlog I.
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Zeer merkwaardig zijn de twee artikels van onze ere-voorzitter van dr. Robert Pannier over
het leven in het Sint – Janshospitaal en het herstellingstehuis baron Van Zuylen de Neyvelt.

Dr. William De Groote
Voorzitter Montanus
11 november 2010
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De pestepidemieën in Brugge
Dr. Albert Clarysse, Brugge

Vooral tussen 1347 en 1669 zijn pestepidemieën de verschrikkingen van de middeleeuwen
geweest. Men had het over de “Haestighe Siecte” omdat ze dood veroorzaakte in 2 - 5 dagen.
Wie de ziekte aanzag als een straf van God noemde haar “Gesel Gods”. Vanaf de 19de eeuw
werd ze de “Zwarte Dood” genoemd verwijzend naar de donkere huidbloedingen.

De ziekte

Nu weet men dat de pest veroorzaakt wordt door de bacterie Yersinia pestis die knaagdieren
zoals ratten besmet. De infectie wordt overgebracht door rattenvlooien tijdens het
bloedzuigen. De mens kan besmet raken door vlooien, een rattenbeet of een besmet persoon.
Men onderscheidt drie verschillende ziektebeelden. De builenpest is de meest frequente vorm.
Na 2-6 dagen ontstaan gezwellen in de klierstreken van de lies, de oksel of de hals. Die
“builen” kunnen veretteren en openbreken. Het slachtoffer is zwaar ziek met hoge koorts,
hoofdpijn en duizeligheid, mogelijks braken en diarree. Hij / zij is dikwijls onrustig en
verward. Onderhuids verschijnen donkere bloedingen. Vijftig procent overleven het niet. Bij
de longpest is er een massieve besmetting van de longen door inademing van pestbacillen. Dit
veroorzaakt een zware hoest met bloederige fluimen en verstikking waarbij 95 % sterven. De
septische pest is het gevolg van een besmetting van het bloed die in 95% snel tot de dood lijdt
nog vóór pestbuilen de tijd hebben om zich te ontwikkelen.
De panepidemie van 1347 werd door Genueze galeien vanuit de Krim via Sicilië en Marseille
verspreidt over heel West-Europa. Een derde van de bevolking van Europa (d.i. 25 miljoen
doden) zou daarbij omgekomen zijn.
In de periode van de grote pestepidemieën kende men het bestaan van bacteriën niet. Meestal
dacht men dat de pest veroorzaakt werd door een pestgif dat zou ontstaan op plaatsen van
verrotting van voedsel, planten, uitwerpselen of lijken. Dit pestgif kan, vermengd met lucht of
met water, het voedsel en alle voorwerpen waarmee de mens in contact komt besmetten. Men
dacht dat buitenaardse, kosmische krachten die verrotting in de hand konden werken.
Bepaalde standen van planeten, kometen, wijzigingen in het klimaat of in het verloop der
seizoenen, aardbevingen en overstromingen of veranderingen in het gedrag van dieren werden
beschouwd als voortekens die wezen op een nakende pest.
In perioden van crisis worden zondebokken gezocht. De joden werden ervan beschuldigd de
waterputten te vergiftigen om de christenheid uit te roeien. In vele steden in Europa werden
ze levend verbrand of begraven, ook in ons land, nml. in Brabant en Henegouwen, werden
joden vervolgd.
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De epidemieën in onze contreien

In oude kronieken van Vlaanderen wordt tussen 1006 en 1347 meermaals gerapporteerd over
moorddadighe pestilenties waarbij ongelooflijk hoge aantallen doden vielen, “dater qualick
volckx ghenouch te lyve bleef, om die doden te begraven”. Daarbij weet men niet altijd met
zekerheid over welke epidemieën het ging en hoeveel dodelijke slachtoffers er waren.
Dr. De Meyer beschrijft de epidemie van 1316 waarvan voor het eerst precieze cijfers
bestaan. Tussen mei en oktober werden in totaal 1938 lijken in de straten van Brugge
opgehaald. Vele burgers weken uit, ook het grafelijk hof.

Vanaf de pan-Europese pestepidemie van 1347 tot 1666 werden onze contreien regelmatig
geteisterd door pestepidemieën met tussenin sporadische sterfte aan pest.
Vermits er in het Brugse geen joden waren werden tijdens de epidemie van 1467 de
‘reeuwers’ ervan verdacht pestgif te werpen in de waterputten en de wijwatervaten.
Reeuwers waren meestal arme lieden die pestlijders verzorgden. Ze mochten het geld, de
kleren en de inboedel behouden van families die volledig uitstierven.

Tijdens de epidemie van 1489 – 91 trof de stadsmagistraat voor het eerst maatregelen.. Alle
grachten, waterputten…werden gezuiverd, dwalende honden werden afgemaakt door
hondenslagers. Besmette huizen moesten gemerkt worden en besmette personen en hun
verzorgers in quarantaine gehouden: ze mochten alleen de straat op tussen 17u en 7u en
moesten een lange witte stok dragen. In 1563 werd een ambtenaar aangesteld om besmette
huizen te registreren en in 1602 werden op het Magdalenaveld pesthuysen opgericht waarheen
pestlijders gebracht werden. Tijdens epidemieën werden scholen gesloten en vuren
aangemaakt om het pestgif te verdrijven.

In 1603 werd in Brugge een “Camere van Ghesontheyt” opgericht waarvan deel uitmaakten
“de burgemeester, 2 schepenen, 2 docteurs in de medecyne, een chirugien en een secretaris..
Met volle macht en last om alles te ordoneren en te doen executeren, door rode meesters,
reeuwers en andere daarvan dependerende, wat ook maar enigszins met de pest te zien heeft”.
Bij elke daaropvolgende pestepidemie trad die commissie in actie. Een stadsordonnantie van
1625, herdrukt tijdens de epidemie van 1666, somt een ganse reeks maatregelen op.

In 1631 en 1632 woedde de pest allerhevigst. De paters Discalsen, die pas 6 maanden in
Brugge verbleven, boden spontaan aan “te vertroosten de personen bevangen met de
contagieuse siecte”. Negen paters stierven aan de pest. Onze stad beleefde zijn laatste grote
epidemie tussen 1665-67. De H. Franciscus Xaverius werd als patroon tegen de ziekte
verkozen en op 10 juni 1666 werd een algemene processie gehouden. Op 2 februari 1667
werd een dankmis gecelebreerd in de Sint-Donaaskathedraal en in de kerk van de Jezuïeten
om het einde van de pest te vieren.
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Maatregelen genomen door de stadsmagistraat
De Camere van Ghesontheyt

In 1603 werd “De Camere van Ghesontheyt “ opgericht. Die trof een aantal maatregelen om
de verspreiding van de ziekte tegen te gaan en de verzorging van de pestlijders te verzekeren.
Ze ontplooide een belangrijke activiteit in de pestjaren 1631-32 en 1666. Al het pestpersoneel
stond onder haar toezicht en beheer. Al wie het beroep van “Reeuwer of Reeuwighe” wilde
uitoefenen moest door de Kamer van Gezondheid onderzocht en goedgekeurd worden .
(Tabel 1)

Het stadsbestuur liet in 1604 bij Pieter Soetaert, een handleiding drukken:
“Avertissement, trauwe waerschuwinghe ende instructie, welcke Burghmeesters, Schepenen
ende Raedt der stede van Brugghe, bij rade ende advies van Medicyns, doen ende geven aen
alle Poorteren ende in oorconden der selver stede; sonderlinghe aen alle jonghe aencommende
Pestmeesters, hoe sij in het cureeren van de jeghenwoordelyck regnierende Pestilentsche
Cortse, mitsgaders eenige voorneemste symptomen ofte toevallen der selve, als daer sijn de
Botse ende Cole voortaen sullen hebben te regieren ende gedraghene”.
Dit drukwerkje werd in 1632 heruitgegeven; ditmaal werd het gedrukt bij Nicolaes Breyghel.
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Tabel 1
De gezondheidskamer organiseert de verzorging van de pestlijders
1.Rodemeesters of ‘roomeesters’ werden in 1666 aangeworven via een examen bij Th.
Montanus.
Zij moesten gesignaleerde huizen bezoeken, de ziekte vaststellen, pestlijders bewegen tot
evacuatie naar de
pesthuizen en na het einde van de ziekte hun huis ‘zuiver’ verklaren. Verder waren ze
belast met het
behandeling (insnijden van pestbuilen) en het uitdelen van geneesmiddelen. Ze werden
betaald en kregen
gratis huisvesting, kledij, een paard plus voeder en één man of vrouw als dienstpersoneel.
2. De’ roodoctor’ trad eerder adviserend op bij het stellen van de diagnose en de
behandeling.
3. Rode vroedvrouwen stonden zwangere pestlijdsters bij de geboorte bij, thuis of in de
pesthuizen.
4. De’reewighen en reewers’ waren belast met het verzorgen van de pestlijders.
5. ‘Stedegarsons’ voorzagen de pestpaters en de roomeesters van de nodige levensmiddelen
en bezorgden
wekelijks onderhoudsgeld aan de arme pestlijders. Ze waren tevens boodschappers tussen
de administratie
gevestigd in Sint-Juliaans en in de Gezondheidskamer en de actieve pestbestrijders.
6. De ‘schadebeletters’ hielden politietoezicht op de geëvacueerde pestlijders in de
stedevyvere, de besmette
huizen en het verplicht voorzien van het pestteken. Ze hielden toezicht bij de stadspoorten
om de in- en
uitgang van burgers en vreemdelingen te controleren.
7.’ Hondeslagers’ moesten rondlopende honden doden ter voorkoming van besmetting.
8.’ Meurderaers’ moesten de aalputten van besmetten huizen legen.
9. De Cellebroeders gingen rond om de lijken op te halen en ze te begraven en ze verzorgden
ook pestlijders.
Ze beschikten over een paard op kosten van de pestekast. In 1602 kregen de cellezusters
het uitdrukkelijk
bevel voor de zieke kinderen te zorgen.
10. De’ besorghsters’ hielden toezicht op het opnieuw toegankelijk stellen van gepestifieerde
huizen.
11 Pestpaters of rode paters zorgden voor de zielzorg van de pestlijders.
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Op 25 augustus 1625 werden “Ordonnatien by Burghemeesters, Schepenen ende Raeden der
Stede van Brugghe uytghegheven op het stuck vande Peste” uitgevaardigd. Die werden in
1666 opnieuw afgekondigd. (Tabel 2).
In 1666 werd de pas aangelegde Handelskom afgesloten voor inkomende vreemde schepen.
De pest woedde immers in gans Europa.

Tabel 2

Enkele voorschriften uit de stadsordonantiën.

Voor de deur van een besmet huis moeten 2 witte roeden staan. Zodra iemand gestorven was
moet er dwars over de deur een witte baar geplaatst worden waarop elke week een zwart
streepje geplaatst wordt. Die moest daar blijven tot 6 weken na het laatste overlijden.
Zo niemand meer sterft, moeten het huis, klederen, lijnwaad en meubelen gezuiverd worden;
“alle de coppespinnen” moeten geweerd “tot int upperste”, het stro der beddingen moet
verbrand en het huis uitgerookt worden. Geen meubelen mogen verkocht of vervoerd
worden, tenzij na zes maanden.
Het dragen en begraven mag gebeuren ‘s nachts.
De lijken moeten vier voeten diep begraven in de uiterste hoeken van het kerkhof.
Al wie in een besmet huis woont moet een witte roede dragen. Ze mogen in geen huizen,
herbergen of winkels komen en ze mogen niet over de Burg, de Breydelstraat, de Buerse of de
Coornemart passeren of op andere plaatsen waar veel volk is of in nauwe straten.
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Ze mogen niet op openbare banken of bruggen zitten en mogen enkel het huis uit om zich te
verluchten of tot hun verzet. De stad zullen ze uittrekken langst de stadspoort die het dichtst
bij hun huis ligt. Het is verboden aan allen die wonden hebben uit het huis te gaan.
De bewoner van een besmet huis zal het toegelaten worden zich ter markt te begeven, bij de
geneesgoedmenger en in winkels binnen te treden om voorraad en levensmiddelen aan te
kopen van 9 uur ‘s morgens tot 3 uren ‘s namiddags, ten ware dringende noodwendigheid het
anders raadde; dan zal hij met de hand hoegenaamd niets aanraken, maar enkel met de vinger
aanwijzen wat hij begeert te kopen. Handelaars mogen geen geld ontvangen tenzij het eerst in
water gedompeld werd.
Zij moeten hun “mesch ende vuylicheyt delven ende omme bringhen ende dooden de Catten
ende Honden, (uitgezonderd de beenhouwershonden en de hazewinden) en ze delven in hun
bachten zonder die te worpen inde reye”.
Uit die maatregelen blijkt uiteraard dat men doorhad dat de ziekte besmettelijk was. De
maatregelen genomen door de stadsmagistraat zullen meer bijgedragen hebben tot de controle
van de ziekte dan de behandelingen van de geneesheren.

De behandeling door geneesheren

De geneesheren, die de juiste oorzaak van pest niet kenden, zaten volledig op het verkeerde
spoor van het pestgif. Ze stelden allerlei maatregelen voor om de vorming van het pestgif te
voorkomen, of om het pestgif te neutraliseren of het contact ermee te verhinderen. Was men
er toch mee in aanraking gekomen dan moesten diverse middelen de weerstand verbeteren of
de uitscheiding van het pestgif bevorderen door het veroorzaken van zweetbuien, braken en/of
diarree.
Twee Brugse geneesheren, Jan Pelsers (1569) en Thomas Montanus (1669) hebben hun
ervaringen, opgedaan tijdens de pest, te boek gesteld. Dit laatste werk werd uit het Latijn
vertaald en kan geconsulteerd worden op www.montanus.be. In tabel 3 staan een aantal
aanbevelingen van Montanus geresumeerd.
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Thomas Montanus – Thomas van den Berghe, geboren te Diksmuide op 7 juni 1617,
volgde humaniora te Brugge. Hij studeerde geneeskunde te Leuven en maakte studiereizen in
Duitsland en Italië. In 1656 werd hij benoemd tot geneesheer-pensionaris van de stad Brugge
en van het Sint-Janshospitaal en in 1659 van het Brugse Vrije. Hij was stadsdokter en lid van
de gezondheidskamer tijdens de epidemie van 1665. Hij werd zelf besmet door de pest maar
overleefde. Op basis van zijn ervaring opgedaan tijdens die epidemie publiceerde hij in 1699
een boek over de pest. Montanus speelde een voorname rol bij de organisatie van de medische
beroepsuitoefening te Brugge o.a. van de vroedvrouwen, de chirurgijns en geneesheren. Hij
was de drijvende kracht bij de oprichting van de medische sociëteit Sint-Lucas. Hij overleed
te Brugge op 8 april 1685.
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Tabel 3
Maatregelen tegen de pest volgens Montanus
Preventie

“Beter voorkomen dan genezen” Montanus

De bezoedeling voorkomen:
Bidden
Riolen, grachten, straten, markten, latrines regelmatig reinigen
Lijken in water, straten, huizen verwijderen
Bereiding van zwarte zeep, walvisolie buiten stad
De besmette lucht ontgiften “is nauwelijks mogelijk”
Vuur aanmaken in straten en pleinen met bepaalde houtsoorten
Buskruit, pek verbranden. Ongebluste kalk blussen
Beschermen tegen het pestgif:
Ban overvloed aan vrienden en overbodige dienstboden.
Van God met deemoedig en berouwvol hart bescherming afsmeken
Het lichaam zuiveren van uitwerpselen met dieet en allerlei recepten
Ban alle dieren, lijken en uitwerpselen uit het huis behalve de stinkende bok
Verwissel regelmatig van kledij en berookt ze met kruiden
Vooraleer op straat te komen: neusgaten, lippen, slapen, handen en hartstreek
inwrijven met triakel en allerlei andere recepten
Pestappel en pillen om in de handen en handschoenen te houden.
Geen contact met personen of goederen die in contact geweest zijn met pest
Na contact met besmette huizen of individuen, lichaam en kleren beroken.
“Indien u vreest dat u iets kwaads overkomen is, hoest, snuit uw neus, urineer, tracht
stoelgang te hebben, snuif azijndampen of andere rook op, en drink een slok wijn of gebruik
een hartversterkend middel. Wees verder gerust en pieker niet.”
De weerstand verbeteren
“Er zijn antidota die het hart versterken, het gemoed opvrolijken … en de krachten en de
natuur bevoordeligen. Hoewel ze het pestgif niet rechtstreeks bestrijden, bieden ze toch
weerstand, beletten de vooruitgang van het gif, totdat de natuur haar krachten samenbundelt.”
De woomomgeving
Kies een afgezonderd huis, op afstand van kerkhof, vlees- of vismarkt.
Allerlei voorschriften voor het reinigen van het huis.
Vloeren bedekken met allerlei planten: rozemarijn, marjolein, laurier, enz. …
Vuren aanleggen met speciale houtsoorten.
Aromatiseren van kamerlucht (b.v. zwavelrook, wierook).
Buitenshuis
Ga niet buitenshuis als de lucht rotachtig of besmet is, niet voor twee uur na zonsopgang, bij
noorden- en oostenwind, liever dan bij zuider- en westenwind.
Vooraleer buiten te gaan, een lepel wijnazijn of twee ons siroop van rijpe kweeperen die het
best tegen pest behoeden en een lichte klamheid of transpiratie veroorzaken.
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Amuletten of talismans zijn medicamenten die… geen enkele geneeskrachtige eigenschap
hebben, maar waarvan men zegt dat zij werkzaam zijn wegens een wonderbare en voor de
mens onbekende hoedanigheid.
Kwikzilver, arsenicum, antimoon
Dieren: kruisspin (levend in een noot opgesloten), slakken, padden, kikkers
Planten en wortels
Edelstenen
“Werken, eten, drinken, slapen, seks bedrijven: alles moet met mate gebeuren”.
“Veelvuldige seks put de krachten uit … en verteert het lichaam op duizend manieren”…
“De verlokkingen van het vlees moeten daarom vermeden worden.”
“Ik moet toegeven dat zuivere drank, tot vrolijkheid en niet tot dronkenschap gedronken,
tegen de pest beschermt”.
Natuurlijke evacuaties zoals menstruatie, urinevloei, zweten en stoelgang mogen niet
onderbroken worden. Stoelgang liefst dagelijks, hoogstens om de twee dagen. Onderbreking
leidt tot opstapeling van abnormale humores, bevordert rotting en verhoogt de vatbaarheid
voor het pestgif
“Dagelijks gebruik van rabarber heeft menigeen van de pest gevrijwaard”
“Daarenboven stellen wij dat de smart, de angst, een sterke verbeelding, de bezorgdheid en
de zielsverbijstering onmiddellijk of accidenteel de pest veroorzaken”.
“Het is dus aangeraden, bij pest in een blijmoedige geestesgesteldheid te leven zonder bang
te zijn … over pest of over aan pest overleden personen niet te spreken, in mooi gezelschap
te verkeren met alle soorten vermakelijkheden de verbeelding, de tijd en lusteloosheid op te
knappen en te verfraaien” .
Niet alle individuen worden tijdens een epidemie besmet. Sommige besmette personen
genezen.
Zijn meer vatbaar: kinderen, vrouwen (vooral jonge meisjes en zwangere en menstruerende
vrouwen), verzwakte en tengere individuën en zwaarlijvigen; vochtige en warme lichamen
die brede poriën hebben waarlangs het pestgif gemakkelijk binnendringt. Ook individuën
met een overvloed van abnormale ‘humores ‘ die niet voldoende uitgescheiden worden door
constipatie, afsluiting van de poriën, afwezigheid van menses.
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Pestbuilen werden door chirurgijns ingesneden of opengemaakt met een gloeiend ijzer of door
hete was druppelend van een kaars. Het plaatsen van de anus van een levende kip op de
pestbuil was volgens Montanus een doeltreffende methode.

Er werden zeer complexe mengsels voorgeschreven. Het lijkt erop alsof men hoopte dat
tussen die veelheid wel iets zou tussen zitten dat effect kon hebben.
Dokters, notarissen, priesters en al de verzorgers die met pestlijders in aanraking kwamen
liepen extra gevaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat menig onder hen stierf. Dokter
Montanus vond “.. .dat de arts die zich bij het bezoek aan de pestlijders laat voorafgaan door
een vuur om zich te beschermen tegen de rondzwervende pestbesmetting, zeer voorzichtig
handelt, vooral indien dit rook uitstraalt”. Toch werd hij zelf door de pest besmet. Het is
interessant om te zien hoe hij zichzelf behandelde: “aanzittend bij een groot vuur … een
middel om te braken.. lavement … hartversterkend middel … aderlating (2 maal) …
versterkend middel… overvloedig getranspireerd”. Toch geeft Montanus toe dat: “Zoals de
aard van het pestgif is ook het echte geneesmiddel aan de artsen onbekend”. Niettemin geeft
hij toch volgende adviezen:
“Indien men een pad levend in een linnen zakje op de hals van een mens laat hangen, zal hij
de pestlijder na enkele uren van zijn ziekte bevrijden”.
“Een flinke slok oude urine van een gezonde man geniet eenzelfde faam”.
“Het menstrueel bloed van vrouwen bevat iets bezoartisch dat werkzaam is tegen de pest, als
het gedroogd en verkoold wordt, en men er zout van maakt”.
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Economische gevolgen van de pest te Brugge
Hoewel er veelal beweerd wordt dat één derde van de bevolking in West-Europa gestorven is
aan de pest lijken we die ernstige mortaliteit niet terug te vinden in de Brugse regio.
In oude kronieken is er wel sprake van 12.000 tot zelfs 80.000 in 1583 “zoe datter op desen
tydt, bynnen den termyn van viij maenden, zyn ghestorven bynnen Brugghe van de perste
ende van ander haesteghe zykten vel tachentych dusendt persoenen onder mans, ende
vrauwen, ende jonghe dochters, ende jonchmans, zonder de cleene kynders; Godt ghedyncke
de zyelen.” (E. Rembry).
Prof. J.A. Van Houtte besluit na onderzoek dat: “Het feit dat de belastingen op het verbruik
van eetwaren en drank vóór en na de epidemie (1347 – 1351) te Brugge geen grote verschillen
in hun opbrengst vertoonden, duidt erop dat de bevolking geen aanzienlijke schommelingen
onderging”.
G. Maréchal controleerde de opbrengst van de hoeven van het Sint-Janshospitaal en besloot
dat voor de periode 1349 – 50 “de weerslag op de economie kort maar hevig was”. Er was
wel een toegenomen sterfte onder het personeel van het hospitaal O.-L.-Vrouw van de
Potterie en in het Sint-Janshospitaal en er waren minstens dubbel zoveel overlijdens als
gewoonlijk: 10% van de Brugse bevolking zou gestorven zijn. De graaf van Vlaanderen gaf
toelating om twee nieuwe kerkhoven buiten Brugge op te richten.
F. Roose besloot op basis van de parochieregisters dat er in Sint-Michiels een zeer hoge
sterfte was in 1634 terwijl dit helemaal niet het geval was in Oostkamp en te Brugge.
Voor de pest van 1665-66 beschikken we over meer betrouwbare gegevens opgeschreven
door broeder Pieter Van den Driessche, griffier van de “Camere van Ghesontheyt”. Hij
noteerde zorgvuldig elk overlijden met datum en woonplaats. Na studie van dit materiaal
concludeerde Dr. R. Pannier dat de mortaliteit onder de pestlijders 1.338 / 3.795 = 35% was
en dat het totaal aantal sterfgevallen 1.338 bedroeg op ca 32.300 inwoners, d.i. 3.6 – 4.1%.
Twee parochies, St.-Anna en St.-Gillis, waren het zwaarst getroffen (Fig.). Typisch voor elke
epidemie was dat de meeste gevallen voorkwamen in de zomermaanden. Tabel:
maandelijkse evolutie van het aantal besmette huizen en het aantal doden gedurende de
pestepidemie 1666. (Dr. R. Pannier).
Maand
Besmette Dodencijfer
huizen
maart
2
3
april
9
21
mei
51
90
juni
38
102
juli
138
357
augustus
234
441
september 136
153
oktober
77
113
november 23
29
december 20
23
januari
0
6
Totaal
728
1338
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Lokalisatie van de pesthaarden in de diverse Zestendelen. (Naar Dr. R. Pannier).

Religieuze middelen tegen de Pest
De pest werd aanzien als een straf van God. De mens wordt aangespoord zijn heil te zoeken in
boete, werken van liefde, bijwonen van pestmissen, boeteprocessies, gebed en verering van
pestheiligen.
“De sonden syn oorsaecke van de pest ende andere siecten”. “Penitentie ende afstandt van
sonden is een goede remedie tegen de pest”.
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“Ten zelven tyde trocken die Nederlanders (ook Bruggelingen) in grooter menichte
te Roomewaert, omme hemlieden daermede deelachtich te maekene van de schoone
pardoenen (aflaten) van den jaere van gracie (jubeljaar 1350), maer den thiensten persoon en
keerde niet wedere, zo storven zy onderweghe vander peste ende vermoeythde”.
Groepen flagellanten trokken door de steden, ook in Brugge, op blote voeten, gehuld in
zakken, bestrooid met as, jammerend en biddend, kaarsen en relikwieën dragend.
Geestelijke raadgevers verschaften godsdienstige geschriften: “Heylighe ende oude ghebeden
tegen de peste. Te Brugghe gedruckt by Lucas vanden Kerckhove. 1666”.
“Open winckel van geestelycke remedien ten tijde van de peste te ghebruycken”.
Door Fr. Joannes Ludolphus van Craywinckel … 1670.

Pestheiligen

Een ganse reeks heiligen werd aanroepen tegen de pest. In Brugge zijn de voornaamste:
O.L.Vrouw, St.-Sebastiaan, St.-Kristoffel, St.-Adriaan, St.-Antonius, St.-Rochus, Carolus
Borromeus, St.-Franciscus, St.-Donaas, St.-Jacob de Meerdere, St.-Jan de Doper, St.-Jan
Nepomucenus, St.-Jozef, St.-Barbara en St.-Macarius. We vinden ze afgebeeld op
schilderijen, beelden en relikwieschrijnen in kerken en kloosters en in het straatbeeld.
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Alle Bruggelingen kennen het “Pestschilderij” op de hoek van de Poitevinstraat, waar de
laatste pestlijder zou gestorven zijn. Reeds in 1529 moet daar een schilderij gehangen hebben
met heiligen naar aanleiding van de “sweetsieckte” die vooral de St-Jacobsparochie teisterde.
In 1811 werd het laatste schilderij geschilderd door Beirlandt (nu in Gruuthuse). Sedert 1900
hangt er het tegeltableau, waarop heel wat kritiek kwam. St.-Jan de Doper, St.-Jan
Nepomucenus en St.-Macarius, drie betekenisvolle heiligen voor Brugge aanwezig op de
vorige versie, zijn vervangen door Adolf, bisschop van Osnabrück, St.-Bruno en St.-Antonius
waarvan alleen de laatste betekenis had voor de Bruggeling.
Tijdens de langdurige pest van 1666 werd Sint-Franciscus door het stadsmagistraat erkend als
bijzondere pestpatroon van de Stad Brugge. Op de gevel van de Walburgakerk lezen we:
“Den H. Franciscus Xaverius besonderen patroon tegen de peste aengenomen door het
magistraet der stad Brugge ten jaere 1666”.
Tot 1785 stond in het paradijsportaal van de O.L.Vrouwkerk het grootste beeld van Brugge,
dat van de H. Kristoffel. Ieder geloofde dat wie ‘s morgens het beeld van St.-Kristoffel
zag, ‘s avonds nog in leven zou zijn. Ook in de Sint-Kristoffelkapel op de markt was er een
levendige verering van de pestpatronen, geconcentreerd rond het altaar van de kaaskopers, dat
gewijd was aan Sint-Kristoffel. Een schilderij van Jan Maes met een O.L.Vrouw met de
pestpatronen, afkomstig uit deze kapel hangt nu in St.-Gillis.
De H. Barbara, patrones van de goede dood of tegen de ‘schielijke’ dood, genoot een speciale
verering tegen de pest. De paters augustijnen bezaten een relikwie met de rechter voorarm en
hand van de heilige.
De rol van de paters in de verzorging van de pestlijders
De pestpater of rode pater werd plechtig aangesteld voor de zielenzorg van de pestlijders. Na
een pestmis, bijgewoond door de Magistraat en de Clerus, werd hem de peststok overhandigd
door de bisschop. Hij werd in processie naar de pesthuizen gebracht waar
men afscheid nam. Vanwege de quarantaine was er geen contact meer. Hij werd voorzien van
al het nodige voedsel, brandhout en een ezel.
De paters Discalsen boden zich spontaan aan als “gheestelicke vaders om tadminstreren van
de Heilige Sacramenten ende vertroosten de personen bevangen met de contagieuse siecte”.
Ze werden ondergebracht in een huis met tuin in de Willemijnendreef waar ze een kapel
inrichtten. Ze droegen een speciaal kleed van zijde en zeemvel en waren ontslagen van het
vleesderven. Toen de pest in hevigheid toenam kregen ze een tweede huis in de Hauwerstraat.
Negen paters vielen als slachtoffer van hun toewijding tijdens de epidemie van 1631-1638.
Het Brugs stadsbestuur schonk als dankbetuiging het altaarschilderij in hun kerk met
pestlijders op de achtergrond. Er vielen ook enkele slachtoffers onder de augustijnen en
kapucijnen.
De laatste pestpater, Melchior van Menen, offerde plechtig zijn rode peststok aan het beeld
van de Mater Dolorosa in de katedraal.
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Hoe syfilis in onze gewesten losbarstte.
Dr Johan R. Boelaert, Brugge
Voor wie het begrip syfilis vaag is, een kleine definitie. Syfilis is een bacteriële, seksueel
overgedragen aandoening, een S.O.A. zoals men dat heden noemt, die klassiek in drie fasen
verloopt: de eerste fase is de inoculatiefase met als letsel een zweer met harde bodem, vaak op de
genitalia aanwezig en “primaire sjanker” genoemd; de tweede fase is gekenmerkt door ziektegevoel
met lichte koorts en een huiduitslag; bij niet behandelde gevallen treedt na een latente periode die
meerdere jaren duurt de derde fase op met het optreden van neurologische en/of psychische
symptomen en vaatletsels. Syfilis is hoegenaamd niet alleen een aandoening uit het verleden, deze
ziekte blijft bijzonder actueel. Haar incidentie de laatste tien jaar in belangrijke mate gestegen is,
ook in onze regio.
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Bij deze bespreking van de geschiedenis van syfilis, beperken we ons tot de eerste decennia
na het losbarsten van de ziekte in onze streek en we zullen, in de mate van het mogelijke, pogen te
verwijzen naar onze stad. Achtereenvolgens worden volgende topics behandeld:
-de plotse verschijning van syfilis in Europa
-de naam “syfilis”
-de bron van syfilis
-de behandeling van syfilis in de 16e eeuw
-Brugge en syfilis in de 16e eeuw
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Zoals verder zal blijken, barst syfilis in onze gewesten los in de allerlaatste jaren van de 15e
eeuw. Toch is de verklaring niet te zoeken in een toegenomen losbandigheid en seksuele tolerantie.
Inderdaad, tijdens de lange regeerperiode van Filips de Goede bestond er in het algemeen een
gedoogbeleid omtrent prostitutie, zonder repressie ervan. Enkel hoefde de bordeelhouder jaarlijks
taks te betalen. Tijdens de laatste decennia van de 15e eeuw keerde het tij. Zogenaamde
penitentenkloosters werden in de Carmersstraat opgericht met de hoop prostituées tot een beter
leven te keren, en er ontstond meer repressie van de prostitutie. Toen de vreemde kooplieden onze
stad grotendeels verlieten, ging het bordelenbestand duidelijk achteruit. De reden waarom dit wordt
aangehaald is dat soms verkondigd wordt dat het de verschijning van syfilis is die de prostitutie een
rem gaf. Maar de net aangehaalde gegevens wijzen erop dat de Brugse prostitutie reeds voordien in
recessie vertoefde. Aan diegenen die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp, is het uitstekend werk
van Guy Dupond, betiteld “Maagdenverleidsters, hoeren en speculanten. Prostitutie in Brugge
tijdens de Bourgondische periode, aan te bevelen (1996, Vlaamse Historische Studies, nr 10).

Wat is er in het laatste decennium van de 15e eeuw gebeurd dat ons hier aanbelangt? Twee
historische feiten zullen onze aandacht opeisen: 1) de ontdekking van Amerika door Colombus in
1492 en 2) een merkwaardige oorlog die in 1494-95 plaats vond en waarbij twee legers af en toe
militair met mekaar geconfronteerd waren. Alles draaide rond het bezit van het koningrijk Napels,
dat de Franse koning Karel VIII wou inpalmen. Het ging om twee huurlingenlegers: het eerste
onder leiding van de Franse Karel VIII en het tweede bestond uit een coalitie van Venetianen, de
Sforza’s, paus Alexander Borgia, onze Maximiliaan van Oostenrijk en de ouders van zijn
toekomstige schoondochter Johanna, namelijk de Spaanse Ferdinand en Isabella. De geschiedenis
verhaalt dat het Franse leger vergezeld was door niet minder dan 800 prostituees. En gebeurde wat
voorspelbaar was: men werd ziek, in beide kampen ziek! En toen de huurlingen uit gans WestEuropa na de oorlog, in 1495 huiswaarts keerden, breidde de ziekte zich zeer snel en epidemisch uit
over gans Europa. Elk kamp verweet de oorzaak van de ziekte aan het andere kamp, elk volk
verweet een ander volk. Dit is duidelijk af te lezen in de namen door verschillende volkeren aan
syfilis gegeven. Vele volkeren spraken van de Franse of Gallische ziekte (waren de Fransen immers
niet aan de oorsprong van de oorlog?); wij spraken van de Spaanse pokken, en dat was, zoals zal
blijken, zeer terecht. Het woord “pokken” wijst op de huiduitslag die bij syfilis optreedt. Omdat bij
toenmalige syfilis de huidletsels groter waren dan bij echte pokken (variola), werden elders ook de
termen la grande vérole en the great pox gebruikt.
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Waar vindt de naam “syfilis” die we heden gebruiken zijn oorsprong? Deze naam werd voor
het eerst gebruikt in een gedicht geschreven door de Italiaanse Girolamo Fracastoro, een
typisch veelzijdige Renaissance-humanist (dichter, astroloog, medicus) die in 1521, voor de
dramatische ziekte die in 1495 op grote schaal verschenen was, de naam syfilis ontworpen
heeft in een medisch-mythologisch gedicht met als titel “Syphilis sive morbus gallicus” (Syfilis
of de Franse ziekte). Later zal diezelfde Fracostoro een geniaal werk schrijven met visionaire
stellingen over de overdracht van besmettelijke ziekten, maar wij beperken ons hier tot zijn
dichtwerk over syfilis. In zijn dichtbundel grijpt Fracastoro terug naar één verhaal uit de
Metamorfoses van Ovidius, namelijk het verhaal van Niobe.
Deze is fier op haar kroost die bestond uit zeven zonen en zeven dochters. In haar
vermetelheid, vindt ze dat haar een goddelijke eer toekomt, gezien Leto –een van de talrijke
vrouwen van Zeus- slechts twee kinderen had voortgebracht, namelijk de tweelingen Apollo en
Artemis. Niobes overmoed werd zwaar gestraft: Apollo schoot zijn pijlen neer op de zeven
zonen en Artemis op de zeven dochters, waardoor de ganse kroost van Niobe werd gedood.
Niobes verdriet was intens. Uit medelijden, voerden de Goden haar met de lijken van haar
gesneuvelde kinderen naar de nabijgelegen berg Sypile, waar Niobe tot rots werden
omvormd. Niobe’s rots had de vorm van een treurende vrouw, voorovergebogen en wiens
tranen neerwaarts vielen.

De Bruggelingen kennen deze metamorfose van Ovidius ondermeer dankzij het beeld
van Niobe dat Constant Permeke op gevoelige en meesterlijke wijze in het brons vereeuwigd
heeft, beeld dat ons dagelijks toelaat langs de Steenhouwersdijk even te mediteren over de
gevolgen van hoogmoed. Het dichtcanto van Fracastoro verlaat nu Ovidius en fantaseert
verder. Opnieuw gaat het over hoogmoed en straf. Samengevat, gaat het om het volgende:
Syphilus is een herder die wegens hoogmoed door Apollo gestraft wordt met een ziekte waar
hij en zijn volk door gekweld worden. Als eerste slachtoffer geeft Syphilus zijn naam aan de
ziekte, vandaar de term syfilis. Uit medelijden bezorgt de nimf Lipare een geneesmiddel
tegen syfilis, zijnde kwik.
Toch duurde het tot in de 18e eeuw vooraleer de naam syfilis, door Fracastoro
verzonnen, werd ingeburgerd. Ondertussen gebruikte men bij ons de hoger aangehaalde
termen “Spaanse pokken”, alsook de termen “Jobs plaghe” en “Venusziekte”. In zijn gedicht
vervolgt Fracastoro met het Amerikaans luik van het verhaal, dat geresumeerd als volgt luidt.
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Bij aankomst op de Antillen, merken de Spaanse ontdekkingsreizigers grote vogels, die
ze neerschieten. Wat de Spanjaarden niet wisten is dat het om heilige zonnevogels ging! Als
straf, worden de Spanjaarden geteisterd door een ongekende ziekte. De nimf Ammerice raadt
het geneesmiddel gaïac aan.

Terug naar de geschiedenis. Een vaststaand feit is dat een nieuwe, ernstige, seksueel
overdragen ziekte als gevolg van legerprostitutie in 1494 een amplificatie onderging en in gans
Europa losbarstte. Waar komt deze ziekte vandaan, waar ligt haar bron? Is Fracastoro’s
gedicht over de Spanjaarden die Amerika ontdekken en die daar een ziekte opdoen enkel
dichterlijk gefantaseer of spruit dit verhaal toch uit een historische wortel?
Om die vraag te beantwoorden, doen we beroep op twee soorten studies: 1) het
onderzoek van archieven uit die tijd en 2) modern medisch onderzoek.
Eerst en vooral, wat leren ons de eerste geschreven getuigenissen over de ziekte,
daterend tussen 1495 tot 1500?
*Ruiz Diaz de Isla, arts in Barcelona, schreef dat hijzelf in 1493 bemanningsleden van
Colombus onderzocht, toen Colombus en zijn mannen in Barcelona het nieuws van hun
ontdekkingen waren komen uitleggen aan de Spaanse Reyos catholicos. Deze arts stelde toen
een ongekende, nieuwe ziekte vast, die hij mal serpentino noemde.
En vanaf de allereerste jaren van de verschijning van deze nieuwe ziekte in N-W-Europa,
beschikken we over verschillende merkwaardige documenten die de ziekte beschrijven als een
nieuwe, vreselijke en verminkende S. O. A.
*In 1496 gaf de secretaris en astroloog van Maximiliaan van Oostenrijk, een zekere
Grünpeck, niet alleen een beschrijving van syfilis, maar hij leverde ook een beeld. Centraal
O.L.V. met het kind Jezus, rechts van O.L.V. de geknielde keizer Maximiliaan, vooraan het
eerste gekende beeld van een syfilisdode en links van O.L.V. twee syfilislijders die knielend
Christus om genezing smeken.
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*Nog dichter bij ons bestaat het relaas van Romboudt de Doppere, die als kanunnik van
Sint-Donaas in de Latijnse taal een Brugse kroniek houdt tussen 1491 en 1498. Hij vermeldt in
zijn kroniek het voorkomen van de pocken van Napels in 1496. Ofschoon hij het niet formeel
heeft over Brugse gevallen, suggereert zijn mededeling toch dat er Bruggelingen toen reeds
aangetast waren. Volgens zijn interpretatie zouden Fransen vanwege de Napolitanen wijn te
drinken gekregen hebben, vermengd met bloed van melaatsen, hetgeen hen met syfilis
besmette. Zo kwam volgens hem de ziekte in onze streken terecht.
*In het zelfde jaar 1496 verschijnt er te Brugge een hallegebod waarin staat dat
regneert een ziecte die den lieden by grooten leekike puusten ende zweeren baerst jnt
aensichte twelke een contagieuse ende smertelike ziecte es … Het gaat natuurlijk om syfilis.
*Ten slotte loont het de moeite even te luisteren naar hetgeen de Cronycke van Hollandt,
Zeeland en Frieslandt meldt over het jaar 1497.

In dit iaer van XCVII. regneerde een alten wonderliken plage, doer alle die landen,
die welke nye bi menschen memorie gehoert en was, oft datter yemant of te spreken wiste,
ende was gecomen van Napels; die dye Franchoysen van daer neder inden landen brochten,
doe si Napels wonnen als voerseyt is. Ende dese siecte oft plage wert ghemeenlic genoemt
Sint Jobs plaghe of siecte oft die Napelsse ofte Spaense pocken. Van welke pocken die luden
mit allen siec waren, want si cregense eerst an hoer scamelheden ende int aensicht, ende
voert over alle hoer leden by groter menichten. Ende dye sommige waren also mismaect, als
of si Lazarus ende malaetsch geweest hadden, dat mense nauwelick kennen en mochte. Daer
si alten groten pijn ende smarte an leden ende lange tiden te bedde lagen; die sommige
crompen haer leden te samen dat si hem niet roeren en mochten ende noch eten noch
drincken ende duerde mitten sommige sere lange.
Laten we even de gebeurtenissen chronologisch op een rijtje plaatsen:

- 1492: Colombus ontdekt Amerika;
-1493: Een arts in Barcelona onderzoekt bemanningsleden van Colombus en neemt een
nieuwe ziekte waar;
-1494: Spaanse militairen richten zich naar Napels om de Spaanse koning ter hulp te zijn
bij de nakende aanval van de Franse koning. Inderdaad de roepen van de Franse koning
rukken op naar Italië, terwijl een tegencoalitie hem wil tegenhouden;
-1495: De huurlingen van beide legerkampen keren huiswaarts en zetten de ziekte over
in hun respectievelijke thuisgebieden;
-1496: -De secretaris van Maximiliaan van Oostenrijk publiceert de tekening van een
syfilisslachtoffer;
-Een Brugse kroniek vermeldt de verschijning van de Spaence pocken en een
Brugs hallegebod heeft het ook over de ziekte;
-1497: De Cronycke van Hollandt geeft ons een dramatische beschrijving van de ziekte.
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De aangehaalde symptoombeschrijvingen zijn gewoon dramatisch. Het is duidelijk dat
syfilis bij het begin van haar Europees bestaan een zeer ernstige aandoening was, die gepaard
ging met het voorkomen van uitgesproken en multipele zweren en productie van stinkende
etter en met soms huidnecrose en misvorming door mutilerende littekens. Daarenboven
vertoonde de patiënt uitgesproken en moeilijk te stillen gewrichts- en beenderpijnen. Niet
enkel waren de symptomen zeer uitgesproken, maar de evolutie van het eerste naar het

derde stadium van de ziekte verliep ook zeer snel, met niet zelden de dood voor gevolg.
Interessant is dat diverse auteurs melding maken van een duidelijke mildering van de
syfilissymptomen een twintigtal jaren later. Het mechanisme hiervan is moeilijk uit te maken.
Voor de bacterie is het wel interessanter dat de ziekte niet te dramatisch verloopt en de zieke
lang overleeft, om toe te laten de kiem naar andere gastheren toe te verspreiden. Het is dus
waarschijnlijk dat minder virulente bacteriële “strains”, die een betere ziekteverspreiding
konden uitlokken, de overhand hebben genomen ten opzichte van de initiële, meer virulente
strains van de bacterie.

Waaraan schreef men toen de ziekte toe? Een dergelijke ziekte moest natuurlijk
oorzaken hebben. Hier volgen enkele van deze toeschrijvingen.
- Alle ziekten en epidemieën werden als straffe Gods beschouwd, en natuurlijk ontsnapte
syfilis hier niet aan.
- Onze Brugse kroniek legt de oorzaak bij een vergiftiging door wijn vermengd met
melaatsenbloed. Dit hoeft niet te verwonderen. Melaatsen zijn, net zoals de joden, steeds
slachtoffers of zondebokken geweest van de maatschappij.
- Een arts uit de Nederlanden, Theodor Van Ulsen, Ulsenius genoemd, en werkzaam in
Nürenberg, schreef in 1496 een gedicht in het Latijn dat hij door Dürer liet illustreren.
Boven het afgebeeld syfilisslachtoffer is de dierenriem afgebeeld met het jaartal 1484. In
het teken van de schorpioen komt een abnormale sterrenconjunctie voor. Gezien de
schorpioen in de astrologie verwijst naar de genitaliën, wou de auteur hierdoor beduiden dat
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reeds twaalf jaren voor de Europese verschijning van syfilis, deze geslachtsziekte in de sterren
geschreven stond.
We verlaten nu de geschreven bronnen en gaan na of het modern wetenschappelijk
onderzoek ons hulp kan bieden bij de volgende kernvraag: bestond er een soort syfilis in het
Pre-Columbiaans Amerika of integendeel in het Europa van voor Colombus, dus van voor
1492? Vermits syfilis aan bepaalde beenderen een specifieke aantasting geeft (onder de vorm
van periostale reactie), werden beenderen uit de pre-Columbiaanse tijd van zowel de
Dominikaanse republiek als van Europa onderzocht. Beenderkenmerken van syfilis waren
afwezig in pre-Columbiaanse skeletten van Europese afkomst, doch waren flink in
vertegenwoordigd in de Dominikaanse republiek. Deze gegevens geven kracht aan de
hypothese van de Amerikaanse oorsprong van syfilis.
Een andere studie geeft nog zwaardere argumenten in dezelfde richting. Het genoom van
de verwekker van syfilis, Treponema pallidum, is nu ontrafeld. Een vergelijking van de
genetische kenmerken van de syfilisverwekker met die van verwante bacteriën die geen
venerische syfilis verwekken leidt tot conclusie dat de echte verwekker van syfilis relatief
recent in de menselijke geschiedenis ontstaan is vanuit een andere subspecies die aanwezig
was in de Nieuwe Wereld. Het zou best kunnen zijn dat deze Amerikaanse subspecies een
niet-venerische voorganger die zich in een nieuwe (Europese) bevolking omvormde tot
verwekker van de venerische syfilis. Als voorlopig besluit, en ofschoon het debat hieromtrent
niet gesloten is, wijzen deze recente gegevens convergerend op de waarschijnlijke rol van de
bemanning van Colombus die via Spanje en de Spaanse militairen aanwezig in Italië tijdens de
oorlog tegen de Franse koning, zorgden voor een syfilisexplosie in het Europa van de laatste
jaren van de 15e eeuw.

Hoe behandelde men syfilis in de 16e eeuw?

De twee voornaamste therapeutica waren gaïacum en kwikzilver.
Gaïacum. De gaïacboom,die op de Antillen groeit, leverde “lignum sanctum” (heilig
hout), ook “lignum vitae” (levenshout) of pokhout genoemd. Dit hout werd dus vanuit de
Antillen naar Europa geëxporteerd. Voor onze stadsgenoot Stradanus, die ons dankzij de
recente tentoonstelling in het Groeningemuseum beter gekend is, hoorde dit gaïachout tot de
belangrijke nieuwe vondsten van zijn tijd (Nova reperta). Stradanus beeldt deze houtblokken
(hyacum genoemd) af samen met andere merkwaardige ontdekkingen en uitvindingen: de
ontdekking van Amerika, de boekenpers, het magnetisme, de stijgbeugel, het buskruit,
distilleerkolven enz. In een andere tekening toont Stradanus hoe men met die houtblokken te
werk ging. Ze worden in kleine scherven gehakt, gewogen en gekookt; dat afkooksel wordt
aan de patiënt te drinken gegeven. Het gevolg was zweten en speekselvloed, maar ondanks
heel wat positieve rapporten, had deze behandeling geen effect.
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De tweede remedie bestond uit kwik. Zalven op basis van kwik waren reeds in gebruik
bij de Arabieren. Paracelsus was één der eerste en belangrijkste voorstanders van deze
metaaltherapie. Kwik werd op verschillende wijzen toegediend: ofwel langs de mond, ofwel als
zalf die op de syfilitische huidletsels werd gestreken, ofwel als fumigatie. In het begin van de
16e eeuw was deze beroking van kwik zeer populair. De patiënt werd in een soort caisson
geplaatst, waaronder vuur werd gestookt, waarop kwiktabletten werden aangebracht,
waardoor kwikdampen opstegen. Vermits echter de dosering van kwik niet op punt stond,
ontwikkelden heel wat patiënten symptomen van kwikintoxicatie (met mondontsteking,
afvallen van de tanden, enz.) en deze intoxicatie werd soms fataal. Kwik, in overmatige dosis
toegediend, geeft aanleiding tot speekselvloed. Het zelfde geldt trouwens voor het gaïachout.
Men nam aan dat precies deze krachtige speekselproductie in staat was het “syfilitisch venijn”
uit het lichaam te verwijderen. Ofschoon dit voorgestelde mechanisme van antisyfilitische
werking van kwik onjuist was, werden heel wat patiënten met kwik geholpen. We weten nu
immers dat kwik een dodend effect kan uitoefenen op de syfilisbacterie, waardoor kwik,
althans in sommige stadia van de infectie, behulpzaam kon zijn.

Welke sporen van deze ziekte vindt men in het Brugge van de 15e een 16e eeuw?
1) Kroniekschrijver Romboudt de Doppere, die in de Latijnse taal een Brugse kroniek
houdt tussen 1491 en 1498, heeft het vanaf 1496 reeds over de pocken van Napels, men
seide. Volgens zijn melding zouden Fransen vanwege de Napolitanen wijn te drinken gekregen
hebben, vermengd met bloed van melaatsen, hetgeen hen met syfilis besmette. Zo kwam
volgens hem de ziekte in onze streken terecht. In ieder geval werden volgens deze
kroniekschrijver Bruggelingen vanaf 1496 aangetast.
2) Een Brugs hallegebod van 1496 heeft het over een nieuwe ziekte met grote pokletsels.
Het gaat hier duidelijk om syfilis.
3) Kort daarop, leert ons het “Verluydboec 1490 – 1537”, wordt een zekere Hacquinet
de Bailleul op 27 februari 1502 aangehouden en vervolgd omdat hij ten eerste beweerde de
“pokken van Napels” genezen te hebben en ten tweede het silhouet van een kind had doen
verschijnen in een spiegel. Wegens deze rituele magie werd hij als straf gedurende één uur op
het schavot tentoongesteld, behangen met een bord (“titel”) waarop zijn misdrijf te lezen
stond. Meer nog, hij werd voor één jaar uit Vlaanderen verbannen naar Firenze of Bologna. Bij
terugkomst, moest hij een bewijs van verblijf bezorgen. Zo niet zou hij onthoofd worden.
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4) Gelukkig waren er te Brugge niet alleen kwakzalvers bezig, maar ook echte artsen. In
1570, werd een Brugse chirurg, Dr Boudewijn Wuyts vergoed voor het “curerene un pocke
Josijne, de dochtere van Jan Boudenoot”.
5) Het is een Brugse arts en humanist, Victor Giselin, die in 1579 de publicatie verzorgt
van het tractaat over syfilis van de bekende Parijse hoogleraar Fernel. Dezelfde Giselin schrijft
een brief aan een andere Bruggeling, Martijn Everaert, over het gebruik van kwikzilver in de
syfilistherapie.
6) De prenten over gaïachout van de hand van Bruggeling Stradanus die naar Firenze
was uitgeweken
7) Ten slotte een dramatisch verhaal dat zich in Brugge afspeelde en waar men
archiefstukken over heeft. Het betreft de schoonouders van Juan Vivés, namelijk over Vivés’
schoonmoeder, Clara Cervent, die de avond van haar huwelijk in Brugge haar bruidegom
Bernard Valdaura zag, wiens benen vol zwachtels zaten, met ingeoliede stroken linnen die
zweren bedekten. Ze had dus een ziekeling gehuwd, door de “Franse ziekte” aangedaan.
Ofschoon de artsen geen hoop meer zagen en Clara aanraadden haar man niet meer aan te
raken, bleef Clara gedurende de zeven laatste jaren van Bernard bijzonder dienstig bezig met
alle mogelijke lichamelijke zorg, een prachtige illustratie van zelfopoffering.

Besluitend:

*In 1496 explodeert een nieuwe ziekte binnen Europa, na thuiskomst van de huurlegers
uit Italië
*De oorsprong van de ziekte situeert zich vermoedelijk in Centraal-Amerika. Mogelijks
betrof het daar een niet-venerische aandoening die zich in een nieuwe, blanke bevolking
omvormde tot een seksueel overdraagbare ziekte
*De symptomen van de ziekte waren aanvankelijk fel uitgesproken, om een 25 jaren
later duidelijk te milderen.
*De naam “syfilis” komt van het gedicht van Fracastoro doch geraakte slechts in de 18e
eeuw in algemeen gebruik.
*Ondertussen was de naamgeving in Vlaanderen: Spaence pokken, Jobs plaghe en
Venusziekte.
*De toenmalige behandeling bestond uit ofwel gaïachout ofwel kwik.
* Wij beschikken over diverse Brugse documenten die het over de syfilis van 15e en 16e
eeuw hebben.
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“Cholera- brieven” - Filatelie en geneeskunde

Dr Michel Deruyttere, Brugge

Cholerabrieven zijn brieven verstuurd tijdens cholera-epidemies wereldwijd, en die bij
aankomst in een land, in quarantaine geplaatst en ontsmet werden, vooraleer ze bij de
bestemmeling kwamen. Dit gebeurde reeds vroeger bij pest- en ook nog bij gele koorts
epidemies. Deze dokumenten behoren tot de Pre-filatelie.

Elke ernstige epidemie zaait paniek in de wereld. Dit was recent het geval met de Mexicaanse
griep, doch vroeger was dit ook zo met pest en cholera.
Tijdens epidemies zoeken de autoriteiten altijd naar manieren om de uitgebroken ziekte in te
dijken. Gezien bij de start, de oorzaak van de ziekte dikwijls niet bekend is, worden frekwent
inadekwate maatregelen genomen. Zo werden in vroegere tijden, bij het uitbreken van
epidemies bizarre maatregelen genomen, zoals de ontsmetting van poststukken, daar men
overtuigd was dat ziekten werden overgebracht via objecten waaraan de ‘ziektestoffen’
gehecht waren . Deze angst voor besmetting heeft uiteraard geen zin, gezien de schuldige
bacterie, zoals de cholera bacil,die zich in water ophoudt, in droge omstandigheden slechts 24
uur leeft, maar dit weten we pas sinds de negentiende eeuw.

De ontsmetting van brieven en poststukken, vooral door fumigatie of roken ,“gerookte
brieven”, had tot doel de verspreiding van epidemies over het Europese continent tegen te
gaan.
Reeds op het einde van de 15de eeuw werden tijdens pestepidemies voorzorgsmaatregelen
genomen ; zo werden verdachte personen of goederen, en dus ook post in quarantaine
geplaatst door de gezondheidsdiensten of autoriteiten.In de middellandse zeehavens, zoals
Marseille of Venetië, werden binnenkomende schepen ontsmet door de havenlazaretten en
poststukken ontsmet door onderdompeling in azijn. Immers, was men toen overtuigd dat
verspreiding van ziekten vooral gebeurde via havens en matrozen. Kwamen de pest en
syphilis in Brugge ook niet binnen via de Damse haven ?.
De sanitaire voorschriften van Ferrara vermelden in 1575 dat “brieven moeten vastgenomen
worden door een pincet met lange steel”, gerookt worden en daarna naar de Sanita gedragen
worden.Een dergelijk tafereel wordt afgebeeld op een Europa-zegel van Portugal in 1979.
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In Frankrijk werd de post ontsmet door ‘vinaigre des quatre voleurs’. Dit antisepticum vindt
zijn oorsprong tijdens de pestepidemie van 1630 in Toulouse, waar bijna de ganse stad stierf
aan de pest, behalve vier boeven, die zich dagelijks insmeerden of dronken van een vloeistof
op basis van wijn- of appelazijn, waarin lavendel, munt, rozemarijn, absinth en andere kruiden
hadden gemacereerd.
Tijdens de pestepidemie in China in 1868 waren de paters Scheutisten die daar werkten,
verplicht de brieven die ze ontvingen of verstuurden te ontsmetten zoals blijkt uit hun
briefwisseling met familie hier.(2)
Maar vooral met het uitbreken van cholera-epidemies van Noord naar Zuid in de 19de eeuw
werd post massaal ontsmet. Dergelijke brieven uit door ziekten aangetroffen streken, werden
aan de grens onderschept, en worden ‘cholerabrieven’ genoemd; zij behoren tot de “Prefilatelie”: dit is de tijd waarop brieven of dokumenten verstuurd werden zonder er een
postzegel te moeten op plakken: immers de eerste postzegel verscheen pas in 1840 in
Engeland, de zogenaamde Black Penny. In België was dit pas in 1849 met een afbeelding van
Leopold I met ‘epauletten’. De Royal Society of Londen heeft een speciale studiegroep over
dit onderwerp, namelijk ‘the Desinfected Study Mail Circle’.
Het ontsmetten gebeurde door de brieven te roken of stomen of onder te dompelen in een
ontsmettingsvloeistof. Om de rook of de ontsmettingsvloeistof beter in de brief te laten
penetreren, werden inkepingen, insnijdingen, perforaties gemaakt ;soms werden hoeken of
zelfs de ganse brief geopend , wat uiteraard reakties uitlokte wegens het schenden van het
briefgeheim.
De insnijdingen in de brief konden kriskras gebeuren, volgens de inspiratie van de
postbeambte, maar werden dikwijls volgens een bepaald patroon uitgevoerd. De insnijdingen
konden rechtlijnig zijn of kronkel- of S vormig en hadden een bepaalde lengte , zodat men
door deze kleine verschillen kon zien in welke stad of kantoor de fumigatie gebeurd was.
Onderstaande brief werd op 24 oktober 1836 verstuurd naar Recanati in Italië.Dit is een
charmant stadje aan de Adriatische kust.
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Hij bevat een aantal insnijdingen van 3,5 cm, namelijk 3 aan de voorzijde en 3 aan de
achterzijde; als we de brief open doen zien we dat de insnijdingen dwarsdoor de brief, tot
achteren toe lopen; enveloppen zijn pas in gebruik sinds het midden van de negentiende eeuw.

Voor dit roken , stomen of vaporiseren werden allerlei produkten gebruikt zoals chloor-,
jeneverdampen, azijn, zwavel e.a aromatische planten, waarvan men vermoedde dat ze een
ontsmettend effekt zouden hebben.
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Deze ontsmettingstechniek liet zijn sporen na op de brief, zoals insnijdingen, perforaties en
ook verkleuringen van het briefpapier en soms vervagen of minder leesbaar worden van het
handschrift door het bevochtigen van de inkt. Voor de bestemmeling van de brief hadden deze
sporen een geruststellend effekt, gezien hij hierdoor wist dat hij bij het lezen ervan, weinig
risico liep besmet te worden. Dit geruststellend effekt werd nog versterkt door het aanbrengen
van één of meerdere stempels, soms met rode was, op vóór- en achterzijde van de omslag.
Deze brief bevat naast deze insnijdingen nog 2 stempels met de Italiaanse term “desinfettata
( ontsmet).

In Nederland droeg de stempel vanaf 1819 de melding ”Zuivering Marine” of “gezuiverd”,
waarbij de marinechirurgijn belast werd met visitatie van in quarantaine gehouden schepen en
kampementen en met de ontsmetting van onder andere de uitgaande post (3). In Engelstalige
landen was het een stempel met “desinfected”, in Belgrado een rode was stempel met
“Karantine Aleksinac” om te melden dat de brief in quarantaine geplaatst werd. In ander
landen droeg de sanitaire stempel de melding SAN.St (sanitaire stempel) of een groene
stempel van de Giunta Sanitaria di Novara. Ook in Vatikaanstad werden de brieven voorzien
van een stempel met “Spurgo Pontificio of S.C (Sagra Consulta) en in Spaanse gebieden
“desinfectada por calor”. In België werden verdachte brieven geopend, onderworpen aan
warmte, daarna terug dicht geplakt en voorzien van een klever van de Sanitaire Politie,
waarop vermeld stond dat de brief ontsmet werd volgens de regeringsvoorschriften ,zoals
geïllustreerd in het boek van Han T. Siem (3)
Deze ontsmettingstechnieken werden in de 19de eeuw niet alleen gebruikt tegen cholera, maar
ook tegen Gele Koorts op Hawaï en tijdens pokkenepidemies.
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Maar uiteraard de techniek stond in de 19de eeuw ook niet stil. In plaats van insnijdingen, kon
men ook de brief met gaatjes doorboren door een priem; later werd een tandraster ontworpen
met scherpe naalden, waardoor de brief geperforeerd werd.

Ieder stad of kantoor had zijn eigen perforator zodat men kon zien of de perforatie in
Marseille (1831/1833) of in La Ciotat, een ander stadje in de buurt van Marseille, gebeurd
was. Mogelijks vind zo’n tandraster zijn oorsprong in Rome, waar geen insnijdingen werden
gebruikt maar puntvormige openingen, om vooral bij het verzenden van staatsdocumenten,
geen staatsgeheimen prijs te geven. Nu organiseert men perslekken om staatsgeheimen prijs te
geven, in de 19de eeuw was dit wellicht via dergelijke insnijdingen of inkepingen.

Behoren cholerabrieven en het ontsmetten van brieven heden tot de prehistorie? Neen!
In 1963 werden in Oost-Duitsland brieven met een strijkijzer behandeld om bacteriën te
doden, daar men overtuigd was dat de paratyfus epidemie zich verspreidde vanuit het Westen
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via brieven.(4) Ook in de 21ste eeuw worden brieven of poststukken radioaktief bestraald
wegens terroristische dreiging met anthrax- of miltvuurbakterie.Het is immers nu mogelijk
om ziekteverwekkers in speciaal geprepareerde brieven te versturen, zodat alert blijven nog
steeds de boodschap is.
Nog in het recente verleden, namelijk eind 2001 ontvingen in de Verenigde Staten, Tom
Daschle, fraktieleider van de meerderheid en vriend van Barack Obama en Sen Russ
Feingold, beiden Amerikaanse Senatoren, een brief die de antraxbakterie bevatte. Vijf van
hun medewerkers die in kontakt kwamen met deze brief stierven hieraan en 17 andere
personen werden door deze vorm van bioterrorisme besmet.

Ook in andere landen waren de postdiensten in staat van alarm en beducht op brieven die wit
poeder bevatten, zo ook in België. In een postkantoor in Brugge doken 2 verdachte
enveloppes op die een poeder bevatten. De Civiele Bescherming ontruimde het kantoor en de
omslagen werden overgedragen aan een labo van Volksgezondheid in Ukkel, waar alle
analyses negatief bleken.(5)

Vrij recent, in februari 2008, werd in Eindhoven het belastingskantoor opgeschrikt door een
poederbrief. Veertien personen die in kontakt waren geweest met de deze brief werden
tijdelijk in quarantaine geplaatst, totdat de resultaten van het onderzoek en de ontsmetting
door de brandweer bekend waren.(6)

Tijdens deze periodes van bioterrorisme verschenen op het internet allerlei raadgevingen om
uw brieven te ontsmetten met een vochtige doek gedrenkt in een oplossing met bleekwater en
azijn of met een stoomstrijkijzer, daar vochtigheid en warmte de bacterie zullen doden.
Ik kijk nu alle dagen in mijn brievenbus of er geen brief komt uit Mexico, met de melding
‘desinfected against Mexican flue’ of “desinfectata contra la gripe mexicana” en
“gezuiverd” in België.
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Antoine Depage en de Ambulance de l’Océan, 1914-1918
Prof. Dr. P. Defoort,
U Gent en Palfijnstichting voor de Geschiedenis van de Geneeskunde, Gent
Antoine Depage
Hoewel de herinnering aan zijn optreden tijdens de eerste wereldoorlog veel bijdroeg tot zijn
roem, wordt wel eens vergeten dat Antoine Depage niet één van die figuren is die pas door
een oorlog uit de anonimiteit opduiken. In 1914 was hij reeds een internationaal
toonaangevende figuur in de chirurgie. Geboren in 1862 als telg van een vooraanstaande
herenboerenfamilie te Bosvoorde (Duras) – de familie leverde burgemeesters en notabelen en
was ook in de hout- en kolenhandel bedrijvig – schreef hij zich in als student geneeskunde aan
de ULB in 1880. Tevoren had hij een weinig formele opvoeding genoten (hij werd
weggestuurd van het atheneum van Doornik) en leek hij zich eerder op het boerenbedrijf te
richten. Aan de universiteit zou hij bekend staan als “l’homme des bois”, de bosmens. Te
noteren is trouwens dat Depage van huize uit nederlandstalig was, in zoverre dat dit hem in
het begin zelfs enigszins belemmerde in de studie. Hij zou steeds een zwaar accent en
Vlaamse colloquialismen behouden, en werd door zijn intimi “Toone” genoemd.
Als we zijn zoon Henri Depage mogen geloven was zijn keuze voor de geneeskunde eerder
toevallig. Hij zou haast “ex autoritate” op de lijst van de studenten geneeskunde gezet zijn
omdat daar een tekort was, vs. het aantal studenten in de rechten. Wat daar ook van zij, het is
duidelijk dat Antoine Depage de geneeskunde met volle passie, energie en alle scherpe gaven
van verstand en handvaardigheid omarmde. Hij was een man van grote gestalte – 1m80 in de
19e eeuw – en knap uiterlijk, zoals men toen zei “de belle prestance”, en de wat onbehouwen
student trok door zijn talenten de aandacht van vooraanstaande professoren, de fysioloog Paul
Héger die hem tot zijn medewerker maakte, maar ook de ruwe kanten afschaafde en Depage
heel wat cultuur, o.m. de klassieken, bijbracht , en de chirurg Thiriar. Deze laatste was een
figuur van betekenis, ook al vond James Ensor het om een of andere persoonlijke rancune
(een honorariumkwestie?) nodig hem te vereeuwigen in zijn satirische prent “les mauvais
chirurgiens”.
Van 1887 tot 1890 vervolmaakte Depage zich zoals gebruikelijk met een “tour” langs de grote
buitenlandse centra: Ludwig te Leipzig, Hlava, Thiersch en Gussenbauer te Praag, en te
Wenen Billroth en Albert. Albert was een gedreven pionier van zowel de theoretische studie
van de gewrichtsmechaniek als van de gewrichtschirurgie, expertise die de oorlogschirurg
Depage uitstekend van pas zou komen. Terug in Brussel verdedigde Depage zijn thesis
“Contribution à l’étude de la tuberculose osseuse” (1890). Ging aan het werk in een eigen
kliniek en maakte een steile opgang in het Brussels hospitaalwezen. Na zijn aanstelling in de
“Hospice de l’Infirmerie” (1895) wordt hij diensthoofd in St. Jean (1899), in St. Pierre (1904)
en buitengewoon hoogleraar chirurgie aan de ULB (1909).
Depage’s sterke punt was het feit dat hij steeds streefde naar de verbinding van de klinische
chirurgie met de basiswetenschappen, inz. door laboratoriumwerk.
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Tegelijk was hij grondig begaan met alle structurele aspecten die de resultaten van de therapie
aanbelangden, in de eerste plaats de kwaliteit van de nursing. Zo wist hij die aan het
monopolie van de kloosterzusters te onttrekken, ondermeer door de stichting van de “Ecole
Belge d’Infirmières Diplômées” waarvoor hij Engelse nurses onder de leiding van Edith
Cavell aantrok. (Dit weliswaar maar nipt na de stichting van een katholieke school in St.
Camille). Ook hospitaalarchitectuur boeide hem en daarover publiceerde hij een boek.

In 1892 werd hij medestichter van de “Société belge de chirurgie”. In 1907 werd hij lid van de
Academie voor Geneeskunde. In 1902 had hij de “Société internationale de chirurgie” mee
gesticht, en hij werd voorzitter van het 4e internationaal congres van deze vereniging, te New
York in het voorjaar van 1914.
In 1892 was hij gehuwd met de tien jaar jongere Marie Picard, het nichtje van zijn leermeester
Paul Héger. Marie was een elegante en begaafde dame die hem actief professioneel bijstond,
onder meer door het tekenen van mooie anatomische platen die de verschillende operatiefasen
toonden voor zijn colleges. Zelf was Depage een jeugdvriend van de broers Solvay, maar
Marie Picard bracht een heel netwerk mee uit liberale intellectuele en economische kringen,
waar gaandeweg ook kroonprins Albert en zijn echtgenote Elizabeth toe behoorden.

Oorlogschirurgie pre 1914
Het referaat dat Depage te New York bracht ging over de oorlogschirurgie en de lessen die uit
de recente Turks-Servische oorlog (1912) ter zake getrokken konden worden.
Depage had in 1909 Leopold II geopereerd voor zijn fatale aandoening en zou aanwezig
geweest zijn bij de ondertekening door de koning van de wet op de algemene dienstplicht.
Daarbij zou de koning hem gezegd hebben “Dokter, er komt een grote oorlog en gij en uw
collega’s moeten u daarop voorbereiden” – althans volgens Henri Depage. Dàt is wellicht een
verhaaltje zoals er vaker de geschiedenis opsmukken. Een feit is echter dat het wel onder
invloed van koning Albert is, dat Depage in 1912 een ambulance inrichtte in de TurksServische oorlog.
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Vier Belgische ambulances vertrokken naar het conflictgebied. Depage, met zijn medewerker
Neuman als adjunct, vijf verpleegsters onder wie zijn vrouw Marie, een brancardier – zijn
zoon Pierre- vertrokken naar Turkije,een tweede ambulance onder Conrad (Antwerpen) naar
Bulgarije. Dr. Joseph Vandevelde, later een medewerker van l’Océan, maakte er deel van uit.
Met de ambulance woor het Servisch leger onder drs. Lerat en Van Swieten vertrok eveneens
een latere medewerker van l’Océan, de beroepsmilitair radioloog Etienne Henrard. Een laatste
kolonne vertrok naar Servië onder leiding van de Gentse professor Willems, later de
commandant van het HM Hoogstade, en bepaald géén medewerker van l’Océan!

Als voornaamste les brachten Depage en Neuman mee dat men zich niet moest laten verleiden
tot ingrepen zoals de extractie van projectielen op het slagveld zelf. Enkel het verband was
daar nuttig en de verdere behandeling moest gebeuren op een volgend echelon, zoniet
riskeerde men de meest ernstige infecties.
Overigens werden de Turkse soldaten hoofdzakelijk weggemaaid door de cholera. De
geïnfecteerden werden geïsoleerd in moskeeën waaruit de doden ’s nachts massaal afgevoerd
werden. De Turkse officieren isoleerden zichzelf en hun buitenlandse “gasten” voor
besmetting door aangetaste soldaten die radeloos dichterbij kwamen met een geoefend
pistoolschot “op afstand te houden”.

Het Belgisch leger: krijgsplannen en sanitaire voorzieningen
België rekende op zijn stricte neutraliteit, gegarandeerd door de mogendheden. Tegelijk was
het voor België een zaak van levensbelang dat het de bereidheid en bekwaamheid toonde om
die neutraliteit op een geloofwaardige wijze te verdedigen. Het land deed daarom zware
inspanningen door het uitbouwen van een indrukwekkend fortensysteem en tenslotte het
opleggen van de algemene dienstplicht in 1909.
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De neutraliteit en de configuratie van het fortensysteem waren bepalend voor de operaties van
ons leger in 1914. Het fortificatiesysteem omvatte de “blokkeringsforten” van Luik en Namen
en het “réduit national” Antwerpen. Een opmars van Frankrijk of Pruisen/Duitsland tegen
elkaar, die eventueel het grondgebied ten oosten van Samber en Maas zou schenden kon
ernstig gehinderd worden door Luik en Namen.De keuze van Antwerpen liet het “réduit
national” in contact met de zee en het buitenwereld. Zo zou het grootste gedeelte van het
grondgebied gevrijwaard blijven, vermits geen van de belligerenten er belang bij zou hebben
de tanden te breken in operaties tegen België als zodanig. Deze in het midden van de 19e
eeuw geloofwaardige strategische positie was tegen 1914 volledig onderuitgehaald door de
demografische evolutie van vooral Duitsland, die maneuvers ten westen van de Maas voor de
Generalsstab haalbaar en zelfs wenselijk zoniet obligaat maakten, wat in het plan Schlieffen
concrete vorm kreeg. De premissen van het Belgisch dispositief werden daardoor serieus
onderuit gehaald, en implceerden ook dat het Belgisch leger zich niet rechtstreeks in lijn kon
scharen met de Fransen en de Engelsen, maar slechts door een precaire rocade langs de
noordgrens en de kust, zoals uiteindelijk zou gebeuren.
In 1913 werd Léopold Mélis “Inspecteur Général des Services de Santé”. Mélis was niet de
pennenlikker waarvoor hij later werd versleten, maar een vooruitziend man die veel heeft
gedaan om in extremis de situatie te redden, en ook tijdens de oorlog vele malen van
energieke besliskunde getuigde. Zijn positie maakte hem echter toentertijde geen lid van de
Generale Staf. Het hoofd van de gezondheidsdienst was geen bevelhebber, maar officieel een
“adviseur van de minister van Oorlog”.
Reeds in 1905 nam hij het initiatief voor de bouw van 300 SSA (Service de Santé de l’Armée)
treinwagens, naar het systeem van kolonel Simonis, die geheel van metaal waren en snel
omgebouwd konden worden om 20 gewonden op berries te vervoeren. Deze wagens, gemerkt
met het Rode Kruis, mochten bij het gebruik door de spoormaatschappij de vierhoek
Antwerpen-Gent-Brussel-Leuven niet verlaten.

Bij de mobilisatie beschikte het leger daarmee over 33 treinen met een capaciteit van 3840
liggende en 3600 zittende gekwetsten. Deze SSA rijtuigen konden overigens model staan
voor de Europese legers en oogstten ook later de bewondering van de geallieerde medische
autoriteiten achter het front. Nodeloos op te merken: toen België uiteindelijk door de
vijandelijkheden verrast werd, bevonden heel wat SSA-rijtuigen zich niet binnen de voorziene
zone. Toch kon men ze gauw genoeg recupereren en inzetten.
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Door toedoen Mélis werd in mei 1914 (!) de wet gestemd tot uitbreiding van de medische
omkadering: 3 generaals i.p.v. één, 60 hogere officieren i.p.v. 28, 245 geneesheren i.p.v. 175.
Te noteren valt dat er toen, ook in de burgersector, nog helemaal niet zoveel dokters
beschikbaar waren, laat staan chirurgen, als nu! In juli 1913 gaf de staf het order dat alle
militairen, inclusief de officieren, één uur per week moesten getraind worden in het gebruik
van het individuele verbandpakket. Dergelijke pakketten bestonden al sinds generaties, maar
nu ging het wel om steriele verbandpakketten, waarvan de centrale farmacie er
honderdduizenden produceerde, die in het conflict goede diensten bewezen.
Van een andere orde was echter de voorziene evacuatiepolitiek, de spil van alle
oorlogsgeneeskunde. Daarbij vertrok men, naar de principes van de Franse hoofdgeneesheer
Delorme, van een geheel verkeerde voet.Men ging er tactisch van uit dat de vuurkracht van
moderne wapens zo was dat een bewegingsoorlog zou ontstaan waarbij de locale gevechten –
“de schok op het terrein” – hooguit enkele uren zou duren waarna de eenheden verder zouden
maneuvreren. De vuurkracht zou directe hulp aan de gewonden op het slagveld onmogelijk
maken, maar de evacuatie zou nadien volgen. Dat uitstel zou geen zware gevolgen hebben,
want de opwarming van de moderne projectielen (kogels of granaatscherven), dacht men in
het licht van de nieuwe bacteriologische inzichten, zou immers met zich brengen dat de
wonden steriel werden. Men hield geen rekening met de penetratie van corpora aliena
(kledingsfragmenten, aarde...) en de grote weefseldestructie door snelvuurmunitie met de
secundaire necrose daardoor.
Het plan van het Belgisch leger voorzag dat de gewonden dagelijks bij de hoofdkwartieren
zouden verzameld worden en daarna dagelijks op een vast uur (18 uur) per trein (TSO, train
du soir ordinaire) geëvacueerd werden naar het voor elk van de divisies voorziene hospitaal in
het achterland: Gent, Antwerpen of Brussel.

Tot de Ijzer
De Gezondheidsdienst mobiliseerde op 4 augustus 1914, wanneer 12 Duitse
cavalerieregimenten en 300 000 infanteristen de grens overschreden. Volgens zijn eigen
getuigenis werd Mélis toen verrast door de voorzitter van het Rode Kruis die hem kwam
meedelen dat dit organisme zijn voorziene rol niet kon spelen bij de evacuatie van gekwetsten
en het bemannen van hospitalen. Mélis zal dit tekort wel al voorzien hebben, maar dacht dat
de Gezondheidsdienst zelf aan de behoefte zou kunnen voldoen, behalve wat betreft de
bestaffing van de evacuatietreinen, stations en open verklaarde steden.
In elk geval had hij reeds op 2 en 3 augustus artsen gecontacteerd die in de Balkanoorlogen
ervaring hadden opgedaan waaronder uiteraard Depage, maar ook Debaisieux uit Leuven,
Willems te Gent, Conrad te Antwerpen en anderen. Talrijke ambulances werden ingericht in
kastelen en burgershuizen te Antwerpen, Leuven, Namen, Gent en aan de kust, zij het niet
steeds met gekwalifieerd personeel en onbaatzuchtige bedoelingen – wie zijn privéwoning tot
ambulance verklaarde werd immers vrijgesteld van een eventuele inkwartiering van troepen.
Op 17 augustus verlet Mélis Brussel om het veldleger te vervoegen naar Antwerpen. De
Belgische militaire hospitalen te Leuven, Vilvoorde, Mechelen en Brussel werden aan het
Rode Kruis overgedragen en aldus geneutraliseerd.
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Te Brussel werden de grote ambulances in het hospitaal St. Jan, St. Pieter, St. Elisabeth en in
het Koninklijk Paleis ingezet voor de verzorging van achtergebleven Belgische militairen en
Duitse gekwetsten.
Het is nu dat Depage voor het eerst op het voorplan treedt. Koningin Elisabeth had in overleg
met Mélis die nominatim “ondervoorzitter” van het Rode Kruis werd, Depage gevraagd om
de leiding te nemen van alle werkzaamheden die normaliter aan het Rode Kruis waren
toebedeeld. Depage aanvaardde deze opdracht op voorwaarde dat er onmiddellijk één miljoen
(toenmalige) Belgische frank werd vrijgemaakt om materiaal en voorraden aan te schaffen, en
hij persoonlijk de leiding kreeg over de algemene organisatie van het Rode Kruis in het land
én van de ambulance in het Koniklijk Paleis. Eén van zijn eerste maatregelen was het snoeien
in de wildgroei van ongekwalificeerde ambulances. Wat de som van één miljoen toen
vertegenwoordigde kan worden afgeleid uit het feit dat wanneer Depage en de
schatbewaarster gravin de Mérode na de slag aan de Ijzer de Belgische troepen achter het
front vervoegden, de overblijvende som van vijftigduizend frank volstond om een hospitaal
voor 350 gewonden in te richten in de meisjsschool Jeanne d’Arc te Calais, benevens de
ambulance Archimède voor 50 lichter gekwetsten.
Deze aanstelling van Depage had voor gevolg dat terwijl Depage zijn progressieve visie op de
(oorlogs)chirurgie ten bate van heel wat slachtoffers kon doordrukken, er steeds een
organisatorische dubbelzinnigheid zou blijven bestaan. Hoewel hij later (node) een aanstelling
tot hoofdgeneesheer 2e klasse (luitenant-kolonel geneesheer) zou aanvaarden, en de
“ambulances” die hij leidde bestaft werden door militaire (beroeps- of gemobiliseerde)
geneesheren en brancardiers, bleef Antoine Depage zichzelf als een man van het Rode Kruis
beschouwen. Zo droeg hij zelden de uniform, maar een samengesteld pak dat een wat
paramilitaire look had (niet ongelijk aan Clemenceau als die later het front bezocht), maar
belangrijker was dat de besteding van de middelen die Amerikaanse en Britse sympathisanten
van “little Belgium” kwistig voor Depage en zijn inrichtingen beschikbaar maakten. Deze
waren stricto sensu niet aan het Belgisch leger maar wel aan het Rode Kruis geschonken en
bleven dus onder het toezicht van Depage, die ze onder meer inzette voor de latere uitbouw
van het enorme veldhospitaal van Vinkem en bij de ontplooiing voor het laatste offensief,
waarin hij de militaire Gezondheidsdienst voor was, wat nog gevoelsmatig nazindert bij de
historici met militaire background. Dat liet ook de grote mate van autarcie van de ambulance
de l’Océan toe. Het bracht ook mee dat de grote formaties die Depage creëerde steeds als
“ambulances” beschouwd bleven, ondanks hun stationair karakter en indrukwekkende
omvang.
Tijdens de eerste fase van de krijgsverrichtingen, en tot het front stabiliseerde aan de Ijzer,
stonden Depage, zijn vrouw en medewerkers dus in hoofdzaak in voor de zorgen in de
ambulance in het Koninklijk Paleis in Brussel. Depage moest daartoe de nodige contacten
onderhouden met de militaire gouverneur, General-Feldmarschall von der Goltz. Het verhaal
wil dat om in deze gesprekken het overwicht te behouden en meer bedenktijd te hebben,
“Toone” Depage ondanks zijn Vlaamssprekende afkomst en zijn opleiding te Leipzig, Praag
en Wenen, zich als volledig Duits onkundig voordeed, zodanig dat alles nog eens vertaald
moest worden. Later zou een adjudant van von der Goltz een zoete weerwraak nemen door te
zeggen dat de perfect Frans sprekende generaal zich van zijn kant aan hetzelfde spelletje
bezondigd had.
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In deze fase van de oorlog werd een zekere beschaving nog in acht genomen: foto’s, die
spoedig door de censuur van beide kampen onderdrukt zouden worden, tonen Duitse en
geallieerde artsen broederlijk naast elkaar bij de verzorging van gewonden, en verpleegster
Jane de Launoy constateerde wat bevreemd maar niet ontevreden dat de Duitse soldaten op
straat eerbiedig de groet brachten aan verpleegsters in uniform.
Intussen speelden de krijgsverrichtingen zich onverbiddelijk af. In grote lijnen waren er de
gevechten rond de forten van Luik en Namen, die finaal zouden uitgeschakeld worden door
speciaal daartoe gebouwde extra zware Krupp en Skoda mortieren, het zwaarste landgeschut
dat tot dan toe ooit gebouwd was. Hoewel de forten behoorlijk lang weerstonden, werd het
Duitse marsschema zoals het effectief gepland was daardoor in feite nauwelijks vertraagd.
Volgden de vertragende gevechten tijdens de terugtocht van het veldleger op de versterkte
vesting Antwerpen, waarvan de “slag der Zilveren Helmen” bij Halen de meest roemruchte
episode is. Vanuit Antwerpen werden daarna enkele zeer kostbare tegenacties gevoerd op de
flank van de Duitse legers die over Brussel zuidwestelijk naar Frankrijk oprukten richting
Parijs, om het Franse leger te omsingelen, wat zoals bekend verhinderd werd door de slag aan
de Marne – Joffre had immers intussen een maneuverreserve opgebouwd op zijn linkerflank,
buiten de Duitse omsingelende beweging, het “Zesde Leger” van generaal Maunoury. De
toestand te Antwerpen werd daarna onhoudbaar, ondanks de steun van een Brits
marinierskorps en de aanwezigheid van Winston Churchill, toen minister van Marine, die de
grote strategische mogelijkheden inzag van het bewaren van Antwerpen, via de Schelde
gemakkelijk te bevoorraden en versterken, als een dolk in de rug van de Duitse opmars.
Daarin werd hij echter niet bijgetreden door de regeringen die alleen dachten in termen van de
frontale schok tussen de Franse en Duitse legers. Het Belgisch leger trok zich dan ook terug,
te voet en per spoor, langs de Nederlandse grens op Gent, Brugge en de kust, en vandaar
zuidwaarts naar de Ijzer, waar het zich begin oktober eindelijk kon aansluiten bij de massa
van de geallieerde legers en het bevel gegeven werd dat voortaan geen terrein meer mocht
prijsgegeven worden. Deze flankmars langs een vijand in volle offensief mag terecht
aangezien worden voor een militair meesterstukje, dat in meer zelfbewuste naties in de
nationale legende zou getreden zijn. De militaire Gezondheidsdienst mag daarbij zeker zijn
deel van de eer opeisen.
De zorgverlening verliep weliswaar in uiterst precaire omstandigheden: tekort aan personeel
en middelen, geen adequate evacuatiemogelijkheden – algauw werd duidelijk dat de auto
daarvoor het meest geschikt was – hulpposten die voortdurend onder vuur lagen in een
bewegingsoorlog waar bevelen en tegenbevelen heen en weer vlogen – de aantekeningen van
Belgische artsen, “Max Deauville”, Paul De Backer, de Brugse “élève-médecin” Julien
Decuyper tekenen een hallucinant beeld van deze dagen. Het moet echter gezegd dat de
overrompeling van de gezondheidsdiensten door de realiteit van de oorlog geen louter
Belgisch fenomeen was. Engelse bronnen, Franse bronnen ook over de latere fases van de
oorlog, zoals Duhamel en Georges Blond in zijn “Verdun” maken er gewag van, en de
getuigenis van Ernest Claes die pas krijgsgevangen genomen werd ingezet in een Duits
veldhospitaal, in zijn “Namen 1914”, laat dezelfde toestanden zien langs Duitse kant.
Toch namen inspecteur-generaal Mélis en zijn medewerkers belangrijke maatregelen om de
toestand het hoofd te bieden. Zo leverde hij twee artsen en een ambulance auto aan de Britse
mariniers die geland waren zonder eigen gezondheidsdienst.
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Van meer betekenis was dat Mélis de minister ertoe bracht graaf de Grunne, de bevelhebber
van het wagenpark, te bevelen een grote hoeveelheid “Overland” chassis die ter beschikking
waren om te bouwen tot ambulance auto’s voor vier of zes gekwetsten. Dat gebeurde in het
belegerde Antwerpen op weinig dagen tijd in de Minerva-fabrieken en bezorgde ons leger een
adequaat wagenpark voor het transport van de gewonden.

De belangrijkste prestatie was wel de evacuatie van de gekwetsten. Vanaf 29 september
vertrokken, onder de coördinatie van commandant Masure, 25 tot 30 treinen per nacht in de
richting van Temse en St. Niklaas, op enkele kilometer van de gebombardeerde forten. Op 30
september vertrokken 12 sanitaire treinen, op 1 oktober nog 4 treinen met licht gekwetsten,
terwijl Boom gebombardeerd werd. Na de eerste evacuatie naar de kust werden de gekwetsten
geconcentreerd (met onder meer de kusttrams die Mélis opgevorderd had) te Oostende en
vandaar per trein naar Duinkerken of per schip naar Calais, Duinkerken of Dover, wat 15 000
gekwetsten in veiligheid bracht. Ten slotte was het Belgisch leger met 75 000 inzetbare
manschappen op de Ijzer aangekomen.

L’Océan
Het was tijdens de slag aan de Ijzer dat de koning Depage en zijn medewerkers, met hun Rode
Kruis-status, opriep om achter de Belgische frontlijn actief te worden. Via Nederland en
Calais vervoegden Depage en zijn gezelschap het hoofdkwartier te Veurne. Voortaan zou hij
de rang bekleden van hoofdgeneesheer 2e klasse (luitenant-kolonel). Er werd ook door de
koningin een “Directiecomité van het Rode Kruis achter het front” geïnstalleerd met als
nominaal voorzitter en afgevaardigde van de minister van Oorlog Mélis en als praktisch enig
ander lid Depage, die aldus effectief een vrijbrief kreeg om naar eigen inzichten te handelen.
Depage was terecht van mening dat de behandeling zo snel mogelijk en zo dicht mogelijk bij
het front moest toegediend worden en zou dat ook meteen gaan toepassen. Dat hij daarmee in
feite de “evacuatiehospitalen van het leger” die net gepland en uitgebouwd waren omtrok, en
men zich tactisch vragen kon stellen bij een instelling zoals hij voor ogen had zo dicht achter
het front, was hem een zorg.
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Depage was een kind van zijn tijd en ging ervan uit dat een Rode Kruis hospitaal door vriend
en vijand zou gerespecteerd worden en actief blijven, hoe de krijgsverrichtingen en de linies
ook liepen.
Het oog viel op het “Hôtel de l’Océan”, een vacantiehotel met 150 bedden op de dijk van De
Panne, waar ook de koning resideerde en zijn hoofdkwartier had. Op instigatie van de
koningin zorgde burggravin de Spoelbergh ervoor dat het hotel en vier hectaren duingrond
voor de verdere uitbouw van de diensten rondom ter beschikking kwamen van Depage. Het
hotel van vier verdiepingen was berekend op zomergasten en had noch centrale verwarming
noch lift. Hier kwam het netwerk van Depage en zijn vrouw Marie uitstekend van pas. Een
oude bekende, majoor Gordon, een Brits zakenman gemobiliseerd als liaison officier van
koning George V bij koning Albert had heel wat inspraak bij Harrod’s, waar Depage op 20
november een bezoek bracht met de vraag of ze een hotel als hospitaal konden inrichten.
Harrod’s stuurde meteen vier mensen ter plaatse om de problemen de bestuderen en binnen
tien dagen beschikte l’Océan over een centrale verwarming, oorspronkelijk bestemd voor een
Schots kasteel, radiologie de uitrusting voor de operatiezalen. Dr. ir. Van Geertruyden, die
Depage reeds had bijgestaan bij de modernisering van Brusselse ziekenhuizen was ook zeer
actief bij de technische uitbouw van l’Océan. Tegelijk trok Depage een selecte groep medici
aan voor “zijn” instelling, onder meer de chirurgen Neuman, Vande Velde, de Leuvense
professor G. Debaisieux die in 1915 het team vervoegde en reeds vroeg vertrouwd was met de
wondverzorgingsmethodes van Carrel en Dakin. (Terloops: Debaisieux was voor de oorlog de
leermeester van Jozef Sebreghts), de radioloog Etienne Henrard, een pionier van de
stereoradiografie voor het opzoeken en verwijderen van projectielen en fragmenten. Tenslotte
trok l’Océan ook buitenlandse experten aan zoals de bacterioloog Levaditti van het Pasteurinstituut en later doctor honoris causa te Gent.

In de duinen verrezen paviljoenen voor de behandeling, de isolatie van infectieuze patiënten,
maar ook ontspanning, een kapel en technische diensten, zoals een atelier voor de fabricatie
van prothesen. Hoe ver Depage ging in zijn ideeën van een autarchische Rode Kruis instelling
moge blijken uit het feit dat aan l’Océan ook eigen boerderijen verbonden waren om de
patiënten van gezond voedsel, vlees, groenten en melk te voorzien!
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Al te rooskleurig moet men het zich zeker niet voorstellen. Depage had, zoals reeds bleek toen
hij Edith Cavell naar België haalde, een voorkeur voor nursing naar Engels model, liet nurses
opleiden in een annex “King Albert’s Hospital” in Londen en gaf de leiding in l’Océan graag
aan Engelse nurses,wat dan niet steeds klikte met de mentaliteit van de Belgische
verpleegsters, zoals blijkt uit de dagboeken van Jane de Launoy, trouwens een leerlinge van
de andere “school”, het katholieke St. Camille, waarover Depage soms met haar een
goedmoedig loopje nam. Op 16 december noteert ze: “Arrivée des cinq matrones anglaises: le
nursing met son corset “Nightingale” en op 16 februari: “L’atmosphère est irrespirable, tant la
rigueur des matrones est glaciale et atroce” In die Engelse mentaliteit was de zorg om de
“respectabiliteit” van het beroep immers zo groot dat enige intimiteit tussen verpleegsters,
artsen of patiënten met een fobie werd bekeken. Op het einde van de dienst moest men de zaal
op de minuut verlaten, contact met patiënten buiten de eigen diensturen was verboden, ook op
restaurant gaan was verboden, etc. Voor onze Belgische verpleegsters zwaar om dragen.
Depage zelf gedroeg zich als een autocraat met een kort lontje, wat overigens wel
ovreenstemde met de chirurgische zeden van die dagen:”Le Docteur Depage a, paraît-il, lancé
à travers les paliers le contenu des armoires mal rangées à son gré.” Zoals de Launoy die er
overigens machtig fier op was te werken in l’Océan, dat zij steevast als “l’Hôpital Royal”
betitelt,het uitdrukte:”ce fut loin d’être idyllique”.
Hoe zou het ook gekund hebben met een aaneenschakeling van taferelen uit een realiteit zoals
deze, in de nacht van 30 december 1914: “Middernacht. Ze kondigen tien opnames aan. Eén
van hen komt in verschrikkelijk slechte toestand in mijn sorteringssysteem aan. De brancard
wordt neergezet en daar staan we voor een soort mummie. Het uniform is onherkenbaar onder
stijf geworden plakken klei, die beletten de kleren uit te trekken. Dit is de Vlaamse modder.
Zelfs de verbanden zijn zwart en doorweekt. Met zorg knippen we het uniform weg. Hoe
meer we wegnemen, hoe meer gestold bloed de taak bemoeilijkt. Het vest en de onderbroek
plakken verhard aan het lichaam. We ontdekken verschillende verwondingen, waarvan één
verschrikkelijke aan de rug, waarbij de ruggengraat geraakt lijkt. Bij het verwijderen van de
brancard ontdekken we dat de hele kamer vol slijkplakken ligt. We begrijpen de noodzaak
over een ontvangstpaviljoen te kunnen beschikken, waar een eerste schoonmaak dient
gemaakt vooraleer de patiënt naar een verdieping te bregen. Dat alles komt binnenkort in
orde. Zodra de soldaat in bed ligt moeten we de verbanden vernieuwen en de met compressen
overdekte lichaamsdelen reinigen.
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Een warme alcoholische drank (er wordt niet geopereerd zolang de patiënt niet de normale
lichaamstemperatuur heeft bereikt), bedkruiken, kamferolie, propere lakens, massage...na
anderhalf uur komt de lichaamswarmte terug...oef, vlug naar de anderen, want deze jongen
kan nu wachten.”
Op dat ogenblik was l’Océan nog volop in de uitbouw. Binnen enige tijd werd het een enorm
complex met triage- en operatiezalen, ziekenzalen, revalidatiezalen, werkplaatsen voor
orthopedische apparatuur en laboratoria, waar de hele recuperatie en readaptatie van de
gekwetsten plaatsgreep en ook beduidende research werd bedreven, onder meer door Dustin
inzake zenuwregeneratie en Levaditti over de bacteriologie van oorlogsverwondigen. Alexis
Carrel, Nobelprijswinnaar, probeerde in l’Océan zijn methodes op grote schaal te
perfectioneren, omdat hij in zijn eigen centrum voor het Franse leger niet het grote
patiëntenaanbod kreeg dat l’Océan hem kon bieden.

L’Océan werd, rondom de figuren van koningin Elisabeth en koning Albert – volgens Jane de
Launoy waren zij de ware scheppers van l’Océan en was l’Océan letterlijk “bij hen te gast”:
15 februari:”Net als de koningin hoort [de koning] absoluut bij dit Hospitaal, in feite zijn wij
bij hen te gast...want dit is het Hospitaal van de koningin dat overeenstemt met het Hospitaal
in het Paleis in Brussel” – en Marie Depage wat we thans zouden noemen flink
“gemediatiseerd” en een symbool en ontmoetingsplaats voor intellectuelen en opinion makers
die hun weg achter het Ijzerfront gevonden hadden, zoals Verhaeren, Isaye en diplomatieke en
societyfiguren. Ook de broer van Queen Mary, prins Alexander of (niet langer von) Teck,
liaison officier bij het Belgisch hoofdkwartier, vond zijn weg ernaartoe. – Naar analogie van
de steden in Kongo werd l’Océan dan wel eens licht ironisch “Depageville” genoemd. Depage
zelf kreeg een haast mythische heroïsche status toegemeten. Getuigen vertellen hoe, wanneer
hij zich achter het front verplaatste met de auto die een bewonderaarster ter beschikking had
gesteld – een Delaunay-Belleville, het type waar ook de Tsaar in werd gereden- zijn chauffeur
de controleposten langs de weg gewoon moest toeroepen “Docteur Depage!” opdat de
soldaten in de houding sprongen en het geweer presenteerden.
Het eerste werkjaar van l’Océan had overigens veel van een “annus horribilis”. Marie Depage,
die begin 1915 een grote en zeer succesvolle fondsenwervingscampagne in de USA hield,
keerde terug aan boord van de Lusitania, die op 7 mei 1915 voor de Ierse kust getorpedeerd
werd. Het schip zonk in weinige minuten en Marie Depage kwam om. Haar lichaam werd
teruggevonden en voorlopig bijgezet in de duinen bij l’Océan. Voor Depage een zware slag
die zijn leven definitief versomberde.
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In 1915 vernielde brand enige paviljoenen van het hospitaal, gelukkig zonder persoonlijke
slachtoffers. In oktober 1915 werd Edith Cavell te Brussel aangehouden en geëxecuteerd. De
tijd dat Duitse soldaten verpleegsters in uniform de groet brachten was definitief historie
geworden. Tenslotte liep in het begin van 1916 Depage zelf een besmetting op van de
rechterduim bij het opereren van een geïnfecteerd casus – de voor de antibiotica zo gevreesde
“piqûre anatomique” die o.m. Semmelweiss fataal werd. De behandeling werd ter hand
genomen door Tuffier in Parijs, die door een amputatie “à minima” Depage voor de chirurgie
kon behouden.
De bronnen zijn het erover eens dat de dood van zijn vrouw voor Depage een zware slag was
die hem alleen nog somberder, meer gedreven en overtuigd van zijn gelijk maakte en zijn
natuurlijke opvliegendheid niet ten goede kwam. Via het Rode Kruis liet de Duitse bezetter
toe dat zijn jongste zoon hem in deze omstandigheden kon vervoegen, maar het is vooral
vanaf deze periode dat koningin Elisabeth hem opving. Ondanks de negatieve “anti”
mythologisering daaromtrent, was zij wel degelijk een uitstekend en toegewijd verpleegster
die daartoe was gedrild door haar vader, hertog Karl Theodor, een actief en sociaal bewogen
oftalmologisch chirurg. Ze maakte er een vrijwel dagelijkse gewoonte van Depage actief te
assisteren, waarbij zij net zo min immuun bleef voor de intra-operatoire donderwolken en
bliksemschichten van de Grote Meester. Weliswaar werd ze vast niet het slachtoffer van de
manier van de robuuste Depage om assistenten, die zijn zicht belemmerden door zelf te dicht
over het operatieveld te hangen terecht te wijzen – namelijk de zondaar een flinke kopstoot
toe te dienen – maar verbaal geweld kon zij niet ontlopen, bijvoorbeeld bij fractuurreducties
waarbij krachtige tractie moest uitgeoefend worden op het lidmaat en de koningin uitroepen
als “Mais tire-donc, ma fille, mais tire-donc sur ce membre, comment voulez-vous que
j’arrive à quelque chose quand tu tiens ça comme ça? Tire-donc que je te dis!” Nadien dolde
de koningin met de andere verpleegsters: “Monsieur Depage m’en a fait voir aujourd’hui!”.
Maar haar inzet was al te reëel en niet in alleen de vorm van de bedeling van kerstpakketjes
aan de soldaten uit haar eigen fondsen. Jane de Launoy op 26 november 1916: “Het
Leopoldpaviljoen wordt aan de dijbeenbreuken voorbehouden. Sommige zijn heel moeilijk te
behandelen en de verzorging neemt veel tijd in beslag. Een brancardier die sinds bijna een
halfuur een dij ophoudt, begint tekens van verzwakking te vertonen. De koningin stelt voor
even over te nemen. De brancardier verontschuldigt zich en verzekert Hare Majesteit dat het
absoluut te zwaar is. De dokter komt tussenbeide: “Als de koningin dat wil, laat ze dat dan
maar doen, het is niet slecht dat ze zich van alles persoonlijk rekenschap geeft.” Het gaat om
een grote lijvige patiënt. De uit te voeren tractie op de zware bil vergemakkelijkt de beweging
niet en vergt een echte inspanning. Na drie minuten parelt het zweet op het voorhoofd van de
roodaanlopende koningin. De brancardier haast zich naar haar toe: “Mevrouw, u geloofde niet
dat het zo zwaar was!”. “Neen, echt niet,” bekent de koningin, die met een zucht van
verlichting de taak weer aan de barancardier overlaat.... Zekere dag leverde de koningin in de
operatiezaal zulke zware inspanning dat ze bijna van haar stokje ging. Wij houden van zulke
koninginnen.”
Een andere, eer hilarische episode, vermeldt dat Depage, bij het opereren onaangenaam
verrast door een vlieg in de zaal – in deze pre-antibiotische dagen een ernstige bedreiging –
plots met de vinger wijst en uitroept: “Il y a une bête là-bas!!! Mais qu’attendez-vous?
Chassez- moi donc cette bête! Chassez-moi cette bête!”.
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De koningin en andere aanwezigen zijn even beduusd – een “beest”? Het duurt eventjes eer
men zich realiseert dat Depage, met zijn Vlaamse roots, met een “beest(je)” gewoon een
insect bedoelt.

Vinkem
Op 22 juli 1917, terwijl er geruchten gingen over de overname van l’Océan door de Engelsen,
noteert Jane de Launoy: “Er is sprake van een gigantisch hospitaal in Vinkem in Vlaanderen,
de gangen zouden meer dan een kilometer lang zijn.”.
En dat was volstrekt reëel. Na de brand in juni 1915 had Depage zich reeds voorgenomen
alles nog grootser en systematischer weer op te bouwen. Kwam daarbij dat De Panne geen
oord van peis en vree meer was. Het was een militair doelwit – het hoofdkwartier van de
koning en het enorme strand waar zeer regelmatig de regimenten zich voor de afmars naar het
front, oefeningen of revues concentreerden, luchtgevechten boven de Panne waren bijna
dagelijkse kost en ook acties op zee. Zeer regelmatig kwamen oorlogsschepen, o.m. de zeer
actieve “Dover Patrol” van de Royal Navy onder admiraal Bacon, van vlak voor het strand
van de Panne de Vlaamse kust beschieten. “L’Océan” bood daarbij geen immuniteit. Vanaf
1916 werd beschieting door de Duitse artillerie zeer frequent, en ook luchtbombardementen
die de installaties van L’Océan niet ontzagen. De ergste bominslag bracht de ketels van de
wasserij tot ontploffing en zorgde voor heel wat slachtoffers onder het burgerpersoneel,
waarvan heel wat vrouwen die er werkten. Tijd om de activiteiten meer landinwaarts te
leggen.

De kern van het hospitaal van Vinkem was een bakstenen gebouw van een hectare, met een
triage ingang, een kleine zaal voor de ergste gevallen en vijf operatiezalen met elk vier
operatietafels. Daarrond kwamen in eerste instantie tenten, maar weldra werden twee vleugels
van vijfhonderd meter aangebracht met behulp van Amerikaans prefab-barakken die Depage
nog te Calais in “stock” had. Met als ruggengraat een corridor van een kilometer werden
twintig hospitaalbarakken van elk dertig bedden verbonden; aan de andere kant van de gang
kwamen diverse laboratoria en diensten.
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De foto’s van toen tonen dat langgestrekte geheel als een voor die tijd futuristisch complex,
dat voor efficiëntie was geconcipieerd maar dat niet bepaald aangnaam was – climatisering
was er uiteraard niet en de akoestiek in de lange gang was niet te harden. Dokter Mathieu
omschrijft Vinkem als volgt: “ L’énorme et fabuleux hôpital en baraquement de Vinkem (...)
frappa tout le monde de stupeur, tant par son volume que par sa conception (...). Cet hôpital
fut totalement incompris, tout aux moins jusqu’à mai et surtout septembre 1918, moment où il
fit merveille.”
Tevoren had Depage middels een rapport van dokter Derache voor generaal Mélis ook al de
vooruitgeschoven post van St. Jansmolen kunnen oprichten voor de onmiddellijke opvang
van abdominale traumata. Daar namen dokter en mevrouw Neuman de leiding.

“Les Travaux de l’Océan
De uitstraling van Depage’s werk in l’Océan was op vele plannen duidelijk. Benevens de
reeds vermelde samenwerking met Carrel, liet de Franse medische dienst bij beurtrol l’Océan
voor enkele weken bezoeken door zijn chirurgen en er de werkmethoden van leren kennen.
Nadat het chirurgisch hospitaal van Cabour onder de chirurg beroepsmilitair Derache, die
overigens ook op de fervente medewerking van de koningin kon rekenen, vanaf 1 januari
1917 de “Revue médicale belge” nieuw leven inblies kon Depage uiteraard niet achterblijven.
Bij de bekende medische uitgeverij Masson te Parijs verschenen dan de drie volumes van de
“Travaux de l’Océan” met als editeurs Depage, Dustin en Debaisieux, die in toto 40 artikels
van de hand van 17 auteurs zouden bundelen.
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Deze geven een goed beeld van wat de artsen en chirurgen van “l’Océan” vooral
belangweekend voorkwam – 20 van de 40 bijdragen handelen over wondverzorging en
infectie, septicemie, tetanusprofylaxie en serotherapie. 7 artikels gaan over specifieke
traumatologie (cranium, maxilla, abdomen, gewrichten, voet en botenten). 5 gaan over
neurologie, vooral posttraumatische zenuwregeneratie. Gasintoxicatie en bloedtransfusie
waren elk het onderwerp van 1 artikel. Infectie was, overduidelijk , de pre-occupatie bij
uitstek van een chirurgenkorps dat de oorlog inging met pre-concept dat wonden, veroorzaakt
door hete kogels en projectielfragmenten daardoor ipso facto “gesteriliseerd” zouden zijn.

Het laatste offensief
Op 28 september 1918, bijna dag op dag vier jaar na het einde ervan op het front, begon de
bewegingsoorlog opnieuw voor het Belgisch leger dat noordwaarts moest oprukken op de
aanvalsas naar Brugge en Gent. Voor de medische ondersteuning waren 3000 draagberries, 30
triagetenten op legerechelon en 60 per hospitaalgroepering (OMBC, van Océan, Hoogstade,
Beveren en Cabour) en 400 auto-ambulances beschikbaar. Op de as naar Brugge – de laatste
bezette en eerstbevrijde provinciehoofdstad – had het Belgisch leger twee zware hindernissen
te nemen. Het zwaarversterkte “bos van Houthulst”, overigens niet meer een bos maar een
landschap van versplinterde boomstompen, Duitse “pillboxes”, versterkte mitrailleursnesten
bemand door geharde troepen die het terrein tot op het laatste moesten houden, en de
hellingen van Passchendaele die een jaar tevoren de Britse troepen een van de grootste
slachtingen van de oorlog hadden gekost. Onder de gutsende regen, in ijzige wind, veroverde
het Belgische leger op een week tijd deze objectieven.
Het is wel zo dat de situatie van de Duitse troepen op de posities anders was dan in 1917 – ze
moesten nu niet enkel rekening houden met de frontale aanval, maar ook met de opmars links
op hun front van de geallieerde troepen die hen konden isoleren en teruggooien op de
Belgische kust, voor hen een doodlopend straatje.

57

Onze troepen moesten 4.000 gekwetsten evacueren over een toenemende afstand van 10 tot
12 kilometer, doorheen de modderpoel waarin de voertuigen vastliepen - de foto’s die o.m.
koningin Elisabeth zelf van het terrein maakte, liegen er niet om. Depage, die zoals naar
gewoonte over een reserve aan “eigen” Rode Kruis-middelen beschikte, zag nu Vinken zijn
volle waarde tonen. Bovendien hield hij de vinger aan de pols en volgde, met de koningin, de
troepen op de voet. Hij was ook de eerste om vanuit l’Océan een vooruitgeschoven post te
installeren, op 5 oktober, te Poelkapelle, daar waar Derache dit pas deed op 7 oktober te
Zonnebeke.
Net voor het eindoffensief kwam in Vinkem een nieuwe in Engeland opgeleide matron in
dienst, Marie Thérèse Evrard, dochter van de Brugse militaire geneesheer Evrard. Op de
eerste dag van het offensief sneuvelden haar twee broers officieren. De koningin maakte er
een punt van, haar persoonlijk het slechte nieuws te brengen. Mej. Evrard zou de echtgenote
worden van de Brugse dr. Glorieux, op zijn beurt een militair geneesheer van internationale
betekenis.
Na de gebruikelijke reorganisatie zette het leger op 14 oktober de tweede aanvalsfase in, die
leidde tot o.m. de bevrijding van Brugge op 18 oktober. Bij deze snelle opmars waren 8.000
gekwetsten op te vangen. De Belgische hospitaalformaties schoven vooruit naar de streek van
Brugge. Depage vestigde installaties in de Brugse Normaalschool, te Aalter en in Prinsveld,
Derache bij de Zusters van Liefde en het kasteel Driekoningen te Beernem, Nolf de
hospitaalformatie van Beveren in het O.L.V. hospitaal te St. Michiels, en Willens de formatie
van Hoogstade te Knesselare.
Bij de patiënten kwamen nu ook in toenemende mate slachtoffers van de Spaanse Griep,
hoewel die in het Belgisch leger slechts relatief mild toesloeg.
Op 11 november 1918 was de tragedie afgelopen.
Te Brussel bleef “L’Océan” nog tot 1920 overleven als revalidatiecentrum voor
oorlogsinvaliden.

Naspel
Depage, voor wie de oorlog een zware persoonlijke tol had geëist, door de dood van zijn
vrouw en door zijn enorme inzet aan energie, ziet er op de foto’s van die periode een vroegoude man uit.
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Hij had, met alle veeleisendheid voor zijn medewerkers, zichzelf allerminst gespaard. Het
“erkentelijk vaderland” bezorgde hem alvast een enorme ontgoocheling en een typisch
voorbeeld van kleingeestigheid – De Amerikanen die doorheen het hele conflict België een
bijzonder warm hart toedroegen, men denke maar aan Hoover’s “Commission for Relief in
Belgium” en het Amerikaanse mecenaat bij de heropbouw van de universiteitsbibliotheek van
Leuven, stelden voor om “L’Océan” in zijn Vinkemse transfiguratie naar Brussel over te
brengen, waar het als een soort memoriaal zou fungeren, als een medisch centrum met
mondiale uitstraling. Maar, nil novum sub sole, de Brusselse “chefs coutumiers” torpedeerden
deze unieke kans om een Belgische “Mayo Clinic” te verkrijgen als een bedreiging voor hun
lokale COO hospitalen waar de ULB dan maar verder moesten werken.
Ondanks deze tegenslag vond Depage nog de energie om in de politiek te stappen. Als
volksvertegenwoordiger van de Liberale Partij spitste hij zich toe op de problemen van de
volkshezondheid, organisatie van de geneeskunde en onderwijs. En als zodanig geraakte hij
nog betrokken in toen hoogoplopende discussie over de vervlaamsing van de universiteit van
Gent. Koning Albert, die in deze aangelegenheid eindeloos wijzer en meer vooruitziend was
dan de milieus die beweerden hem te vereren en bewonderen, voorzag de noodzakelijkheid
daarvan en een proefballon daarover werd opgelaten in de eerste naoorlogse
regeringsverklaring, tot grote woede en ontsteltenis van de “patriotten”. Wellicht niet zozeer
door zijn Vlaamse roots als om zijn vriendschap voor de koning, kwam Depage listig tussen
pro de vervlaamsing – zo listig dat het bijna komisch aandoet hoe zijn eigen zoon Henri hem
in de hagiografische biografie die hij aan zijn vader wijdde niet doorhad. In een rede in de
kamer somde Depage alle redenen op, waarom de Vlamingen ongelijk hadden: hoe ze zich
zouden isoleren van de internationale wetenschap waar Frans zo belangrijk was (met zijn
kennis van het internationale chirurgische toneel en zijn Duitstalige opleiding zal hij het
relatieve daarvan hebben geweten) en praatte alle argumenten en vooroordelen contra netjes
na, om als het puntje bij het paaltje kwam te besluiten dat ze dat zelf maar moesten weten en
die Nederlandstalige universiteit er moest komen, omdat het debat anders voor het land een
blijvend twistpunt en splijtzwam zou worden.
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Maar de energieke en robuuste man, die roofbouw op zichzelf had gepleegd, was uiteindelijk
moe gestreden.
In 1923 kreeg hij een ernstige pneumonie, en daarop volgden herhaalde episodes van
thrombophlebitis. Een intestinale thrombose zou hem uiteindelijk fataal worden. In eerste
instantie werd hij geopereerd door zijn vriend Jean Verhoogen, onder lokale infiltratie terwijl
Depage in een spiegel de ingreep kon volgen; Na oorspronkelijk succes volgde een recidief,
en reïnterventies door Verhoogen en Hartmann uit Parijs en Schumacher in Den Haag
mochten niet baten. Depage overleed op 10 juni 1925. Hij kreeg een indrukwekkende
staatsbegrafenis, waar een grote delegatie van de verpleegsters van l’Océan, in uniform, niet
ontbraken – zoals ze ook niet zouden ontbreken, op de begrafenis van koning Albert. Een
volblad foto in het speciale nummer dat L’Illustration daaraan wijdde toont ze, voor het laatst
verenigd in hun witte uniformen, terwijl ze op de esplanade voor het koninklijk paleis de
geschiedenis inmarcheren- “Le défilé des infirmières de guerre”.

Vele jaren later, in 1965, bij de dood van koningin Elisabeth, kreeg het verhaal nog een laatste
connectie met Brugge. De Brugse hoogleraar cardiologie professor René Pannier werd bij de
stervende koningin in consult geroepen. En het was de Brugse kamervoorzitter Achille Van
Acker die, met de hartenkreet van een oudstrijder en een snik in de stem, aan het land
verkondigde: “Waarde landgenoten, Koningin Elisabeth...onze grote Landsvrouwe... is dood!”
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Epiloog
Is het verhaal van Antoine Depage en zijn samenwerking met koningin Elisabeth een mythe?

In ons nuchtere landje wordt zoiets maar al te graag beweerd. Er is echter geen enkele reden
om dat vol te houden. Hooguit kan men stellen dat de faam van Depage wat te zeer de
verdiensten van andere actoren wat teveel in de schaduw heeft gesteld, zoals die van Derache,
die in Cabour chirurgical en vooral Beveren schitterend werk verrichtte. Beveren noemde
koning Albert “une merveille militaire” en de overlevenden vormden de “Beveren club” die
jaarlijks op de laatste zondag van april samenkwam rond dokter Derache, op wiens begrafenis
de koningin evenzeer aanwezig was. Er was ook Hoogstade, waar chirurg Charles Willems de
eminente patholoog Ghoormaghtigh op zijn staf had, en hij de vooruitgeschoven post
Abeelenhof organiseerde waar ingrepen binnen de twee uur konden, alleen bij “wanhopige
gevallen” met toch 50% overleving. Hoogstade bleef steeds het hospitaal voor “les
intransportables”, zowat 100 gevallen per maad, met twee derden overlevenden, “des
miraculés”. Er waren ook zeer grote formaties in het achterland in Frankrijk met
revalidatiecentra, ook voor blinden, en sanatoria.
843 officieren en 20 247 soldaten sneuvelden, en 56 dokters en 18 verpleegsters kwamen om
in het conflict.
Het meest evenwichtige bilan is wel dat van J. Mathieu: “Plus tard, tous les chirurgiens
militaires s’inspirèrent des principes techniques de Depage. Mais aucun chef d’un service de
santé d’armée ne s’inspira du modèle de l’Océan pour l’organisation de ses hôpitaux
militaires de l’avant.”
En in de woorden van A. Colard geciteerd door dezelfde Mathieu: “Depage est un personnage
de grand format, abrupt et dominateur. Les finesses de la diplomatie ne sont pas de son fait.
Armé d’une volonté de fer et d’un dynamisme impatient, il répugne à contourner l’obstacle
(...) J’eusse préféré les durs contrastes de la gravure sur bois pour que soient campés dans leur
vérité les traits de cette haute figure.”
61

En l’Océan zelf?
Op de dijk te De Panne draagt een onopvallende art déco villa-in-de-rij twee vervallen
koperplaten, die in het Frans en Nederlands vermelden dat zich daar ooit de ambulance “van
de Oceaan (sic)” bevond. Verder geen spoor van wat een nationaal pelgrimsoord had kunnen
zijn. Denk alleen maar hoe de Britten onder meer Churchill’s buitengoed en
commandobunker, Bentley Priory van waaruit de slag om Engeland werd geleid, of bij ons
het Talbot House te Poperinge in ere houden.
Wat was ook weer het gezegde over wie het verleden niet eert?...
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De geschiedenis van de collaboratie tijdens de tweede
wereldoorlog aan de medische faculteit van de Universiteit Gent
Prof . Dr em Luc Calliauw, Brugge

Deze geschiedenis is van nog zeer recente datum en sommigen onder u hebben de acteurs nog
persoonlijk gekend of hebben persoonlijk onder deze collaboratie geleden of eraan
meegewerkt.
Wanneer emoties, sympathie of wraak nog aanwezig zijn, wordt het zeer moeilijk om aan
objectieve geschiedschrijving te doen. Ik zal niettemin een poging wagen maar reken hierbij
op begrip van uwentwege voor deze beperkingen.
Waarom speciaal aan de Gentse universiteit? Omdat het daar inderdaad iets speciaals was.
Nergens anders was het zo uitgesproken, gedragen door een zo (aanvankelijk) hechte groep,
die bovendien zich niet beperkte tot de muren van de universiteit maar er fors buiten ging.
Aan wie kunnen we het etiket van collaborateur toekennen? Gemakshalve heb ik mij beperkt
tot deze collegae die door de krijgsraad voor collaboratie zijn veroordeeld of door de
academische overheid om dezelfde reden uit hun functie werden ontslagen.
Waren ze zo talrijk aan de Gentse universiteit? Men schat het aantal collaborateurs aan de
gehele Gentse universiteit op +/- 9 à 10% van het OP (vergelijkbaar met de cijfers in de
andere Belgische universiteiten; ULB uitgezonderd). Dit werd min of meer gecompenseerd
door een 9 à 10% van de collegae die in de weerstand actief waren. De grootste groep dus +/- 80%- waren ‘attentisten’, collegae die – zoals de historicus Van Wervike schreef in Vrij
Nederland:’…die in het bezit waren gebleven van de meeste sleutelposities en voor wie het
volstaan heeft de bevrijding geduldig af te wachten…’.
Zo was het niet in de faculteit geneeskunde. Als illustratie: Op een faculteitsvergadering, dd
10.12.1942, waren 24 leden aanwezig; hiervan zijn later 10 veroordeeld.
Vooraleer we dit fenomeen ontleden zullen we eerst de biografie van enkele kopstukken nader
bekijken – vooral hun voorgeschiedenis die zeer bepalend is geweest.
We beperken ons tot deze collegae die de graad van gewoon hoogleraar hadden. De lagere
graden (werkleiders, assistenten, enz..) werden bovendien met meer welwillendheid
behandeld gezien hun jonge leeftijd.
Acht hoogleraren kregen een straf: Prof Daels, Prof Speleers, Prof Elaut, Prof Soenen, Prof
Martens, Prof Van Houteghem, Prof Heymans en Prof Hooft.
(voor deze laatste twee zeer snel uitgewist).
Professor Frans Daels
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Hij kwam uit een Franstalig apothekersgezin uit Antwerpen, geboren in 1882, studeerde in
Gent en specialiseerde zich later in Duitsland in de verloskunde. Hij bereikte snel een zeer
hoog wetenschappelijk niveau en werd dan ook reeds op jonge leeftijd -in 1911- benoemd
tot hoogleraar aan de universiteit. Tijdens de oorlog ‘14-‘18 werd hij vrijwillig officier in de
gezondheidsdienst in het Belgische leger aan de Ijzer. Hij liet zich daar meteen opmerken
door zijn offervaardigheid en zijn grote belangstelling voor de sociale weerbaarheid van de
soldaat. De taalperikelen aan het front maakten van hem een Vlaamse activist; hij stichtte de
frontbeweging die na de oorlog over ging in de frontpartij en tijdens het interbellum
grotendeels opging in het VNV. Na de oorlog ‘14-‘18 hernam hij zijn functie van hoogleraar
en engageerde hij zich opnieuw in sociale activiteiten (stichter en organisator van de school
voor vroedvrouwen, Moeder en Kind, Vlaamse Kinderzegen, enz…). In feite probeerde hij
naast iedere Belgische organisatie een Vlaamse te zetten.
De taalwetgeving en vernederlandsing van de universiteit Gent waren zijn constante
bekommernis. Hij werd enerzijds gerespecteerd vanwege zijn hoge wetenschappelijke
standing en zijn sociaal engagement, maar anderzijds werd hij ook gevreesd want zijn taal
was niet mals; hij was het type van een echte ‘Draufgänger’.
Na de vernederlandsing van de universiteit streed hij verder, nu voor een academisch
ziekenhuis en opnieuw haalde hij zijn slag binnen. In 1939 was de ruwbouw van het
ziekenhuis grotendeels af. Zijn prestige leverde hem het voorzitterschap op van het
Ijzerbedevaartcomité. In wezen was hij toen een pacifist (op de ijzertoren prijkt immers
‘Nooit meer oorlog!’) en anti-Duits.
In de meidagen 1940 vluchtten de meeste hoogleraren naar Frankrijk met bestemming
Toulouse. Van de 167 profs aan de Gentse universiteit bleven er maar 40 in Gent (ook de
artsen liepen weg en lieten hun patiënten zomaar in de steek).
De thuisgebleven Daels spuwde vuur. Hij eiste de onmiddellijke afzetting van de Toulousehoogleraren. Volgens zijn eigen verklaring voor de krijgsraad was hij toen overtuigd dat de
Duitsers de oorlog definitief hadden gewonnen en moesten de flaminganten zich in een
gunstige positie manoeuvreren om na de oorlog de lakens uit te delen.
Hij startte meteen een actieve benoemingspolitiek aan de universiteit Gent.
Prof Daels sprak veel op studentencongressen en ook daarbuiten; het dagblad Volk en Staat
verzorgde trouw de verslagen. Het credo van zijn collaboratie was als volgt: ‘Duitsland zal
ons eigen Nederlandse volksleven waarborgen; daarom moet onze jeugd ‘de stut’ zijn van de
nieuwe orde- En ook nog: studenten moeten volksgebonden zijn- zij maken deel uit van een
volksstaat die zijn plaats kan innemen in de rij van de Germaanse volkeren - ‘Einordnung in
dem Germanischen lebensraum’ – maar volgens prof Daels, op voorwaarde dat de Vlaamse
cultuur en taal werden gerespecteerd!
Hij poneerde een groot Nederlandse staat en rekende hiervoor op de hulp van de Duitsers. Dit
was de VNV strekking. De antimilitarist Daels werd dus een bewonderaar van het Duitse
militarisme.
In 1941 ging hij nog een stap verder; hij maakte propaganda voor het aanwerven van
vrijwilligers voor het oostfront. Het gerucht circuleerde dat hij zelf naar het oostfront zou
gaan om er een Vlaams veldhospitaal te leiden zodat de Vlaamse vrijwilligers in hun
moedertaal konden behandeld worden; zelf heeft hij dit gerucht altijd ten zeerste ontkend.
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Hij gaf zich wel spontaan op om gastcolleges in Duitsland te geven en reisde ettelijke malen
naar Duitsland. Echt Duitsgezind noemde hij zich niet maar wel ‘deutsch freundlich’ omdat
hij rekende op hun steun voor de oprichting van de Groot-Nederlandse staat.

Was hij tijdens de bezetting nog zó populair?
In 1941 waren er rectorverkiezingen; op de 82 uitgebrachte stemmen in de academieraad
waren er maar 4 voor prof Daels. Op 22.08.1942 gebeurde het; Reeder, hoofd van de Militär
Verwaltung in België en Noord-Frankrijk, belegde een vergadering met +/- 30
vooraanstaande collaborateurs waaronder Prof Daels. Er was ruzie in het kamp van de
collaborateurs: VNV contra Vlaamse Waffen SS contra De Vlag contra restanten van
Verdinazo enz…
Prof Daels was zeer gekant tegen de SS-strekking van de Vlaamse Beweging. Men durfde
kritiek te geven op de Duitsers vooral omdat ze zich niet uitspraken over de toekomst van
Vlaanderen. Reeder las hen de levieten en stelde:
1° Duitsland is hier om de oorlog te winnen
2° men moet ophouden kritiek te hebben op de Duitsers
3° Duitsland zal na de oorlog over het lot van Vlaanderen beschikken; en nu geen gezeur!
Dit kwam bij Prof Daels hard aan – hij die gewend was zijn zin door te drijven. Hij trok zich
terug uit de collaboratie. In 1942 nam hij ontslag uit de leiding van het VNV (dit gebeurde
discreet), in 1943 was hij zelfs geen lid meer van het VNV. Een detail: in 1943 was ten zijnen
huize een vergadering met Elias, de leider van het VNV, en 2 geestelijken. Eén hiervan was
de in Brugge zeer welbekende Dom Modest van Assche, abt van de Benedictijner abdij in
Steenbrugge. De bedoeling was Elias los te weken uit de collaboratie; dit mislukte. Prof.
Daels schreef een brief aan zijn vrienden – geestesgenoten waarin hij zijn hart luchtte over de
onbetrouwbaarheid van de Duitsers.
Deze brief bleef tot op heden in het familiearchief en is dus onbekend. De inhoud is fors antiduits en het is verwonderlijk dat Prof. Daels niet werd opgepakt door de Duitsers.
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Prof Daels verdween van het collaboratietoneel; niettemin werd hij na de oorlog door de
krijgsraad ter dood veroordeeld. Hij dook onder, kon nadien naar Zwitserland vluchten en
kwam in 1959 weer in België (discreet). Hij deed weer research vnl over
baarmoederhalskanker maar dit ver van zijn Gentse universiteit. Hij overleed alhier in 1974.

Professor Reimond Speleers

Zowat de evenknie van Prof Daels. Een man die ver buiten de universiteit zijn stem heeft
laten horen en aanvankelijk zeer dicht stond bij Prof Daels vnl in de benoemingspolitiek.
Minder heftig maar met meer politiek inzicht heeft hij gecollaboreerd tot op het einde. Deze
collaborateur zal ik niet bespreken aangezien dit het onderwerp is van de volgende spreker.

Professor Leon Elaut

Prof Elaut is in Vlaanderen de stichter van de studie voor de geschiedenis van de geneeskunde
en dit als onrechtstreeks gevolg van de collaboratie.
Reeds vòòr de eerste WO was hij flamingant. Om aan de verplichte arbeidsdienst te
ontsnappen in 1917 schreef hij zich in aan de toenmalige vernederlandste Gentse universiteit
(Von Bissing universiteit). Dit heeft hem na de oorlog veel miserie bezorgd. Gedurende 3 jaar
werd hem de toegang tot de universiteit ontzegd en geraakte hij nergens meer binnen. Die
lange wachtperiode heeft hij gebruikt om veel Latijnse vertalingen te maken; hij heeft zowat
het hele oeuvre van Horatius vertaald. Uiteindelijk kon hij dan toch weer studeren, studeerde
af als geneesheer en specialiseerde in de urologie nadat hij veel wetenschappelijk onderzoek
had gedaan op de nier in het laboratorium van Prof Goormaghtigh. Hij werd geaggregeerde
van het hoger onderwijs in de urologie en vrij snel daarop hoogleraar in de urologie en in de
anatomie.
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Hij speelde een rol in de organisatie van het Gents studentenverbond en sprak herhaalde keren
op studentencongressen maar echter nooit buiten de universiteit. Zijn taal was een andere taal
dan die van Daels en Speleers; hij had het wel over volksverbondenheid en volksstaat maar
was veel ironischer, soms sarcastischer. Ondanks zijn hevig flamingantisme en anti Belgische
gevoelens ging hij af en toe de anti Duitse toer op. Bekend was bv zijn uitspraak op een
congres in de aula met de vertegenwoordigers van de Duitse MV (Militär Verwaltung) op de
eerste rij nl ‘dat Vlaanderen onverfranst maar ook onverduitst’ moest zijn. De rector, ook
aanwezig op de eerste rij, hield zijn hart vast. De MV schonk ogenschijnlijk geen aandacht
aan deze uitspraak maar schonk Prof Elaut wel een assistent met de opdracht zijn doen en
laten te rapporteren.
Hij vond wel dat de Vlaamse studentenbeweging dood was gemaakt door allerlei vreemde
organisaties zoals bv de padvinderij, de katholieke actie, de vredesbewegingen, enz.. Zelf is
hij nooit lid geweest van het VNV of enige andere politieke partij. Hij was uitermate
conservatief zoniet reactionair, katholiek en flamingant. Waarom heeft men hem dan eigenlijk
vervolgd?
Hier past een woordje uitleg over een ander onderwerp: de Orde der Geneesheren.
In 1938 werd in het Belgisch parlement de oprichting en organisatie van deze orde gestemd.
De oorlog komt er tussen en hierdoor komt er geen uitvoering van de besluiten. In de
meidagen 1940 zien we een vlucht van vele collegae, met achterlaten van hun patiënten, wat
wijst op een schrijnend tekort aan reglementering. De Orde, zoals die was opgesteld, was
hoofdzakelijk het werk van een Bruggeling nl Dr P. Glorieux, zeer bekend toen als de eerste
die de lumbale hernia in Europa heeft beschreven en behandeld. Dr Glorieux was echter
uitgesproken franskiljon en had naar eigen zeggen ook fascistische sympathieën. Het Vlaams
geneesherenverbond was hevig gekant tegen de Fransgezinde Glorieux. Niettemin gaf Reeder,
de Duitse Regierungspraesident, in juni 1940 opdracht aan Glorieux om de Orde der
Geneesheren van de grond te brengen. Dit ging niet door vanwege het veto van het Vlaams
geneesherenverbond.
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Meteen werd Glorieux de grootste tegenstander van de Orde der Geneesheren, die hij zelf had
opgericht. Men vroeg Elaut om voorzitter te worden maar die weigerde; hij aanvaardde wel
een taak in de bijraad met als volgende opdrachten:
1° het voortgezet onderwijs van de dokters (samen met Prof Sebrechts uit Brugge die hiervoor
nooit is lastig gevallen)
2° uitwerken van een statuut voor specialisten
3) uitwerken van een statuut voor de patiënt
4° organiseren van leningen van geld en instrumenten aan oorlogsgeteisterde collegae of
beginnende artsen
Dit is dan ook de hoofdbeschuldiging geweest op zijn proces: vervormen van een wettelijke
instelling met bijkomstig dan zijn fel anti Belgische houding. De straf was zeer zwaar. Hij
werd ontslagen als hoogleraar met verlies van al zijn rechten, dus ook pensioenrechten, verlies
ook van zijn burgerrechten tot in 1959 en een grote geldboete. Daarbij kreeg hij 2 jaar
hechtenis die hij echter nooit heeft moeten zitten.
Prof Elaut bleef niet bij de pakken zitten. Aanvankelijk kreeg hij moeilijk toegang tot
ziekenhuizen en dan begon hij maar aan een nieuwe studie nl de studie van de geschiedenis
van de geneeskunde. Hij schreef meerdere boeken waaronder zijn meest bekende ‘De
geschiedenis van het medisch denken’. In 1959 kwam hij terug aan de universiteit en werd hij
belast met de cursus geschiedenis in de geneeskunde. Bovendien, de ironie van het lot, werd
hij in de jaren ’60 met grote meerderheid door zijn collegae verkozen tot voorzitter van de
Orde der Geneesheren, en nog erger in 1965 werd de anti belgicist verkozen tot senator.
Hij stierf in 1979. Hij wordt beschouwd als de geestelijke vader onze vereniging

Professor Roger Soenen

Prof Soenen werd door Prof Daels en door Prof Elaut omschreven als een “avonturier” of als
“wispelturig”. In zijn studententijd in Leuven was hij reeds actief in de Vlaamse Beweging.
Zo actief zelfs dat hij in Leuven een concilium abeundi kreeg, een nette term voor
weggestuurd te worden. Hij studeerde verder in Gent en was oa voorzitter van KVHS en
voorzitter van een Diets studentencongres. Na zijn studie ging hij verder studeren in Bonn
(anatomie) en later aan het Kaiser Wilhelm Inst. für Anthropologie in Berlijn. Hij werd dus
antropoloog. Terug in Gent werd hij reeds in 1931 benoemd voor de leerstoel anatomie. Hier
volgt ‘Het incident Soenen’uit 1933:
In 1933 waren er rectorverkiezingen. De faculteit geneeskunde koos praktisch
unaniem voor de kandidatuur van Prof Daels. De minister in die tijd, Lippens, toen
reeds een bekende naam, weigerde een flamingant als rector te benoemen en koos voor
een neutrale persoon nl Prof Bessemans. Op een studentencongres in Gent deed Prof
Soenen een zeer hevige aanval tegen minister Lippens en de nieuwe rector over deze
benoeming. Binnen de 24u was Prof Soenen ontslagen.
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Prof Soenen werd dan noodgedwongen huisarts; maar vermoedelijk zon hij wel op wraak.
Zijn uur kwam met de Duitse bezetting. Onmiddellijk ageerde hij om herbenoemd te worden
wat hem in 1941 lukte met de steun van de MV en ondanks negatief advies van de
faculteitsraad. Hij kreeg alweer de leerstoel anatomie waarop echter intussen zijn
geestesgenoot Elaut zat alsook Prof Derom. Zij moesten wijken. Misschien is dit de reden
waarom Prof Elaut hem in zijn memoires ‘wispelturig’ noemt. Na zijn herbenoeming vroeg en
bekwam Prof Soenen van de faculteit en van het rectoraat de toelating om een facultatieve
cursus te geven over rassenkunde en rassenbiologie (dat zullen de nazi’s wel graag hebben
gehoord).
Was het om zijn dankbaarheid aan de MV te tonen, maar hij werd lid van de De Vlag (in 1943
nam hij dan toch ontslag daar en ging over naar het VNV). Hij werd leider van de Germaanse
werkgemeenschap Vlaanderen. Hij gaf veel lezingen binnen de Gentse studentengenootschap
maar ook erbuiten; steeds over het onderwerp ‘Rassenkunde’. Om een idee te hebben over
zijn opvattingen over “rassenbiologie” citeren we hier een fragment uit zijn proza:
“…’onharmonische rassenkruisingen, als ondermeer de kruising die leidde tot de vorming van
het rassenmengsel dat men Joden noemt, geven aanleiding tot bastaardvormen die lichamelijk
en geestelijk zwaar belast zijn’…” .
Zijn grootste wapenfeit situeert zich in de zomer van 1941; hij ging naar het oostfront om er
ipv Prof Daels een Vlaams veldhospitaal op te richten. Na één week was hij reeds terug omdat
hij, zo zegde hij, geen goed uniform kreeg: hij wilde een Vlaams uniform en geen Duits!?
Prof Soenen was de enige hoogleraar die opgetogen was met de Duitse gasthoogleraren. In
1944 ging hij zelfs nog als expert naar Winizou, een plaats in de Oekraïne, waar een
massagraf door de Duitsers was ontdekt (cfr Katyn) waarin de sovjets weerspannige
Oekraïners hadden begraven. Het bleek echter dat de Duitsers ook van deze accommodatie
gebruikt hadden gemaakt om hun vermoorde Oekraïense joden te begraven. Prof Soenen
schreef nooit een rapport over zijn bevindingen.
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Al bij al kreeg hij nog een milde straf op de krijgsraad: 10 jaar. Hij heeft ze wel tot de laatste
dag moeten uitzitten. Hij stierf in 1977 en Prof Elaut sprak op zijn begrafenis een zeer mooie
lijkrede uit. Was die stof zo mild? Enkele jaren geleden vond een vorser in de archives
natinales in Parijs een brief van de hand van Prof. Soenen. Hij gaf de brief aan onze
stadsgenoot A. Van den Abeele die recent de brief naar mij doorspeelde. De brief -met
hoofdding van het instituut voor anatomie van de Gentse Rijksuniversiteit- was door Prof.
Soenen zelf ondertekend en gericht aan een medewerker van de Duitse Militar Verwaltung
met zijn genegen groeten zond hij hem een lijst van Joodse studenten (+ adres), die stiekem
waren ingeschreven aan de Gentse Universiteit om hen de mogelijkheid te geven om –
eveneens stiekem- examen af te leggen. Het waren oud-studenten van de gesloten ULB. Als
dat geen verraad is! Wat is er van deze Joodse jongens en meisjes terechtgekomen ?
Vermoedelijk afgevoerd naar strafkampen?
Gelukkig voor Prof. Soenen was deze brief onbekend toen hij voor de krijgsraad verscheen.

Professor Adriaan Martens

Geboren in 1885, activist van vóór de eerste WO. In de groep is hij de enige vrijzinnige. Hij
was in zijn studietijd (in Gent) reeds Vlaams gezind. Voorzitter van het studentengenootschap
’t Zal wel Gaan’ en hield meerdere redevoeringen op studentencongressen. Na zijn studie in
Gent, bekwaamde hij zich in de inwendige geneeskunde te Parijs en te München. Hij werd
benoemd in 1916 aan de zgn Von Bissing universiteit. Bovendien werd hij ook nog lid van de
tweede raad van Vlaanderen.
Dit alles was voldoende om hem in 1918 ter dood te veroordelen. Hij ontsnapte echter naar
het neutrale Nederland waar hij in Leiden zijn examens met succes overdeed en zich als
internist in Middelburg, Zeeland, vestigde. Hij maakte gebruik van de amnestiewetten van
1929-1930 om naar België terug te keren en stichtte een kliniek te Astene bij Deinze. Deze
kliniek specialiseerde zich vooral in dieetleer en was één van de eerste dieetklinieken in
België. Politiek was Prof Martens duidelijk VNV doch niet zeer actief. Hier volgt ‘Het
incident Martens uit 1938 :
In 1938 werd de Vlaamse Academie voor Geneeskunde opgericht. Prof Martens werd
als lid benoemd door de socialistische minister van onderwijs Wouters. Op die
benoeming kwam echter een zeer hevige reactie van de liberalen. Zij eisten zijn
ontslag. Martens weigerde en werd hierbij vnl gesteund door de socialist Huysmans en
door de katholiek Van Cauwelaert. Dit veroorzaakte de val van het drieledig kabinet
Spaak en zelfs een ontbinding van het parlement. Prof Martens gaf zijn ontslag de
avond na de verkiezingen. Enkele weken na de Duitse inval in België werd hij weer
als hoogleraar benoemd op de vacante leerstoel van de op emeritaat gestelde professor
de Stella. Wiedergerufen door de MV zei men; hij zelf beweerde altijd dat hij door het
ministerie was benoemd. Hij kwam wel tegen het advies van de faculteitsraad. Hij
legde opnieuw de eed af.
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Tijdens de bezetting had hij praktisch geen enkele politieke activiteit. Eenmaal sprak hij op
een meeting van het VNV.
Er verscheen tijdens de bezetting een interview van hem in de collaboratiepers: iets in het
genre van ‘ten huize van’. Hij heeft de authenticiteit van dit interview altijd ontkend en later
heeft de betrokken journalist ook bekend dat dit interview volledig fictief was.
Na de bevrijding werd hij dus opnieuw ontslagen aan de universiteit maar verder met rust
gelaten. Tot in juli 1945 plotseling een jonge krijgsauditeur op zijn naam kwam en hem voor
de krijgsraad bracht. Hij kreeg 10 jaar gevangenis en 3 miljoen Belgische frank geldboete.
In 1948 was hij echter weer vrij en bestuurde hij weer zijn kliniek. Hij stierf in 1968.

Professor van Houteghem

Oud student van Leuven en Gent situeerde hij zich in het kamp van de Vlaams gezinden. Na
zijn artsenstudies specialiseerde hij zich in orthopedie en fysiotherapie in Amsterdam en in
München. Orthopedie was toen nog een niet chirurgisch vak. Hij vestigde zich als specialist in
de fysiotherapie in Gent en kwam in 1933 aan de universiteit waar hij de eerste kliniek voor
fysiotherapie in Vlaanderen stichtte. In 1936 werd hij benoemd tot docent. Tijdens de
bezetting hielp hij Prof Daels en Prof Speleers bij het lobbyen om kandidaten van VNV
signatuur binnen de universiteit te loodsen. Hij werd in 1941 gewoon hoogleraar, wat een
normale procedure was. Hij was actief op sociaal vlak: op het vlak van de organisatie van het
sociaal secretariaat voor verpleegsters.
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Wat is hem na de bevrijding aangewreven?
1° dat hij op reis is geweest met Daels en Speleers naar Salzburg
2° dat hij waarnemend voorzitter is geweest van de kring van VNV professoren, maar deze
kring had niet veel om het lijf – ze waren maar met 30
3° dat hij lid was geweest van een commissie ter vervanging van de joodse hoogleraren aan de
ULB
4° dat hij vaak aanwezig was op studentenmanifestaties met duidelijk VNV strekking
het liep dus slecht af. Hij werd ontzet uit zijn ambt van hoogleraar en kreeg 4 jaar, later bij
herziening zelfs 8 jaar, hechtenis. Hij stierf echter in 1949 na een auto-ongeval en zijn vonnis
is dus nooit aan een kritische herbeoordeling toegekomen.

Professor Corneel Heymans

Geboren in 1892. Was de enige Vlaamse Nobelprijswinnaar geneeskunde in onze
geschiedenis en was ook Vlaams gezind. Na het debacle van mei 1940 was hij zeer
gesolliciteerd als een van de overgebleven morele waarden in ons land. Hij werd
gesolliciteerd door het Rode Kruis en werd ook voorzitter van Winterhulp. Deze instelling
zorgde voor het uitdelen van maaltijden, voor de bedeling van soep en melk in de scholen en
van medicamenten.
Toch had deze winterhulp een minder vaderlandslievende reputatie, vermoedelijk omdat ze
door de bezettende overheid werd gesteund.
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Wat heeft men Prof Heymans verweten?
1° dat hij tijdens de bezetting enkele reizen naar Duitsland heeft ondernomen oa voor het
Rode kruis. In Bern en Basel heeft hij enkele wetenschappelijke lezingen gehouden.
2° In Duitsland heeft hij in 1941 te Berlijn een wetenschappelijke lezing gehouden; bij deze
gelegenheid kon hij een grote voorraad levertraanolie bemachtigen voor winterhulp. Heel de
oorlog door hebben we op school capsules levertraanolie moeten slikken.
3° In november 1940 stelde hij aan de MV voor om Duitse en Vlaamse hoogleraren uit te
wisselen
4° Toen de Reichsführer Conti (minister van volksgezondheid) een bezoek bracht aan België
en de Gentse Universiteit heeft Prof. Heymans hem in zijn laboratorium ontvangen op
verzoek van de universiteit
Na de bevrijding werd hij gestraft met 3 maanden schorsing en een blaam. Er kwam echter
zo’n negatieve reactie uit alle kringen op deze beslissing zodat men ze heel snel heeft
uitgeveegd.

Professor Carlos Hooft

Geboren in 1910. Jongste hoogleraar van de faculteit en Vlaamsgezind. Stichter van de
pediatrische kliniek. Geen politieke activiteiten. Omdat hij lid was van de bijraad van de Orde
der Geneesheren werd hij na de bevrijding door de universiteit voor 3 maanden geschorst en
later door een besluit van de Prins-Regent uit zijn ambt van hoogleraar ontzet.
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Dit besluit werd snel ongedaan gemaakt, temeer dat de onderzoekscommissie die tot de
schorsing had geadviseerd zelf stelde dat Prof Hooft zijdens de oorlog voortreffelijk werk had
geleverd in het Nationale Werk voor Kinderwelzijn.
Hij bleef dus hoogleraar tot aan zijn overlijden in 1980.

Ziedaar de protagonisten uit deze bewogen tijd.
Dit overzicht roept vragen op zoals:
1° In hoeverre hebben deze mensen gecollaboreerd? Allemaal op dezelfde wijze?
2° Wat was hun achtergrond en waren ze allemaal gelijk gericht?
Wat bracht die mensen samen; ze vormden tenslotte samen bijna de helft van de faculteit.

Eerste vraag:
Aangenomen wordt dat er 4 facetten waren aan de collaboratie met deze facetten werd ook als
dusdanig door de krijgsraden rekening gehouden.
- A ideologische collaboratie en enthousiasme/ geloof in de Nieuwe Orde.
Dit is nu in onze democratie niet langer strafbaar. Iedereen mag sympathie hebben voor wie
hij wil zolang hij maar niemand schade toebrengt. Aan deze vorm van collaboratie hebben al
de voorgenoemden in min of meerdere mate deelgenomen.
- B de politieke collaboratie. Prof Daels en Prof Speleers, geholpen door Prof
Vanhouteghem hebben inderdaad zeer sterk gelobbyd om overal hun geestesgenoten binnen
te brengen.
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- C militaire collaboratie: geen van deze mensen is lid geweest van een militaire of
paramilitaire organisatie of heeft wapens gedragen. De krijgsraad heeft wel Prof Daels zijn
aansporingen om naar het oostfront te gaan als militaire collaboratie aangerekend.
- D economische collaboratie: geen van deze mensen hebben zich in de oorlog verrijkt,
integendeel ze zijn er allemaal berooid uitgekomen.

Tweede vraag:
wat hadden ze gemeen?
Praktisch allemaal op één uitzondering na hadden ze hun specialisatie gekregen in Duitsland.
De superieure organisatie van de Duitse gezondheidszorg en vnl van het wetenschappelijk
onderzoek (vóór WO II had Duitsland zeer vele Nobelprijzen) had een invloed op hun
sympathie voor het Duitse volk. Ze spraken allemaal behoorlijk Duits. Politico-filosofisch
waren ze ook gelijkgericht: conservatief (een paar ultraconservatief), paternalistisch,
Vlaamsgezind en katholiek (Prof. Martens uitzondering).
Met katholiek bedoel ik voor sommigen ultramontaans.
De massa van het volk was niet zo onderlegd als nu en had minder welstand. Zij
beschouwden zich als de leidende klasse die zich ook sociaal moest engageren en voor de
minderen zorgen, vandaar hun groot engagement in vele sociale projecten. Het Vlaams
gevoel dreef hen naar de verwezenlijking van de ‘Groot-Nederlandse staat’, anti Belgisch
zoals geponeerd door het VNV. Niet allen waren effectief lid van het VNV. Wat bracht hen
samen: sommigen kwamen nog uit de eerste WO. Samen met de jongere generatie kwamen
allen van het front waar ze gestreden hadden voor:
1° Taalwetgeving in het leger
2° Vernederlandsing van de universiteit
3° De taalwetten van de administratie
4° Het academische ziekenhuis, enzovoort …
Ze hadden tot dan toe altijd hun slag thuis gehaald. Ze waren ‘winners’. Waren ze
overmoedig?
Maar naast deze kenmerken die door de enen als positief en door de anderen als negatief
zullen worden ervaren, althans de eerste zes hebben drie grote fouten gemaakt nl ze geloofden
(en op één uitzondering na bleven geloven) dat de Duitsers de oorlog zouden winnen. Ten
tweede waren ze onvoldoende bekend met het nationaal socialisme. Ten derde hebben ze op
hun vijanden ( want dat waren de Duitsers toch) gerekend om hun wensen, die ze zelf niet
konden verwezenlijken, voor elkaar te krijgen. Ze hadden moeten weten dat je je eigen pot
zelf moet koken.
Zijn ze te zwaar beoordeeld of veroordeeld? Na de bevrijding werden ze als criminelen
beschouwd, terwijl nu – na 65 jaar- de slinger helemaal naar de andere kant wijst en men ze
bijna als martelaren bestempelt. De wetten van de slinger bepalen echter dat deze met verloop
van tijd terugkomt naar de middenstand. Laten we hierop wachten vooraleer een definitief
oordeel te vellen.
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Afkortingen:
ULB: Université de Bruxelles; gesloten tijdens de oorlog (1941-1944)
MV: Militar Verwaltung. Duits bestuur in de bezette zone België -Noord Frankrijk
VNN: Vlaans Nationalistisch Verbond. Politieke partij vóór de tweede wereldoorlog
DE VLAG: Duits Vlaamse Arbeidsgemeenschap
Von Bissing Universiteit: generaal Freiherr von Bissing was tijdens wereldoorlog I
gouverneur generaal in bezet België. Hij vernederlandste de Gentse universiteit in 1916 (tot
1918).
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Professor Speleers

Joris Dedeurwaerder, Brugge

Reimond Speleers (Waasmunster 1876 – Aalst 1951), de zeer en veelzijdig begaafde zoon van
een postmeester, volgde de traditionele Latijns-Griekse humanioraopleiding aan het Klein
Seminarie in Sint-Niklaas. Dat college was in het laatste kwart van de 19de eeuw wellicht het
meest vernederlandste college van Vlaanderen. Speleers, primus perpetuus, werd er
"Vlaamsgezind", hij speelde er, met o.m. zijn medeleerling August Borms, een rol in de
toenmalige Vlaamse katholieke scholierenbeweging gesticht door de jonge dichter Albrecht
Rodenbach.
Een belangrijk moment in zijn politieke bewustwording beleefde hij in augustus 1893 als
deelnemer aan de "zitdag" van de toenmalige Katholieke Vlaamse Landsbond in Brugge. De
gastheer-voorzitter van de bijeenkomst, de oud-zouaaf Eugeen Van Steenkiste, verwelkomde
er de delegatie van de Wase scholieren, die stapvoets naar Brugge waren gekomen. De grote
bezieler van die manifestatie was de Leuvense hoogleraar-architect, pionier van de
neogotiek,en volksvertegenwoordiger Joris Helleputte. De tijd van het algemeen stemrecht zat
er aan te komen en Helleputte hoopte de toekomstige Vlaamse elite achter het katholiekVlaams maatschappelijk project te scharen.
Speleers studeerde van 1894 tot 1900 geneeskunde in Leuven. Hij was er in 1901-1902
assistent in de oogheelkundige kliniek en volgde daarna, naar het voorbeeld van een vrij groot
aantal briljante jonge Belgische artsen, gedurende een jaar een specialistenopleiding in de
oogheelkunde,bij de wereldvermaarde Julius Hirschberg, en in neus-, keel- en oorziekten aan
de Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlijn. Hij kreeg er grote bewondering voor de Duitse
wetenschap.
In het Leuvensestudentenleven trad Speleers, mee onder de invloed van Helleputte, in de
kring van August Borms, Lodewijk Dosfel, Emiel Vliebergh, Hendrik Baels en Jules Persyn,
sterk op de voorgrond: als lid van het literaire genootschap Met Tijd en Vlijt, als secretaris en
voorzitter van het godsdienstige Sint-Thomasgenootschap, en als redacteur van het
studentenblad Ons Leven.
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In 1903 vestigde hij zich als oogarts in Sint-Niklaas. In 1906 volgde hij dr. Rogman op in de
bekende oogheelkundige kliniek De Zandberg in Gent. Het was het begin van een bijzonder
drukke praktijk waar patiënten uit het hele land een beroep op zijn zorgen kwamen doen.

Speleers had een levenslange interesse voor het gebruik van een puristisch-zuiver Nederlands,
zowel in de dagelijkse omgang als bij de beoefening van zijn vak. Zijn wetenschappelijke
publicaties – beperkt in aantal - zijn haast alle in het Nederlands. Door zijn intelligentie en een
grote werkkracht verwierf hij een groot aanzien en werd hij een gezaghebbende figuur in de
Vlaamse Beweging. Hij was in die jaren van strijd voor hoger onderwijs in het Nederlands,
betrokken bij tal van initiatieven gericht op het gebruik van Nederlandse terminologie in het
onderwijs en in de wetenschapsbeoefening.
In die geest was hij een vast medewerker aan de "Vlaamsche Natuur- en Geneeskundige
Congressen", flamingantische initiatieven waarmee men, ondanks wat kardinaal Mercier
daarover had beweerd, wilde bewijzen dat beoefening van de wetenschap wel degelijk
mogelijk was in het Nederlands.
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In 1908 was Speleers medestichter van de Katholieke Vlaamse Hogeschooluitbreiding in
Gent en van het tijdschrift De Katholieke Ziekenverpleging. Vanaf 1910 werkte hij mee aan
het Geneeskundig Tijdschrift voor België. Als bestuurslid drukte hij de tweetaligheid door in
de Gentse Union Médicale.
Terwijl hij zijn praktijk aan het opbouwen was, trad hij ook steeds actiever naar voor in de
Vlaamse Beweging in de periode voor de Eerste Wereldoorlog: als medestichter van de
Katholieke Vlaamsche Oud-Hoogstudentenbond van Oost-Vlaanderen, en aan de zijde van
Frans Van Cauwelaert als bestuurslid van de Katholieke Vlaamse Landsbond, een organisatie
die de Katholieke Partij poogde te vervlaamsen; als voorzitter van de tak Gent van het
pluralistische Algemeen-Nederlands Verbond (ANV); en als ondervoorzitter van de Gentse
vereniging van middenstanders God en Vaderland.
In 1907 werd hij lid van de Tweede commissie voor de vernederlandsing van de Gentse
universiteit. Met Lodewijk de Raet werkte hij aan het verslag waarin een keure van Vlaamse
intellectuelen de vernederlandsing van de Rijksuniversiteit voorstelden. Hij schreef de tekst
van het voorstel van wet tot vernederlandsing dat in 1911 diir Frans van Cauwelaert werd
ingediend. Hij voerde zelf talloze malen het woord op manifestaties voor de "Vlaamse
hogeschool".
Bij het begin van de bezetting in 1914 hield Speleers zich afzijdig van de eerste vormen van
activisme. Wel zette hij de activiteiten van de tak-Gent van het ANV voort. Toen de Duitsers
besloten de Gentse universiteit te heropenen en te vernederlandsen, was Speleers daar vanaf
het begin bij betrokken. Hij beschouwde die maatregel als gewettigd. Zelf aanvaardde hij de
leerstoel oogheelkunde en werd hij decaan van de medische faculteit. Van juni tot november
1918 was hij plaatsvervangend rector. Binnen de "senaat" (de nieuwe naam voor de "conseil
académique") oefende hij een matigende invloed uit op e meer extremistische collega's.
Ofschoon Speleers aanvankelijk in het land wilde blijven om aan de Belgische overheid
verantwoording af te leggen, week hij met zijn gezin in november
1918 naar Nederland uit, nadat zijn woning op de Vlasmarkt in Gent bij de intocht van
Belgische troepen door een menigte was geplunderd en in brand gestoken. Door het hof van
assisen van Oost-Vlaanderen werd hij, op het proces van de professoren van de "Vlaamse
Hogeschool",op 30 juli 1920 tot 12 jaar dwangarbeid veroordeeld. Heel zijn verder leven zou
erop gericht zijn eerherstel te verkrijgen en vergoeding voor de materiële schade die hem was
aangedaan.
In Nederland legde Speleers in 1920 aan de universiteit van Leiden, cum laude,examen af om
opnieuw een geneeskundige praktijk te kunnen uitoefenen. In 1921 vestigde hij zich als
oogarts in Eindhoven.

81

Hij bleef bij de Vlaamse Beweging betrokken, polemiseerde met Van Cauwelaert, sprak
herhaaldelijk de lijkrede uit voor in "ballingschap" overleden activisten en nam deel aan
allerlei vergaderingen, waar de organisatie van het Vlaams-nationalisme werd besproken.
Toen hij, door de amnestiewet van 1929 opnieuw naar België kon komen, zou hij weer
veelvuldig optreden als spreker in Vlaanderen, en als docent voor de Volksuniversiteit
Herman van de Reeck in Antwerpen.
Tijdens het interbellum schreef hij een uitvoerige monografie over Therese Neumann, de
gestigmatiseerde van Konnersreuth. Daarmee mengde hij zich in een polemiek die toen de
katholieke openbare opinie beroerde en inzonderheid katholieke artsen en theologen
verdeelde. Ofschoon katholiek, kon Speleers de literatuur over de symptomen en de
fenomenen die de jonge vrouw werden toegeschreven, niet au sérieux nemen.
Duidelijk op aandringen van het Duitse bezettingsbestuur ging Speleers kort na het begin van
de bezetting in 1940 in op een vacature voor een professoraat in Gent. Hij gaf zijn veilige
werkkring in Eindhoven op, nam de leerstoel oogheelkunde op en had vier jaar de leiding van
de oogheelkundige kliniek.
Uit brieven en andere geschriften blijkt dat hij, na de capitulatie van het Nederlandse en het
Belgische leger in mei 1940, zoals veel andere Vlaams-nationalisten overtuigd was dat er een
nieuw tijdperk was aangebroken, zoals indertijd na de slag bij Waterloo: er zou een nieuw
vredesverdrag komen, zo dacht hij, grenzen zouden voor lange tijd worden verlegd, en die
kans moest worden gebruikt om Vlaanderen met Nederland te verenigen in een Germaanse
statenbond, die uiteraard onder leiding van het zegevierende Duitsland zou staan. In zijn
geschriften vindt men geen aanduidingen van sympathie voor fascistische of totalitaire
denkbeelden.
In november 1940 werd Speleers lid van de Raad van Leiding van het collaborerende VNV
(Vlaamsch Nationaal Verbond). Ofschoon hij spoedig tot het inzicht was gekomen dat de
collaboratie van het VNV op een mislukking was uitgelopen en binnenskamers de door zijn
collega en vriend Frans Daels geformuleerde bezwaren deelde, nam hij geen ontslag en
verscheen hij tot het einde van de bezetting op VNV-manifestaties. VNV-leider Hendrik Elias
noemde later Speleers – na zijn dood - een van zijn belangrijkste raadgevers.
Op uitnodiging van de Militärverwaltung werd hij in 1943 lid van een internationale
commissie, opgericht door de Duitse regering voor het onderzoek van massagraven van
krijgsgevangen Poolse officieren in Katyn (nabij Smolensk, in Rusland). De commissie moest
onderzoeken wanneer de officieren precies waren vermoord: was dat al dan niet gebeurd voor
in 1941 de nazi's in de Sovjet-Unie waren binnengevallen? De commissie kwam tot de
conclusie dat de officieren waren vermoord in de lente van 1940, dus meer dan een jaar voor
de Duitsers in Katyn waren aangekomen.
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Dus moesten de verantwoordelijken wel de Sovjets zijn geweest. In de laatste jaren van de
oorlog werd Katyn door de Duitse propaganda fel geëxploiteerd in de strijd tegen het
bolsjevisme. Pas in april 1990 zou de regering van de Sovjet-Unie toegeven dat de moorden
waren gepleegd op bevel van het Centraal Comité van de communistische partij, ondertekend
door Stalin.
Bij de bevrijding werd Speleers gearresteerd, en eerst opgesloten in de gevangenis in Gent,
later in een hechteniskamp in Lokeren, ten slotte opnieuw n de Gentse gevangenis. Op 19
december 1947 veroordeelde de krijgsraad in Gent hem tot 20 jaar buitengewone hechtenis.
Zwaar ziek werd hij in 1948 overgebracht naar de kliniek in Aalst, waar hij drie jaar later
overleed.
Speleers heeft altijd gesteld dat hij zich niet schuldig had gemaakt aan criminele feiten. Na de
Eerste Wereldoorlog wilde hij zich verantwoorden en zich ter beschikking stellen van het
gerecht, maar toen zijn vrouw en kinderen werden bedreigd en zijn huis in brand werd
gestoken, zocht ij veiligheid in Nederland. Ook in 1944 dook hij niet onder. Hij had alle
documenten – ook de meest compromitterende - in verband met zijn houding tijdens de
bezetting zorgvuldig bewaard. In de archieven van het Krijgsauditoraat vormen die
documenten een rijke bron van informatie over de bezettingsgeschiedenis.
Als arts was Speleers vooral een practicus, die met verbazende handigheid en durf slaagde in
oogoperaties waarvoor collega's terugschrokken. Zijn wetenschappelijke publicaties hadden
vooral de bedoeling te bewijzen dat wetenschap ook in het Nederlands kon. Een
wetenschappelijke loopbaan of een professoraat lag niet echt in zijn bedoeling, maar in
precaire omstandigheden is gebleken dat hij die opdracht aankon.
De ideeën waarvoor Speleers zich heeft geëngageerd – vernederlandsing van het openbaar
leven en het onderwijs in Vlaanderen, politieke autonomie voor Vlaanderen, gestructureerde
samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland – zijn op democratische wijze ten slotte
geleidelijk werkelijkheid geworden. Maar onbetwistbaar heeft Reimond Speleers in de
periode 1900-1914 een verdienstelijke bijdrage geleverd aan de vernederlandsing van het
academisch onderwijs, aan een versterkt taalbewustzijn en aan de moeizame intellectuele
emancipatie van de Vlamingen.
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Aan de zusters van Sint-Jan
Aan degenen die ik niet gekend heb,
aan zij die ik wel gekend heb

84

OMDAT IK ZO GAARNE ZIEKE MENSEN ZAG !
Dr Robert .A.C. Pannier, Brugge

Deel I : Het 19e eeuwse Sint-Janshospitaal in de 20e eeuw.
Op pagina 489 van zijn boek " 800 jaar Sint-Janshospitaal" schrijft dr. André Van Den Bon:
"Diegene die later de geschiedenis zal bijwerken, en dit zal ongetwijfeld geen honderd en
dertig jaar moeten duren(1).......
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Om die voorspelling te laten uitkomen neem ik de draad van de geschiedenis van het SintJanshospitaal weer op, ongeveer daar waar mijn charmante collega hem losliet.
Mijn verhaal beperkt zich tot het leven in het negentiende-eeuwse gebouw (2) in de
twintigste eeuw. Het eindpunt stel ik in het jaar 1976. Toen hield, na meer dan 900 jaar
uitzonderlijke caritatieve en maatschappelijke diensten, de medische activiteit in het oude
Sint-Jan op. De ziekenhuisactiviteiten verhuisden naar de nieuwe locatie te Sint
Pieters/Brugge. Met het nieuwe A.Z. Sint-Jan begint een nieuwe episode in de geschiedenis
van het Sint-Janshospitaal .
De periode die wij onder de loep namen, is zonder twijfel een van de meest boeiende en
dynamische in het bestaan van het Brugse ziekenhuis.
Om een zo getrouw mogelijk tijdsbeeld te schetsen van het oude Sint-Jan deden wij niet
alleen een beroep op onze eigen kennis maar spraken wij ook het geheugen aan van de
archieven van het O.C. M. W. en van enkele zusters van Sint-Jan. ***

De omwenteling in het medische denken die enkele medische vernieuwers * onder invloed
van het humanisme en de renaissance in de 16e-17e eeuw hadden ingeleid, herleidde vanaf nu
de geneeskunde grotendeels tot een exacte rationele wetenschap. Die vernieuwde koers
binnen de geneeskunde zette zich op een explosieve wijze verder in de twee daaropvolgende
eeuwen. Multipele en gevarieerde bijdragen van bijzondere vernuftige medische epigonen
gaven een nieuwe inhoud aan het begrip ziekte.
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Zij openden ook nieuwe perspectieven voor de behandeling. Men vindt de namen van deze
"Médecins Celèbres" terug in alle overzichtswerken over de geschiedenis der
geneeskunde.**
*Vesalius; ( anatomie), Harvey (fysiologie), Van Helmont (microscopie), en de Bruggeling
Fr. Rapaert (einde van de invloed van de almanakken), zie R. PANNIER. Van gissen tot
weten, hoofdst. III, p. 55.
** Onder deze "medecins celèbres" kan ik toch niet nalaten de namen van grondleggers als
R.Laénec (semiologie), I.Pavlov (psycho- fysiologie), L.Pasteur (microbiologie, vaccinatie),
R.Koch (tuberculose), J. Lister (antisepsis, asepsie), Claude Bernard (experimentele
fysiologie), H. Wells ( anesthesie), D. Roentgen (radiologie), P. Curie ( radiotherapie), F.
Widal ( antityphus vaccin), P. Semmelweis (kraambedkoorts) op de voorgrond te brengen
*** Wij danken hierbij mevr. Hilde De Bruyne (conservator archief O.C.M.W.), mevr. Luna
Nathan (wetensch. Medewerkster), zuster Aleydis Bracke, zuster Gertrude (Rachel
Veremans), zuster Seraphine (Van de Moere Magda) en zuster Dominique ( Van Hoonacker).
Door hun toedoen kantelde de geneeskunde, vanaf het einde van de 19e eeuw, van onmacht
tot macht.
Ook in het Sint-Janshospitaal is die nieuwe signatuur duidelijk merkbaar zowel op het
medische als op het structurele vlak.
Omdat het niet meer aangepast was aan de noden van de tijd werd tussen 1856 en 1864 op de
plaats van het oude kerkhof een nieuw ziekenhuis gebouwd. Het werd opgetrokken rondom
een centrale tuin, als een peristilium afgesloten door drie boven elkaar liggende gangen. De
gang aan de zuid- en aan de noordzijde gaf toegang tot vier zalen die haaks daarop gebouwd
waren. (afb.1,2,3,)

Afb. 2 De toegang, links tot de consultatie

Afb. 3 De binnentuinrechts via het perron naar de zalen

87

Afb. 4 De grot der danken

In die tuin stond ook "de grot der danken" met een Maria beeld waar gelovige zieken hun
dank konden betuigen (afb.4).

De veranderde inhoud van de geneeskunde weerspiegelde zich ook in de structuur van het
medische korps.
Het aantal geneesheren dat er actief was groeide snel. Door de groter wordende nood aan
medische kracht mochten er nu volgens het reglement van 1912 acht adjuncten worden
benoemd, naast de vier diensthoofden die conform aan het reglement van 1884 en vroeger,
voorzien waren. De nieuwe geneesheren mochten niet ouder zijn dan 60 jaar en de
leeftijdsgrens werd bepaald op 65 jaar. Vroeger bleven zij soms aan tot zij stierven. (Van
Steenkiste Eugeen 84 jaar)
Met de eeuwwisseling stonden negen geneesheren in voor de zorgen in het ziekenhuis. Zoals
al sinds eeuwen het geval was, waren vier geneesheren als diensthoofd aan het hospitaal
verbonden: één medicus en één chirurg voor de vrouwenreke ( de zalen aan de zuidkant van
het gebouw),en een gelijkaardige voorziening voor de mannenreke (aan de noordkant van
het complex). Op het einde van de jaren 1800 en in het begin van de twintigste eeuw waren
naast "diensthoofden" ook vijf " adjuncten" benoemd ( 3, 4).
25 jaar later, toen J. Sebrechts gehuldigd werd bij zijn benoeming tot professor aan de
medische faculteit van de universiteit Leuven, toont een foto van het toenmalige medische
korps dat dit aantal toen al was tot 26 gestegen (afb.5).
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Afb. 5 Groepsfoto van het toenmalig geneesherenkorps rond J. Sebrechts

Toen dr.W. Baeckeland in 1978 het hospitaal verliet, was het nog steeds de gewoonte de
afscheidnemende geneesheer te huldigen.
Al de geneesheren van het ziekenhuis kwamen samen met de leden van het O.C.M.W. in het
mooie salon in het klooster van de zusters. De gevierde werd toegesproken door de secretaris
van het O.C.M.W. en door de voorzitter van de raad der geneesheren (afb 6).

Afb. 6 De voorzitter neemt afscheid van dokter W. Baeckeland
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Er werd hem een geschenk aangeboden. Daarna werd een foto genomen van heel het
medische korps (afb.7).

Afb. 7 Groepsfoto van het medisch korps in 1978 bij het afscheid van dokter Baeckeland

Deze foto toont aan dat er toen al 36 geneesheren in het hospitaal actief waren. Nu zijn er 178
benoemde geneesheren actief in het A.Z.
Alle geneesheren die in het hospitaal werkten, hadden een universitaire opleiding genoten.
Sinds het Edict van keizer Karel van 15 maart 1569 was dat alleen een verplichting voor de
medici die de dogmatische (inwendige) geneeskunde beoefenden. Sinds de organische wet op
het hoger onderwijs van 15 juli 1840, volstond ook voor de chirurgen een praktische
opleiding bij een erkende leermeester of een diploma van de provinciale school voor
geneeskunde van West- Vlaanderen, niet meer.
Het holistische concept van de geneeskunde werd uitgehold. Er werd niet langer verondersteld
dat iedere geneesheer in de praktijk de hele omvang van de geneeskunde zou beheersen. Naast
de twee grote takken: "inwendige geneeskunde"( vroeger de dogmatische geneeskunde
genoemd) en "chirurgie", maakte, het holistische concept van de geneeskunde stap voor stap,
geleidelijk plaats voor een onderverdeling in afzonderlijke specialiteiten. Op dat vlak is het
St.- Janshospitaal van Brugge in het land een voorloper geweest, vooral op het gebied van de
interne ziekten. De universiteiten volgden pas dat voorbeeld na de Tweede Wereldoorlog .
Structureel heeft het 19e eeuwse gebouw zich snel aangepast aan de noden van de tijd.
Het gebouw bestond uit een half verzonken kelderverdieping die vanaf de binnenkoer langs
een hellend vlak rechtstreeks toegankelijk was (2). Daar bevonden zich de meeste
consultatieruimten en ook enkele ziekenzalen.
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De consultaties werden pas in de jaren ‘20 ingevoerd. Vroeger was het hospitaal alleen
voorzien voor de hospitalisatie van behoeftige zieken.
Volgens artikel twee van het reglement van 1837 moesten de geneesheren hun zaalronde doen
in de winter om acht uur en in de zomer om zeven uur. Hun aankomst werd aangekondigd
door de bel, tweemaal voor de chirurgen en driemaal voor de dokters. Dit is zo gebleven tot in
het begin van de twintigste eeuw. Nadien werd de aankomst van de geneesheer op een
discretere wijze door de portier aangekondigd door het vermelden van zijn naam op een bord.
(afb. 8)

Afb. 8 Zuster Marie-Estelle en zuster Martina schenken de wijn en delen sigaren uit

Het inrichten van consultaties stelde een nieuw architecturaal probleem.
In de gang aan de zuidkant werd juist vóór de Tweede Wereldoorlog, onder de leiding van
dr.De Winter, de consultatie longziekten ingericht. Daarvoor werd een gang afgebroken die
toegang gaf naar de oude keuken van het hospitaal (afb.9,10,11).
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Afb. 9 Binnentuin met gang die het beddenhuis met de oude keuken verbond.
Deze werd afgebroken bij de bouw van de consultatie van dokter De Winter.

Afb. 10 De oude keuken van 1933 die werd afgebroken voor de nieuwe consultatie pneumologie

Het was veruit de grootste consultatieruimte van het ziekenhuis. Zij bestond uit twee
wachtzalen, een zwarte kamer voor de ontwikkeling van de RX opnamen, een ontkleedruimte
voor de zieken, een grote onderzoekkamer met radiologische uitrusting en een tafel voor de
behandeling met pneumothorax .
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Afb. 11 Dienst pneumologie met radiografisch apparaat

Aan de zuidkant van deze vleugel was een kleine operatiezaal voor het uitvoeren van de
endoscopieën. Later werd tussen de twee vleugels een zaal bijgebouwd voor de uitbreiding van
het radiologische onderzoek. Ze werd afgebroken tijdens de renovatiewerken die later door
ere-burgemeester Michel Van Maele werden uitgevoerd (afb12).

Afb. 12 Uitbreiding van de dienst pneumologie met tussen de twee vleugels een zaal voor radiologie

Naast de consultatie van pneumologie lag de consultatie cardiologie die veel kleiner behuisd
was. Zij bestond enkel uit een wachtzaal en een onderzoekkamer.
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Midden de gang was er een beddenlift met nog een oud hekwerk als deur, en een wenteltrap
waarmee de zieken van de bovenverdieping naar de consultatie gebracht konden worden voor
verder onderzoek. De volgende vleugel werd ingenomen door de dienst pediatrie, toen onder
leiding van dr. Goossens. Na de benoeming van dr. Compernolle werd hij onderverdeeld in
afzonderlijke boxen waardoor de kinderen beter afgezonderd werden.
In de daaropvolgende vleugel was de dienst fysiotherapie ondergebracht. Hij bestond uit een
consultatiekamer en verschillende ruimten met de nodige apparatuur voor de behandeling van
arthrosen en andere gewricht- of spierpijnen. Dit betekende een uitbreiding van de vroegere
dienst van barnkrachtkunde of algemene elektrotherapie (afb.13) met dr. Leun als
hoofdgeneesheer en later dr. De poorter vader en zoon Agniël.

Afb. 13 Kamer voor elektrotherapie

De gang aan de noordzijde van de kelderruimte gaf toegang tot de vijfde mannenzaal waar,
voor de verhuis naar het Minnewater, de zieken die een kleine chirurgische ingreep hadden
ondergaan verder verzorgd werden en hun reconvalescentie doorbrachten. De geneesheren
van de N.O.K. hielden er ook hun eerste consultaties (Z.Gertrude). Na de verhuis van de
chirurgie naar de kliniek Minnewater werd deze dienst omgevormd tot de dienst
infectieziekten voor kinderen onder de leiding van dr. D. Van de Lanotte . De volgende twee
zalen waren voorzien voor de behandeling van infectieziekten voor volwassenen; een van die
zalen werd later voorbehouden voor de behandeling van poliomyelitis, daarom werd er ook
tussen de twee zalen een klein oefenzwembad gebouwd (afb.14).
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afb.14 oefenzwembad
Op de verzorging in de besmette dienst komen wij verder meer gedetailleerd terug. De
tweevolgende kamers werden ingenomen door de consultatie neurologie. Dr. A. De Haene
begon er zijn carrière op een zeer bescheiden wijze. Direct na zijn benoeming was zijn eerste
mogelijk contactpunt met de zieken alleen een brievenbus. Maar dat is snel veranderd. In de
laatste zaal, zaal 8, werd de dienst neuro-psychiatrie ondergebracht.
Tot aan de verhuis naar de kliniek Minnewater in 1947 werden bijna alle zieken (interne en
chirurgie) behandeld en verzorgd in de acht ziekenzalen,die zich op de eerste verdieping van
het 19e eeuwse gebouw bevonden.
Van buitenuit kon men die verdieping het best bereiken via een klein perron gelegen aan de
oostzijde van deze vleugel. (afb 2). Rechtover de gang was een kleine kapel die vooral bestemd
was voor de devotie van de zieken. Uitgevend op de oostvleugel bevonden zich drie burelen.
Rechts van de inkom lag het stemmig bureel van Mevrouw de Overste (afb..;;;). Aan de andere
zijde bevond zich tot midden 1950 een kleine telefooncentrale. Vergeten wij niet dat dit
gedurende meer dan 50 jaar de enige telefoon voor heel het gebouw was. Zij werd bediend
door een telefoniste, juffrouw Norro. Als er een oproep kwam voor een of ander staflid ging zij
zoeken waar hij zich bevond , en riep met luide stem, Mr. X .....telefoon! Met haastige pas
bracht zij hem tot aan het apparaat. Het volgende bureeltje was dit van de zuster econome;
lang was dit zuster Marie-Estelle. Tot in 1963, meer bepaald tot en met de komst van directeur
M. Van Oyen stond zij samen met een bediende gekend als Kamiel, "de schriver" in voor de
gehele administratie van het hospitaal dat toen toch 380 bedden telde. Het is dan ook niet te
verwonderen dat, wanneer men , noodgedwongen, 's avonds laat eens naar het hospitaal
geroepen werd, men om 11 u. nog steeds het licht in haar bureel zag branden.
Ieder van de vleugels van de eerste verdieping telde 36 bedden met een klein keukentje op het
einde van de zaal. Om zo nodig de zieken toch wat privacy te verschaffen werden de bedden
afgezonderd door een gordijn (afb. 15, 16). Dit was bv. het geval wanneer een zwaar zieke
“berecht” werd en de pastoor met de zuster kosteres de H. Sacramenten kwam toedienen. Tot
op het einde van hun bestaan bleven de zalen onderverdeeld in een "vrouwenreke" aan de
zuidkant en een "mannenreke" aan de noordkant. Wegens de vrees voor mogelijke besmetting
werden de tweede en de vierde zaal voorbehouden voor de behandeling van tuberculose. Die
vrees zat diep ingeworteld in het beheer van het ziekenhuis sinds besmette zieken, in 1879, als
gevolg van een schrijven van de overste tijdens een cholera epidemie uit plaatsgebrek
afgezonderd werden in het leegstaande middeleeuwse ziekenhuis (4).
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Afb. 15-16 De vroegere ziekenzalen met gordijnen voor wat privacy en verwarmd met de kachel (ca 1900)

Op het einde van hun bestaan werden een paar zalen onderverdeeld in boxen met vier bedden,
wat voor de zieken de intimiteit verhoogde (afb.17).

Afb. 17 Onderverdeling in boxen

Tussen de eerste zaal en de tweede zaal was er een klein afzonderlijk kamertje waar tot kort
voor de Tweede Wereldoorlog dr. De Winter langs de vrouwenreke en dr.Van den Bon en dr.
Van den Berghe langs de mannenafdeling hun eerste consultatieruimte hadden. De wachtzaal
was niet meer dan een bank in de gang (afb.18).
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Afb. 18 Ingangsdeur in de gang van de oude consultatieruimte van dr. De Winter vóór 1940 met
de bank en de verwarming door een kachel

Later zijn dat twee private ziekenhuiskamertjes geworden. Dit waren op zeker ogenblik de
enige private kamers in geheel dat complex. Dit hoeft ons niet te verwonderen want het was
vooral de lagere bevolkingsklasse die in die tijd een beroep deed op verzorging in het
ziekenhuis. Deze mentaliteit is nog een uitloper van de geestesgesteldheid waarin destijds de
medische verzorginstelling voor minbegoede noodlijdenden werd opgericht. De middenstand
en hogere sociale klasse deden in die tijd een beroep op de Sint -Jozefkliniek aan de Komvest
in geval van operatie en op de kliniek van de Zwartzusters ( kliniek St.-Franciscus Xaverius)
voor interne behandeling. Daar was ook een kleine afdeling tuberculose. Vandaag de dag is,
sinds de bouw van het A.Z. Sint-Jan, van dit sociaal onderscheid niets meer te merken. Nog
later werden die twee privaatkamertjes de ziekenhuisbibliotheek, die later naar de
bovenverdieping verhuisde. Wanhopig op zoek naar bedden voor de afdeling neuro-chirurgie
vond men uiteindelijk niets beters dan de zeven meter hoge vierde vrouwenzaal verticaal
onder te verdelen in twee ruimten, bereikbaar met een speciale interne lift.
Aan de westgevel was er een operatiekwartier ingericht. De ingrepen gebeurden niet langer
meer op het uiteinde van de verpleegafdeling zoals dat vroeger wel het geval was. In het begin
bestond de operatiekamer uit één grote ruimte (zie afb. 19).
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Afb. 19 Eerste grote operatiezaal (1899

Het jaar daarop werd de operatiezaal opnieuw aan de noden van de tijd aangepast, De
verlichting gebeurde nog met gaslicht en de verwarming met een kachel (afb.20)

Afb. 20 De nieuwe operatiezaal (1922)

Met de komst van J.Sebrechts werd de operatiekamer in het begin van de 20e eeuw opnieuw
verbouwd tot een complex van twee eenheden met tussenin een sterilisatieafdeling en met aan
de buitenmuur twee wastafels waar de chirurg voor de operatie zijn handen kon schrobben.
(afb. 21)
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Afb. 21 De twee rijen wastafels voor de twee nieuwe operatiezalen

Vooraleer men de operatiekamer bereikte, bevond zich een gang met de kleerkasten van de
chirurgen. De kastplank met ingebrande namen van de assistenten van prof. Sebrechts is een
van de deuren van deze kasten (afb. 22).

Afb. 22. Deur met namen van assistenten
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Tussen de inkom en de operatieruimte zelf was er een ruime tussenkamer, een antichambre,
waar de anesthesie werd ingeleid. Tot kort na de Tweede Wereldoorlog werd bijna uitsluitend
geopereerd onder rachianesthésie . J.Sebrechts had zelf de hypobare gefractioneerde techniek
van die ruggemergverdoving op punt gesteld. Hij verwierf er een grote faam mee die tot ver
buiten de grenzen doordrong. Tijdens het Congres van de Société Française de Chirurgie in
1928 in Parijs, waar enkele chirurgen hun ondervinding over enkele tientallen rachianesthésies
voorstelden, verblufte hij er zijn auditorium met een mededeling over zijn ondervinding met
25.000 gevallen (5). Later na de benoeming van dr. Weyne werd de intubatietechniek
aangewend. J.Sebrechts was een zeer eenvoudig man. Hij begon zijn dag in het hospitaal stipt
om 7 u. Afwisselend opereerde hij op dinsdag, woensdag en vrijdagmorgen in Sint-Jan en op
dinsdag, donderdag en zaterdag in de Sint-Jozefkliniek. In Sint-Jan beschikte hij over een klein
bureeltje op het einde van de gang aan de zuidkant. Daar stond ieder morgen zijn majordome,
zuster Angèle, hem op te wachten met steeds dezelfde rituele begroeting "bonjour Mr. le
professeur,.... bonjour ma soeur, .....quelles nouvelles? Zij gaf dan een relaas over de
gebeurtenissen van de voorbije 48 uren en toonde het briefje met het voorziene
operatieprogramma en de namen van de assistenten met wie hij welke operatie mocht
uitvoeren en welke er voor de professor voorbehouden waren. Indien hij akkoord ging, kleedde
hij zich om en wandelde naar het operatiekwartier. Later werd dit kamertje omgevormd voor
de neurochirurgie. Persoonlijk herinner ik mij nog dat wij iedere zondagmorgen om 9 u. aan
de Elisabethlaan, waar ik woonde, zijn auto zagen voorbijrijden op weg naar de kliniek waar
hij dan zijn grote zaalronde deed, waarbij hij alle patiënten bezocht. Met de komst van
Sebrechts is op het operatieve vlak veel veranderd. Niet alleen liet hij de operatiezalen
moderniseren maar hij voerde ook de stipte observatie van de asepsie in.Daartoe bekwam hij
van de bisschop dat de onhygiënische wollen klederen die de zusters droegen in 1908 (afb.
23)vervangen werden door klederen in lijnwaad en dat de volumineuze kap bedekt door een
zwarte wylle (hoofddoek) gereduceerd werd tot een veel eenvoudiger witte kap. (afb.24).

Afb. 23 Oude kledij met ‘wylle’

Afb. 24. Moderne kledij in lijnwaad zonder ‘wylle’
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Als zij handenarbeid verrichtten, trokken zij boven hun habijt een blauwe voorschoot aan. Op
de hoogdagen, feestdagen en en tijdens de begrafenis van een medezuster, waren zij uitdedost
in een prachtig geplisseerd wit wollen kleed met wijde geplisseerde mouwen en daarbovenop
een zwart bovenkleed (schapulier?), een bef en een witte kap met zwarte wylle (afb.25)

Afb. 25. Zuster Idesbald in groot uniform

In 1890 had Halstead in het John Hopkins hospital (U.S.A.) ontdekt dat de handen van de
chirurg heel dikwijls de oorzaak waren van wond besmetting. Van dan dateert het gebruik van
steriele gummihandschoenen. In het jaar 1900 voerde men in Brugge nog steeds de operaties
uit zonder handschoenen en zonder masker(afb.25). Een foto uit het het jaar 1917 toont aan dat
de jonge Sebrechts kort na zijn benoeming zelf nog geen handschoenen droeg tijdens zijn
operaties (26). Twee jaar later was dit niet meer het geval (afb.27).

Afb.26.Operatie 1900. Men opereert nog zonder handschoenen en zusters dragen nog wollen kledij
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Afb. 28. Operatie 1919. Chirurgen dragen steriele handschoenen en Zusters met eenvoudige witte ‘wylle’

Na 1946, toen de algemene chirurgie naar de kliniek Minnewater was overgebracht ,werden
de oude operatiekamers gebruikt voor thoraxchirurgie (Dr Daems) en neurochirurgie (Dr L.
Calliauw).
Recht tegenover de inkomdeur van de operatiezaal lag de dienst radiologie die na dr. Leun en
dr. Pierre Glorieux bestuurd werd door dr. R.Van Hoonacker, en na hem door dr. Lemahieu,
en later dr. G.Pattijn. Over de evolutie van de radiologie in Brugge heeft dr. S. F. Lemahieu
ons een goed gedocumenteerd verhaal nagelaten (7). (afb. 29a, 29b)

afb.29a. oudste röntgenkamer van Sint-Jan

afb.29b doorlichtingkamer in 1918

Naast de operatiekamer huisde links de dienst maag-darmziekten onder de leiding van
dr.Warmoes en later dr. De deurwaerder. De wachtkamer lag aan de andere kant van de gang
en gaf uit op de binnentuin. Na de verhuis van de radiologie naar het Minnewater werd die
dienst ingenomen door de dienst neuro-radiologie. Rechts van de operatiezaal bevond zich de
consultatie diabetologie en endocrinologie onder leiding van dr.Hoste en consultatie van
hematologie onder leiding van dr.Christiaens.
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Deze beide diensten verhuisden later samen met de dienst maag-darmziekten naar de
benedenverdieping, naar kamers die ingericht waren in een nieuwgebouwde gang die de
toegang verzekerde tussen de nieuwe poortingang en de benedenverdieping. Voor het eerst
konden de ambulances nu altijd hun patiënten in een droge binnenplaats afzetten. (afb.12).
Anderzijds verbond die gang het beddenhuis met de intussen nieuwgebouwde keuken,
opgetrokken in de tuin aan de kant van de Zonnekemeers.
De vrijgekomen ruimte van dr Hoste en dr Christiaens werden ingenomen door dr Calliauw,
die in 1962 de dienste neurochirurgie had opgericht met vanaf 1972 als neurologisch adjunkt
dr Marchall.
Terug naar de bovenverdieping.
Naast de nieuwe dienst neuro-radiologie lag een kleine wenteltrap die toegang verleende tot
de zolderverdieping. Daar lag boven de operatiezaal het laboratorium dat opgericht werd door
dr.Nelis en verder uitgebreid werd door dr.C. Peeters en later nog eens door zijn zoon Hubert
(afb.30). Door de sterke uitbreiding van het laboratoriumonderzoek werd uiteindelijk bijna de
volledige zolderverdieping ingenomen door het laboratorium. De enkele privaatkamertjes die
er zich vroeger bevonden werden mede ingepalmd.

Afb. 30. Het oud laboratorium op de zolderverdieping

Onder de operatiezaal bevond zich het kolenhok. Daar was Cyriel "de stoker" heer en
meester (afb.31). Cyriel was zowat de technische ingenieur van het hospitaal. Hij zorgde niet
alleen voor de kolenvoorraad, hij zorgde ervoor dat de ketel van de centrale verwarming
regelmatig van de nodige brandstof voorzien was en hij bracht ook de nodige zuurstofflessen
naar de zalen en naar het operatiekwartier. Liep er iets mis met de elektriciteit, weer riep
men Cyriel ter hulp. Was er een lamp kapot dan moest men om die te vernieuwen niet, zoals
nu, een formulier invullen. De zuster ging naar Cyriel en klaar was kees. Het plichtsbesef van
Cyriel was zo groot dat hij om altijd beschikbaar te zijn naast het kolenhok sliep. Later kwam
daar het atelier van de mechaniciens.
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Afb.31 Het kolenhok met openstaande deur onder de operatiezaal

Jammer genoeg voor de geschiedenis werd tijdens de latere verbouwingswerken dit oude
operatiekwartier volledig afgebroken.
Door de geleidelijke verdere onderverdeling van de geneeskunde in verder en verder gaande
specialisatie groeide het aantal ziekenhuispatiënten, standvastig. Dit verplichte de C.O.O. tot
een verdere uitbouw van het ziekenhuis. De uitbreiding van het ziekenhuis gebeurde in
verschillende fasen. In 1898 werd het St.-Niklaasgesticht, waar de venerische ziekten en de
huidziekten behandeld werden, overgebracht naar twee huizen in de Goezeputstraat. Daardoor
sloot die nieuwe dienst nu ook aan met het beluik van het Sint-Janshospitaal (afb 32).

Afb. 32 Dienst Venerische Ziekten zoekt huizen in de Goezeputstraat

De kleine materniteit die sinds 1817 gevestigd was in de zaaltjes naast de apotheek, werd in
1910 overgebracht naar het neogotische gebouw in de Oostmeers (afb.33a,33b).

Afb. 33 a gevel materniteit Oostmeers

Afb. 33 b materniteit kant tuin hospitaal
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Later werd zij uitgerust met moderne verloskamers en een operatiezaal. In de Oostmeers
waren naast een gemeenschappelijke zaal ook verschillende private kamers aanwezig. Vele
kinderen van het medische korps werden er geboren. Na de verhuis van het hospitaal naar
Ruddershove werden de technische diensten van de stad erin ondergebracht.
In 1913 werd binnen het beluik een neogotisch gebouw opgetrokken voor de dienst
oogziekten die vroeger als eerste specialiteit onderdak vond in de vroegere materniteit. De
dienst van dr.Rubbrecht, Baeckeland, Marissael en de afzonderlijke dienst van dr. DeJaeghere
werden erin ondergebracht . Ernaast huisde de dienst N.O.K. met dr. Van Caeneghem, dr.
DePrest, van de Calseyde, dr. Ampe (afb. 34).

Afb. 34 N.O.K. van Sint-Janshospitaal

Afb. 35 ingang aan het Minnewater

In 1946 greep de grote verhuis plaats naar de kliniek Minnewater (afb 35). De werken in het
gebouw van de vroegere"zusters van Liefde" alsook van de levensgevaarlijke verbinding met
het oude hospitaal werden aangevat in 1935. Die verbindingsweg begon vanaf het oud
hospitaal onder de vorm van een kronkelende brug die over de Zonnekemeers liep en verder
langs het begijnhof, dook in een tunnel onder de Sebrechtsstraat om uiteindelijk in de tuin
van het Minnewater uit te komen (afb.36).

Afb. 36 Verbindingsweg tussen Sint-Jan en het Minnewater
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De nieuwe kliniek voor de chirurgie was pas klaar in 1940, juist op tijd om ingenomen te
worden door het Rode Kruis voor de behandeling van de gekwetste Belgische soldaten.
Daarna werd ze tot het einde van de oorlog door de Duitse overheid overgenomen. Zo komt
het dat de dienst chirurgie er pas in 1946 zijn intrek nam. In de benedengang waren rechts van
de inkom vier mannenzalen elk met 24 bedden (zaal 11,12,13,14). Eén van die zalen was tot
kinderzaal omgevormd. Tussen de derde en de vierde zaal deelde dr. Billiaert ( urologie ) een
consultatiekamer met dr. De Schrevel (gynaecologie) .De linkerkant was onderverdeeld in
private kamers. Haaks daarop bevond zich het operatieblok met een consultatieruimte en vier
operatiekamers. Op de eerste verdieping bevonden
zich de drie zalen van de
vrouwenafdeling (zaal 15,16 ), elk met 24 bedden. Ernaast was er een dagzaal met 4 bedden
(zaal 17). en verder private kamers.
Hoewel met de ingebruikname van het Minnewater het aantal ziekenbedden aanzienlijk was
toegenomen, kwam men nog plaats te kort.
In de tweede helft van 1950 werden in de tuin van het Sint-Jansbeluik drie zalen in prefabouw
opgetrokken die volledig in afzonderlijke kamers onderverdeeld waren. Eén stond in
verbinding met de keldergang en was voorzien voor de pneumologie en de interne ziekten. De
twee anderen stonden in de tuin: een ten behoeve van de dienst kinderziekten, de tweede voor
de hospitalisatie van de nierdialysepatiënten onder leiding van dr. Christiaens.(afb 37)

Afb. 37 De prefabgebouwen in de tuin van het Sint-Janshospitaal

Het verpleegkundig onderwijs in Brugge begon op een toevallige wijze. Dankzij de notities
van zuster Aleydis Bracke hebben wij het ontstaan van dat onderwijs kunnen reconstrueren.
Het begon met een ongeval van een verpleegster in 1906 tijdens haar verlof aan de kust.
Juffrouw Moreau werkte in Parijs als verpleegster in het Rode Kruis. Zij vertelde aan de
zusters over haar werk en haar opleiding en begon zelf les te geven. Als gevolg daarvan en
mede door het verschijnen op 4 april 1908 van het eerste K.B. over de studies in de
verpleegkunde, bekwam zuster Coleta Verstraete, overste van het hospitaal toelating van Mgr.
Waffelaert, bisschop van Brugge, om hier studies voor verpleegsters in te richten. In het
begin was de duur van de studies één jaar zonder stage.
Als handleiding gold de cursus van juffr. Moreau, aangevuld met lessen van enkele dokters
uit het hospitaal: dr. Henri Glorieux gaf anatomie, fysiologie, pathologie, dr. Nelis
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bacteriologie en infectieziekten. De toenmalige hoofdgeneesheer dr. Eugène Van Steenkiste
kwam op zondag de leerstof ondervragen. De eerste lessen werden gegeven in een zaaltje
naast de apotheek. Het proces-verbaal van de eerste examensessie in 1909 leert dat 15 zusters
hun diploma dit jaar verwierven. De eerste gediplomeerde was zuster Cecile, Marguerite
Choquet, die later uit het hospitaal trad maar haar caritatieve roeping verderzette in de strijd
tegen de tuberculose, als verpleegster van het dispensarium Koning Albert. .
In 1919 werd door dr. Rubbrecht de eerste officiële school voor verpleegsters opgericht. De
studies waren dan gespreid over twee jaar. Voor het eerst studeerden er ook leken. In 1921
werden de studies verlengd tot drie jaar. Eind 1922 werd officieel de "school voor
verpleegsters St. Elisabeth” gesticht; een vzw. die voor de school een huis huurde op de
Walplaats nr. 38. In 1952 verhuisde de school naar een nieuw schoolgebouw gelegen in de
Oostmeers 27 (afb.38).

Afb.38 St.-Jansinstituut van verpleegkunde
in Zonneke Meers

Afb. 38b zicht van een verpleegstersklas
in het gebouw in de Oostmeers 27

De school sloot nu rechtstreeks aan met het hospitaalbeluik. Ze is daar gebleven tot 1995.
Op 6 november 1944 gaf dr.Rubbrecht zijn ontslag. Hij werd als directeur opgevolgd door dr.
A. Van den Bon die deze taak ter harte bleef nemen tot 1972. In 1947 werd besloten de
leiding van de school toe te vertrouwen aan de Zusters van Sint-Jan. Zuster Leona Claerhout
was de eerste religieuze directrice. De meeste lessen werden gegeven door geneesheren van
het hospitaal en door enkele hospitaalzusters die verder ook instonden voor de praktische
leiding van de school. Naast de verpleegsterschool waren er binnen het beluik van het SintJanshospitaal ook nog twee andere opleidingscentra: een school voor vroedvrouwen die al
bestond sinds 1806. Zij was eerst ondergebracht in een huis naast de apotheek. In 1910
verhuisde zij naar de Oostmeers 17. Daarnaast was er nog een school voor ziekenoppasters
die in 1940 gesticht was door Mevrouw Lutgarde Spilliaert met de bedoeling een korte
opleiding te geven aan religieuze ziekenverzorgsters. In 1963 versmolten deze drie
opleidingsscholen die zich in het beluik van het Sint-Janshospitaal bevonden tot het “St.Jansinstituut voor verpleegkunde".
Nu is het St.-Jansinstituut geïntegreerd in de nieuwe campus K.H.B.O. die recent juist buiten
de stad geopend werd.
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Maar dit zijn niet de enige "vreemde voorwerpen" die zich op het hospitaalterrein bevonden.
Merkwaardigerwijze was er nog, tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, binnen de
muren van het hospitaal een heuse boerderij. Zij situeerde zich tegen de muur van de
Zonnekemeers (afb.39).

Afb. 39 De oude stallen

De boer en de boerin woonden in de hospitaaltuin. De koeien en schapen, kippen, konijnen
liepen in de boomgaard die zich nog steeds te midden van het hospitaal bevindt (afb. 40).
Deze foto uit 1918 geeft ons nog duidelijk een beeld van het landelijke leven binnen het
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ziekenhuisDe boerderij

werd pas afgebroken toen de overgang

naar het Minnewater

gebouwd
Afb. 40 Het landelijke leven binnen het domein van het Sint-Janshospitaal

Maar laten we terugkeren naar de kern van ons verhaal: de zusters van Sint-Jan.
Toen ik in 1944 in het ziekenhuis benoemd werd, waren er 99 zusters actief. In die tijd deden
zij bijna alles: de verpleging, de consultaties, de keuken, wassen, strijken . Tot na de Tweede
Wereldoorlog werden zij alleen bijgestaan door een kleine schaar meiden en knecht(
afb.41,42)

Afb. 41 Het vrouwelijk dienstpersoneel

Afb. 42 Het mannelijk dienstpersoneel

De lekenverpleegsters kwamen er vooral na de oorlog. De maatschappelijke participatie van
de zusters was bovenmaats. Zij lag ingebed in hun levensvisie. Voor hen was zieken
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verzorgen een roeping, geen beroep. Zij kozen ervoor "omdat zij gaarne zieken zagen" , zoals
zuster Seraphine mij zei. Een onuitwisbaar bewijs van die diepgaande mensenliefde blijft nog
steeds diep in mijn geheugen gegrift. Ik beleefde het tijdens een dringend nachtbezoek in
1955. In die periode reed men nog binnen in het hospitaal via de inkom van de Mariastraat.
's Nachts was die afgegrendeld door twee poorten (afb.43a en b).

Afb. 43 a De buitenpoort aan de Mariastraat gesloten door een dwarsbalk

43 b De tweede binnenpoort

Men belde en na enkele minuten klonk een krachtige stem door het deurraampje : "Wie is
daar?" Na identificatie ging de eerste poort open. Enkele minuten later hoorde men een bos
sleutels rinkelen. Een tweede zuster kwam haar collega helpen om de dwarsbalk die de
tweede poort gesloten hield op te lichten. De poort ging open en men reed binnen. In de zaal
werd ik, in het wat spookachtige schemerlicht van de enige brandende lamp aan het gewelf,
op weg naar mijn patiënt getroffen door een zuster die aan het hoofdeinde van een bed zat. Zij
had haar paternoster in de ene hand en met haar andere hand omknelde zij de pols van een
stervende man. Zij had het niet over haar hart kunnen krijgen dat die arme sukkelaar, die
alleen op de wereld was, niet het minste gevoel van warmte en genegenheid zou krijgen op
het ogenblik dat hij voor goed de wereld verliet.
Het leven van de zusters in het hospitaal was ca. 1900 geen sinecure. In het begin van de
eeuw begon hun dag om 4u. later om 5u. De mis volgde om 5.30 u. Daarna namen zij hun
ontbijt dat intussen door de zuster van de keuken bereid was. Toen begaf iedereen zich naar
zijn dienst, de ene naar de consultatie of naar de operatiezaal, de andere naar de zalen, nog
andere naar de keuken of naar de wasserij (afb.44a).
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Afb. 44 a De wasplaats in 1918 met Zuster in habijt

Afb. 44 b De recentere wasplaats en linnencentrale met Zuster Bettina(2de links) zonder habijt

Per zaal waren er één of twee zusters, gewoonlijk een oudere en een jongere. Zij verzorgden
niet alleen de zieken, maar onderhielden ook de zaal. In het begin van de 20e eeuw werden de
zalen en de gangen met buizenkachels verwarmd (afb. 15,16,18) Het was de jongere zuster
die voor de aanvoer van de kolen zorgde, die zij in het kolenhok ging halen. De centrale
verwarming kwam er pas na 1922. Er was evenmin elektriciteit in die tijd. 's Avonds werden
de zalen verlicht met enkele gaslampen. Ook in de operatiekamer was dit begin 1900 nog het
enige middel van verlichting (afb.19,25). In het begin van de twintigste eeuw liet de
sanitaire accommodatie nog veel te wensen over. Zij had niets gemeen met wat wij vandaag
kennen. Om zich te wassen werd 's avonds een schotel met water onder het bed gezet. Zij die
het konden wasten zich zelf , als het niet ging namen de zusters die taak over. Een zuster
vertelde mij dat de inkomers soms zo vuil waren dat zij ze niet in bed durfden te leggen
zonder ze eerst met een borstel af te schrobben. Het toilet gebeurde in een potje naast het bed
dat 's morgens door een dienster in een centraal toilet geledigd werd. Pas midden1900 werden
in het begin van de zaal twee toiletten en een paar wastafels geïnstalleerd. Badkamers
kwamen er pas na de jaren 1950.
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Gedurende hun zaalronde deden de zusters de verzorging en deelden zij ook de
geneesmiddelen uit.. In het begin van de eeuw waren het bijna altijd composita individueel
per zieke door de geneesheer voorgeschreven. Deze werden in de 17e eeuwse apotheek door
twee zusters-apothekers bereid onder toezicht van de geneesheer verantwoordelijk voor de
apotheek (afb.45).

Afb. 45 Zuster Aloïse Hammers in de oude apotheek

De eerste full-time apotheker (A.Standaert) werd maar in 1953 (?) benoemd. Veel
medicamenten bestonden er toen nog niet, buiten aspirine die als een panacee tegen alle
kwalen werd gebruikt. In die tijd werden bij infecties nog veel bloedzuigers aangewend; in de
farmacie hadden zij er altijd een emmer in voorraad. Een ander veelgebruikt middel om
infecties te bestrijden was toen het verwekken van een fixatieabces door het i.m. inspuiten van
steriele terpentijn of melk.
Het waren ook de zusters die voor de maaltijden zorgden. Het eten werd in een ketel met een
karretje aangebracht vanuit de keuken (afb.46).

Afb. 46 Een Zuster met blauwe voorschort bedeelt de soep
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De eerste keuken bevond zich in de vleugel waar later de dienst pneumologie kwam
(afb.10,11). In 1933 werd in de tuin naast het klooster een nieuwe keuken (afb.47a) gebouwd
die later langs de poortgang met het beddenhuis in verbinding stond (afb. 47b).

Afb. 47a De vernieuwde keuken na 1933

Afb.47b buitenzicht van de nieuwe keuken

In de keuken was er toen nog geen chefkok; gedurende decennia vervulde zuster Marie-Renée
die hoofdrol. Rond 11 u. werd de soep uitgedeeld en nadien kwam het hoofdgerecht op het
bord . Ik herinner mij nog altijd hoe in de vierde mannenzaal een zuster, tijdens het uitdelen
van het eten, steevast hardop een paternoster prevelde. Om 12 u. gingen de zusters zelf eten
en om 14 u. waren zij terug op dienst; uitgezonderd zij die de consultatie verzorgden. Zij
namen tussenin een kom soep en verlieten de dienst als de consultatie ten einde was. Om 17 u.
gingen de zusters bidden in de kapel en daarna aten zij zelf voor avond. Na het avondeten
gingen weer vier zusters naar de zalen, twee aan elke zijde. Om 21 u. werden zij afgelost door
de twee zusters met nachtdienst één aan de mannenrij en één aan de vrouwenafdeling, één
zuster voor 144 bedden. Om 4.30 u. werden zij afgelost door twee waaksters, ieder op haar
beurt.
De zusters die de nacht gedaan hadden, gingen een paar uren slapen en verschenen dan om 10
u. terug op hun dienst.
In sommige perioden kon het bijzonder druk zijn in het hospitaal. In de winter, tijdens een
acute periode van griep, werden er noodgedwongen bedden in de gangen geplaatst. Een oude
zuster die heel haar leven in de keldergang in de dienst besmette ziekten had gestaan,
herinnerde mij aan de hectische periode die zij bijna elke zomer beleefden.
De dienst besmette ziekten raakte toen regelmatig overbevolkt door de vele kinderen die met
rodekoorts, windpokken, mazelen van de kust naar Brugge overgebracht werden. Ook de twee
perioden met een epidemie van kinderverlamming, een eerste in het jaar 1940 en de tweede
in 1956 bleven diep in haar geheugen gegrift. De bouw van het kleine zwembad tussen de
zalen 6 en 7 dateert van deze periode (afb. 14).
Eén van de zusters had een zeer speciale opdracht: de bewaking van het dodenhuisje. Dit
speciaal departement was ondergebracht in een klein kapelletje dat in de boomgaard stond
rechtover de operatiezaal .(afb. 48).
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Afb. 48 Het dodenhuisje

Het was toegewijd aan de H. Jozef. Maar ik weet niet in welke omstandigheden men boven de
deuropening niet het beeld van die heilige had aangebracht maar wel dat van de H. Petrus met
een sleutel in zijn hand. Om die misstap te corrigeren had iemand er niets beters op gevonden
dan de sleutel te vervangen door een blokje hout, het symbool van het vroeger beroep van de
heilige, zodat de tijdelijke bewoners van dit huisje zich niet langer konden ergeren aan dit
onvergeeflijke miskleun.
Het dodenhuisje was ook de plaats waar de gerechtsgeneesheren hun lijkschouwingen deden
en waar 's avonds laat, een nieuwsgierige geneesheer van het ziekenhuis, met de hulp van de
zuster en Robert de knecht van de operatiezaal, ook het domein van Morgagni* bezocht om
de oorzaak van een onverklaarde dood te weet te komen.
Zoals men kan zien, waren er tot aan deTweedeWereldoorlog weinig of geen
lekenverpleegsters in het hospitaal.Nu is het andersom, er zijn geen zusters meer in het
nieuwe A.Z.
Gedurende honderden jaren hebben de hospitaalzusters van Sint-Jan (afb 49) zich belangeloos
ingezet om zieke medemensen in hun lijden te helpen, en dit alles met een zeer karige
vergoeding**, zonder verlof, noch betaald verlof.
Ter Ere Gods. Je moet het maar doen!
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Afb. 49 De groep Zusters in 1903

Wij kunnen deze evocatie over het leven in het 19e eeuwse Sint-Janshospitaal niet afsluiten
zonder een postume hulde te brengen aan ere-burgemeester Michel van Maele, die na het
verlost te hebben van alle overtollige impedimenten, het 19e eeuwse Sint-Jan in zijn
oorspronkelijke staat restaureerde en aldus dit laatste voorbeeld van industriële
hospitaalarchitectuur van een roemloze ondergang redde.
* 17e eeuwse Italiaans geneesheer , de grondlegger van pathologische-anatomie .
** In de vroegere eeuwen bestond de vergoeding alleen in "Kost- inwoon en cleergelt",
In het begin van de 20e eeuw werd daar "spellegelt" aan toegevoegd; in 1950 bedroeg dit
800 Bfr. per jaar en per zuster. Iets later werd dit bedrag aangepast tot 400 Bfr. Per jaar en per
zuster tot aan hun 75 jaar. In september 1955 werd een ondernemingscontract afgesloten
tussen de C.O.O. en de kloostergemeenschap.Vanaf 1 juni 1969 werkten de zusters onder een
dienstcontract of als vastbenoemd personeelslid..
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Lijst van de geneesheren die aan het hospitaal verbonden waren in de 20e eeuw.
Van Steenkiste Eugène, Inwendige geneeskunde + apotheek. Adj. 1880 Hfd.20.04.1899-1914.
Van de Abeele François ,Inw. Hfd.1859- 05. 11. 1900.
Goethals René; inw. adj.1884, Hfd. Inw. + Materniteit 1899-1900; docent Provinciale
Vroedvrouwenschool
Veys Eugène, adj. Inw + O.R.L.,1899-1923
Valcke Alfons, Chir. vrouw. 1876-1901
Schramme Joseph, Chir man., Hfd. -1876-1900 + apotheek vanaf 1885 + begin RX.
De Schrevel Jules, Chir. man., adj. 1891, Hfd.1900 -1930, opvolger van Schramme
Reynaert Oscar, adj. Chir 08. 11. 00, Hfd. 17.06.1912 (of 1917)-1932.
Verhoef Leo, Chir. vrouw., adj.1866, Hfd. 1901-1912, opvolger van Valcke A..
Glorieux Henri Jean, Orthopedie, Adj.1902, Hfd 27.06.1912
Glorieux Henri jr.,1924 Adj. van zijn vader.
Glorieux Pierre, 1924, dienst X -stralen
Sebrechts Jozef, volgt Verhoef op, Adj. 1912, Hfd. 1917-1948.
Billiaert Josef, Chir. Adj.1912-1949; hulpgeneesheer Moederhuis vanaf 1926.
De Schrevel Georges, Adj. 1922-1948
Jonckheere Gaston ,1919-1925
Van Landschoot Oswald,
Goffaerts A, Adj. 1927.
De Puydt Kamiel, Adj.1925-1929, assistent Dr Sebrechts.
Saeys Felix, Dermatologie, Venerische ziekten, Hfd. 1899-1908.
Rubbrecht Raphaël, Oftalmologie, Adj. 1899, Hfd.1909-1939.
Leun Aimé, Bacteriologie, Radiologie, Electrologie, Adj.,1900-1925,volgt Schramme op
Nelis Karel, Bacteriologie, , huidziekten + Apotheker Adj. 1905, Hfd. 1909-1914;
prof in Leuven 1919-1935.
Goossens Rudolf, belast met Interne pediatrie, Adj. van dr. Van Steenkiste, 1912-1948,
+ farmacie vanaf 1919 + vanaf 1923 besmettelijke ziekten tot 1948
De Jaegher Antoine, Hfd. Oftalmologie 1928-1953.
Verstraete Louis, Inw,vr, Adj. 1918 volgt Goethals op, Hfd,Materniteit 1929-1951
Van de Lanotte Eric, Oftalmologie, Adj.1912-1928
De Wolf Adolf, apotheker,1919-1920; volgt Nelis op als apotheker.
Peeters Constant, apotheker, Hfd, Labo 1919-1956; volgt Nelis op in het laboratorium
bacteriologie nadat hij in drie jaar tijd zijn diploma van dokter in de geneeskunde behaald
had via de middenjury,.
Merchie Edmond, Dermato 1919-1941
De Winter Louis, Hfd. Inw 1923-1955, volgt L. Verstraete op als hoofd inwendige ziekten.
Hij richt een nieuwe dienst longziekten op in 1935.
Van Caeneghem Désiré, Adj. Chir vrouw..1915. Hfd.O.R.L. tot 1947
De Poorter August, Electrologie 1925-1933, volgt Leun op;daarna Huidziekten 1941-1957
Depoorter Henri, Huid- en geslachtsziekten, 1947-1980
Van Hoonacker René, Adj. Chir. 1925, Radiologie, Hfd.1927-1963
Vlaeminck Henri, Adj. Fysiotherapie , . 1933-1955; volgt De Poorter op.
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Van den Berghe Paul, Nierziekten, Diabetes, Hormonotherapie, hfd. 1926De Prest René, Hfd. O.R.L.1929-1964
Warmoes Frans, Inw gastro-enterologie; Hfd.,1928-1964.
Coucke Maurice, Adj. Materniteit 1929, Hfd. I951-1963
Van den Bon André, Hartziekten –Pneumologie,Hfd, 1929-1966,
De Haene Albert, Neurologie-Psychiatrie ,Hfd., 1937-1961
Baeckeland Willy, Adj.Oogziekten, 1937, Hfd. 1954-1977
Hoste Oswald,Endocrinologie,Diabetes,Dieetziekten Hfd., 1946-1975,volgt Van den Berghe
op
De Saedeleer Joseph, Adj. Oogziekten, 1937-1957
Compernolle Henri, Hfd . Kinderziekten, 1946-1978
Van de Lanotte Daniël, dienst besmette kinderen;hfd 1947-1979, volgt dr; Goossens op
Christaens Jacques, Hematologie, Nierziekten, Infectie ziekten; Hfd. 1946-1979,
Van de Calseyde Joseph, Inwendige Ziekten, 1932-1939
Van de Calseyde Paul, Adj. O.R.L bij dr.Van Caeneghem;volgt zijn vader op,1939-1977
Van den Eynde Pierre, chirurg, Hfd.1939-1977; volgt Sebrechts op.
Daems Jos., Thoaxchirurgie, Hfd. 1945-1962
Pannier Robert, Pneumologie, Adj.1947, Hfd.1954-1984, volgt De Winter op.
Peeters Hubert, 1943-1976, volgt zijn vader op.
Lamiroy Henri, Hfd. Gynaecologie en verloskunde,1948-1984
Coucke Pierre, Hfd. Materniteit, 1963-1980; volgt zijn vader op;
Lantsoght Jan, Adj. , Materniteit 1949-1982
Op de Beeck Franz,Gynecologie-verloskunde, 1955-1983
De Jaeghere Paul, Cardiologie , 1955-1984, volgt Van den Bon op.
Vertongen Paul., Orthopedie, Hfd.1948-1985,
Lemahieu Stefaan. F., Radiologie ;Adj.1951, Hfd.1963-1985
Maryssael Raymond, Oogziekten
Pattijn Gerard, Radiologie, assistent1958-1962, Hfd1963-1997.
Hoffman Georges, Consulting 1956-72 .
Calliauw Luc, Hfd. Neurochirurgie 1962-1979; 1979 prof RUG
Joos Félicien, Hartchirurg, 1955-1989
De Deurwaerder Robert, Gastro-enterologie 1954-1983
Vannerem Luc, Hfd. Neurochir,1979, volgt Calliauw op.
Roussel José, Neuro-psychiatrie , 1947-1986; volgt De Haene op.
Vergison Robert, Hfd. Chir. Urologie1961-1993
Willemot Jean Pierre, Pnéumologie,adj 1956, Hfd 1984-1994 ;volgt R. Pannier op.
Nemery Jacques, Hfd., Chirurgie; volgt Van de Eynde op.
Weyne Felix, Hfd. Anesthesie, 1952-1978
Roussel Joël, Anesthesie
Schlutter J. Anesthesie, 1960-1978
Monballiu Guy, Plastische Chirurgie, 1965-1996
De Poortere Angel, Fysiotherapie, 1956-1986
Standaert Antoine, apotheker.
Muls Eric, endocrinologie,1975-1987; prof KUL
Michielsen Paul,pathologische anatomie, 1970-2002
Van Vuchlen Jan, anatomopatholoog, 1973-2008
Neyt Luc, Stomatologie,
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Ampe Willy, O.R.L., 1958-1995; vanaf 1979 lector KUL
Daneels Roger, adj nierziekten, 1968-2001
Ronse Hubert, Neuro-Psychiatre ,1962-1966
Verbeke Robert, Orthopedie ,1968-2001
Lust Paul, anesthesie en kritische zorgen, 1958-1997, Hfd 1973
Meeus Ludo, radiologie, 1969-2003
De Clerck Alfons, nucleaire geneeskunde, 1964-1999, lector KUL vanaf 1977
Lambilotte Jan, radiotherapie, 1969-1991

Referenties
1 VAN DEN BON A. Het achthonderd jaar oud Sint-Janshospitaal van de stad Brugge,
Brugge, C.O.O., 1974.
2 gebouwd in 1857-1859 naar de plannen van architect Buyck herwerkt door arch. I
Alleweireldt. Het 19e eeuwse ziekenhuis bestaat uit acht zalen , vier aan de zuidzijde en
aan de noordzijde , symmetrisch opgetrokken rondom een binnenkoer. Het geheel biedt
plaats voor tweehonderd bedden, evenveel als vroeger. Aan de westzijde werden twee
operatiezalen voorzien. De ziekenzalen en de gang rondom de binnenkoer rusten op een
halfverzonken kelderverdieping. Boven de eerste verdieping bevindt zich een lange
gang die toegang geeft tot enkele kleine kamertjes.
3 Reglement 1876, Goedgekeurd door C.O.O. tijdens zitting 1876.
4 VAN DEN BON. Ibidem 1, p. 483
5 SEBRECHTS J., La Rachianesthesie (25.000 cas), Congr. Franç Chirur. XXXVII, 10541084, 1928. ruggemergverdoving
6 S.F. LEMAHIEU, Tijdingen, 1996.
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Leven en dood in het St Janshospitaal
Dr Robert Pannier, Brugge
In een vorige bijdrage heeft Hilde De Bruyne (archivaris O.C.M.W. archief) het gesticht van
Zuylen van Nyevelt, bij de zusters kortweg gekend als 'Sinte Kruis' opnieuw in herinnering
gebracht (1). Zij vestigde haar aandacht vooral op het ontstaan en de eerste structuur van het
gebouw .
Het is onze bedoeling deze gegevens aan te vullen met een terugblik op het leven in - en de
dood van -deze instelling.
Om zeker te zijn de werkelijkheid geen geweld aan te doen, deden wij niet alleen een beroep
op ons eigen geheugen, maar spraken wij tijdens een interview ook de herinneringen aan van
zuster Seraphine (Z.S.) (Maria Vandermoere) die het grootste gedeelte van haar kloosterleven
op 'Sinte Kruis' doorbracht. ( 2)

Het herstellingstehuis baron Van Zuylen de Neyvelt kwam er nadat in november 1905
Mevr.de barones Pelagie Adela Maria van Zuylen de Nyevelt , bij testament (2), schenking
deed aan de Brugse Commissie van Burgerlijke Godshuizen C.B.G. (3) van haar kasteel
buiten de stad ( het blauw kasteel, te St.-Kruis) en van al haar bezittingen . Hiermee wilde zij
voorzien in' eene bij de gasthuizen bestaande leemte, waarbij de gasthuizen een gesticht voor
herstellenden zouden oprichten voor de behoeftige zieken die het Sint- Jans gasthuis verlaten
en in de stad armlastig zijn'. Zo zouden zij tijdens hun herstel van een gezonde lucht kunnen
genieten . St.- Kruis was in die tijd nog een zeer landelijk gebied met graanvelden en weiden.
Hierbij loste zij ook de wil in van haar vader en zij stipuleerde dat het nieuwe tehuis zijn
naam moest dragen.
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Algauw bleek dat het kasteel niet in aanmerking kwam voor het gestelde doel . In 1922 en
1923 werd een plan voor nieuwbouw opgemaakt: twee afzonderlijke gelijkvloerse vleugels
met ruime deuren en vensters elk voor 16 bedden, vooraan een klein klooster met een
verdieping en een kapel voor de zusters, daarachter de keuken met eetzaal en later een
werkplaats voor de zieken (zie plan 4). In 1928 werd er nog een huis voor de almoezenier en
de tuinier bijgebouwd.

Grondplan van het herstellingsoord, ontworpen door architect René Cauwe in 1923, (arch. O.
C.M.W.)
Vooraan het hoofdgebouw voor de zusters met kapel, erachter het gebouw voor algemene
diensten met eetzaal en keuken , twee zijvleugels met elk 16 bedden voor opname van zieken.
De eerste convalescenten werden op 17.09.1927 opgenomen. Snel bleek dat het invullen van
de wilsbeschikkingen van de donatrice niet zo eenvoudig was. Als het maar enigszins kon,
gingen de Brugse zieken liever terug naar huis, om verder volledig te herstellen, dan opnieuw
opgenomen te worden in een herstellingsoord. Zuster Seraphine herinnert zich nog dat er na
korte tijd maar vier patiënten meer in het herstellingsoord aanwezig waren.
Om de leegstaande bedden toch te gebruiken werd één van de vleugels omgevormd tot een
preventorium. Zwakke kinderen, tussen vier en zes jaar, die in contact geweest waren met
een milieu van teringlijders , konden er in de gezonde lucht hun kracht en weerstand
verbeteren. Aldus verminderde men de kans dat ook zij door de tuberkelbacil besmet
zouden worden. Ter plaatse controleerde een van de overblijvende reconvalescenten de
bezigheden en het gedrag van de kinderen. Ook dat experiment heeft maar twee à drie jaren
stand gehouden (Z.S.).
Tijdens een zitting van de Commissie van 28 februari 1928 werd nagegaan of het probleem
van het tekort aan zieken in het herstellingsoord niet opgevangen kon worden door er ook
zieken van buiten Brugge op te nemen . Uit respect voor de testamentaire beschikkingen
wordt dit voorstel niet weerhouden.
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Op 20 maart 1928 consulteerde de Commissie prof. Sebrechts en dr. De Winter . In een
geschreven advies lieten zij samen weten 'dat zij het gesticht bezocht hebben en dat de
gebouwen niet kunnen dienen als kinderhospitaal , maar integendeel opperbest geschikt zijn
om er de herstellende borstzieken van den dienst van het Sint Janshospitaal eene nodige
luchtkuur te laten genieten; Bovendien biedt die oplossing het voordeel een zaal in het
overbevolkte hospitaal vrij te maken. (7)
Die stelling werd door de beheerders bijgetreden. Vanaf toen zijn dan ook gedurende
ongeveer dertig jaren enkel nog behoeftige Brugse patiënten met chronische tuberculoze in
het herstellingsoord opgenomen.
De zieken die er opgenomen werden, hadden gestabiliseerde letsels. Zodra één van hen koorts
had of een acute aanval vertoonde, moest hij naar het algemeen ziekenhuis worden
overgebracht. Gedurende de hele tijd dat het Van Zuylen instituut operationeel was, zijn er
maar twee zieken overleden. De grote schrik van de zusters was het plotse opkomen van een
hemoptisis (bloedspuwing). Ter plaatse werd die toestand in de jaren twintig eerst behandeld
met het leggen van ijszakken op de borst; de behandeling is echter radicaal verbeterd met het
op de markt komen van inspuitbare pituitrine en morphine (Z.S.)
De enkele zieken die nog actief met een pneumothorax werden verzorgd kwamen om de 14
dagen naar het hospitaal voor het onderhoud van hun behandeling. Het was de
hospitaalchauffeur Honoré die met zijn bestelwagen het transport verzekerde De andere
zieken werden tweemaal per week bezocht door de dienstoverste of een van de geneesheren
van de dienst pneumologie. Zo nodig kwamen ook zij voor verder onderzoek of behandeling
naar het centrale ziekenhuis. Om die verplaatsingen te vermijden werd in 1956 ook een
radioscopisch toestel in het herstellingsoord zelf geplaatst.
Voor de rest was het leven in het rusthuis een wat verwaterde kopie van de leefregels in een
sanatorium. Om de zieken toch wat privacy te geven waren de bedden in de grote zalen
structureel van elkaar gescheiden door een houten paneel en linnen gordijn (afb5) .

.
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's Morgens stonden de zieken op rond 6.30- 7 u. De zieken die het wilden, konden om 7u. de
mis bijwonen. Het ontbijt was gepland rond 7.30u.Om 9 u. volgde een verplichte rustkuur te
bed of als het mooi weer was, buiten. Om 11,30 u. was het tijd voor het middagmaal dat
door de zusters ter plaatse werd bereid, 'het eten kwam van de stove op de tafel' (Z. S.) Na
het eten moesten de bewonersj weer wat rusten en nadien mochten zij wandelen in de tuin die
meer dan één hectare groot was, of zich bezighouden met kaarten, domino spelen, biljarten ,
vogelpik of knutselen in de kleine werkplaats die hun ter beschikking stond. Om 16.30 u.
was het tijd voor het avondmaal. Dan hadden zij weer twee uur vrije tijd. Om 19u. kregen zij
een glas melk of pap of nog een boterham met fruit. Dan weer wat vrije tijd en om 21 u. werd
centraal het licht gedoofd.
In het begin was het domein omgeven door een muur, na de oorlog wegens de geringe
kostprijs opgetrokken in asstenen. Hoewel gelegen bij het dorp, groeide daardoor vooral bij
de jongere patiënten een gevoel van exclusie. Tuberculosepatiënten zijn over het algemeen
actieve en temperamentvolle mensen (11). Het is dan ook niet te verwonderen dat af en toe
een van de jongeren, 's nachts over het hekken van de ingang kroop, of langs een opening die
zij in de muur gemaakt hadden, schampavie speelden om in het dorp een pintje te gaan
drinken. De caféhouders zagen die zieke klanten niet graag komen, wat aanleiding gaf tot
protest bij de zusters en een strengere controle.
Om de dagelijkse routine te doorbreken zorgden de zusters af en toe voor een namiddag
ontspanning.
Nu eens waren het amateurs musici ( o.a. de Brugse groep De Boever en de broers van zuster
Veronique Willems) die optraden, dan weer bracht een amateurscabaret wat pret. Af en toe
werd een film vertoond. De films werden te Brussel gehuurd in samenwerking met het
doofstommeninstituut Spermalie en de wezenschool. In het begin kwam de directeur van
Spermalie ze afdraaien, maar later, als de directeur geen tijd meer had, hebben de zusters zelf
de technische kant van de voorstelling op zich genomen. Zuster Serafine herinnert zich alleen
nog dat het 'mooie films' waren, en daar de zusters in die tijd niet mochten uitgaan was die
voorstelling ook voor hen een welgekomen verstrooiing. Anders hadden zij niet veel
ontspanning . Zij waren op dienst van de eerste dag van januari tot de laatste dag van
december. Hun enig verlof was eenmaal per jaar vier dagen retraite in het klooster.
Uitzonderlijk mochten zij eens meegaan op studiereis met de verpleegsters. Zuster Seraphine
zelf is nooit buiten België geweest, wat haar niet belette gelukkig geweest te zijn.
Met Kerstdag was er altijd een speciaal feestje. De groep Boever zorgde voor de muziek en
"Georgeske van de Gilde"(5) zong. Er stond een kerststalletje die de zieken zelf hadden
gemaakt. Er was ook een loterie . Zelf was ik er in de vooravond altijd met mijn familie
aanwezig. Iedere zieke kreeg een kerstgeschenk die mijn kinderen van de kerstboom plukten
en uitdeelden . Verder zorgde ik voor een glas wijn en bij het afscheid voor een glaasje
jenever of brandewijn van de gistfabriek en een sigaartje .
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Zelf kreeg ik ook een kerstgeschenk van de zieken. Alhoewel ik niet speciaal leed aan koude
handen was het bijna altijd een paar handschoenen. Als blijk van waardering voor mijn inzet
kreeg ik van de zusters een dikke kip mee naar huis.
Over het algemeen waren de langdurig zieken graag in St.- Kruis. Gedurende de oorlog was
het herstellingsoord zelfs overbevolkt; er stonden extra- bedden in de zalen . Dit was zeker het
gevolg van de kwaliteit van de voeding die de zusters er opdienden. In het boerderijtje dat op
het domein stond, kweekten de zusters kippen en konijnen , melk hadden zij in overvloed. In
die tijd van schaarste was dit supplement een welgekomen aanvulling van de gewone kost.
Zowel voor de zieken als voor de zusters betekende de overstap van het 19e eeuwse SintJanshospitaal naar het herstellingsoord te St.- Kruis een grote verandering. Men stapte over
van een pand in de stad naar een buitenverblijf en van een besloten wereld naar een meer open
en ontspannen sfeer. Niet alleen was de groep van enkele tientallen zieken veel kleiner dan de
enkele honderden in Sint Jan, maar ook het te verzorgen ziektebeeld was zeer verschillend.
De stress gepaard gaande met de behandeling van een acute pathologie werd vervangen door
een meer ontspannen inzet bij het toezicht van chronische, meestal gestabiliseerde ziekten.
Ook het kloosterleven op Sint- Kruis was niet te vergelijken met dit in Sint -Jan. De zusters
moesten wennen aan een communauteit van drie zusters waarvan er één functioneerde als
locale overste. Daar vele zusters echter van landelijke origine waren, voelden zij zich in die
nieuwe omgeving dichter bij hun roots. De verenging van die nieuwe kloosterstructuur werd
getemperd door het bezoek van een of andere zuster die van een dag of een halve dag
ontspanning genoot of door het langduriger verblijf van een zieke zuster die toelating kreeg
om in de goede buitenlucht opnieuw op krachten te komen. Het is voor ons thans moeilijk
indenkbaar dat een uitstap naar Sint Kruis voor de zusters van Sint-Jan toen bijna de enige
gelegenheid was om buiten de enge grenzen van het Sint -Jansbeluik te komen.
De dagindeling van de zusters in het gesticht Van Zuylen was al bij al niet zo verschillend van
deze in het hospitaal . De dag begon om 5 u. Zij gingen dan naar de kerk tot 6.30 u., namen
daarna hun ontbijt en maakten dit voor de zieken klaar. Na het ontbijt van de zieken werkten
de zusters in de ziekenzalen en nadien in de keuken bij het bereiden van het middagmaal.
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Na het middagmaal genoten zij enige rust om daarna het avondmaal voor de zieken voor te
bereiden: een koude schotel met kaas en charcuterie en groenten. Nadat zij zelf rond 18.30u.
gegeten hadden, gingen zij nog eens rond in de paviljoenen , om dan eindelijk zelf van wat
ontspanning te genieten.
Zoals men kan zien, was de sfeer te Sint- Kruis huiselijk. De zusters namen de zieken die er
meestal maanden verbleven en dikwijls ook armlastig waren, onder hun bescherming. Zij
vonden hierbij grote steun in de aanwezigheid van een geestelijk directeur, meestal een zieke
of een gepensioneerde geestelijke, die daar door de bisschop werd geplaatst om van ziekte te
herstellen of van een welverdiende rust te genieten. Als tegenprestatie stond hij de zusters
spiritueel bij en ging hij alle dagen een zaalronde doen en met de zieken praten, wat zelfs de
zieken die niet tot de christelijke gemeenschap behoorden apprecieerden.
In de jaren '50 -60 kwam een kentering in de strijd tegen de tuberculose. Met de opkomst
van streptomycine en andere tuberculostatica had men nu een middel in handen om de zieken
medicamenteus te genezen. Deze krachtige nieuwe therapeutische middelen luidden meteen
ook de doodsklok over het herstellingsoord Van Zuylen.
Chronische tuberculose verdween en met haar de noodzaak van lange afzondering en
rustkuren. De bedden kwamen leeg te staan. In één van de paviljoenen werden zij tijdelijk
bezet door herstellende zieken uit andere interne afdelingen van het Sint-Janshospitaal, vooral
hartpatiënten en zenuwzieken.
Pas toen kwamen er voor het eerst lekenverpleegsters in het herstellingsoord. Voordien
waren de zusters bevreesd dat zij bij het contact met de patiënten besmet zouden kunnen
worden door de Kochbacil, een zeer lovenswaardige bezorgdheid, temeer daar zij in dit toch
zeer vijandige milieu die vrees voor zichzelf niet kenden.
Aan die geleidelijke agonie van het instituut kwam een einde toen in het jaar 1977 het
Ministerie van Volksgezondheid liet weten dat het gebouw niet langer voldeed aan de
basiseisen voor een waardig ziekenverblijf.
In 1977 werd het herstellingsoord gesloten. De resterende zieken werden ontslagen. De
zusters die allemaal een gevorderde leeftijd hadden, gingen op rust de ene naar het oude
klooster in de Mariastraat en zuster Seraphine naar het hoofdklooster op het domein
Ruddershove. Daar kon zij met haar medezusters rustig van de tuin genieten na een
welgevuld leven ten dienste van de tuberculose.
Op 29 maart 1988 werd het gebouw aan een privé firma verkocht (9) Om tegemoet te komen
aan het protest van de familie (10) en zo de naam van de schenkster in ere te houden werd
aan het nieuwe woon en zorgcentrum opnieuw de naam Van Zuylen toegekend.
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Noten
1 DE BRUYNE H., 0nze Gazette, september 1998, nr. 5, 146
2 Interview afgenomen op 19 januari 1989.
Zuster Seraphine, geboren te Oedelem 29 september 1896 in een landbouwersbedrijf. Liep
school in Oedelem tot haar 15 jaar. Trad in het klooster van Sint Jan in
1924,Geprofest op 13 oktober 1925, Koos voor het hospitaalleven omdat ze zieke
mensen wilde verzorgen. Werkte heel haar kloosterleven op de dienst tuberculose.
Eerst
in het hospitaal zelf (mannenzaal 2 en 4), later in het herstellingsoord Van
Zuylen tot
haar 81 jaar. Nadien op rust Ten Huize Sint Jan op het domein
Ruddershove.
3 (Belg. Staatsbl. 2 april 1921 p.2727)
4 Commissie van Burgerlijke Godshuizen, de toenmalige naam van het actuele O.C.M.W.
5 plan herstellingsoord , arch. O.C.M.W., doos.(?) Afbeeldingen in bijdrage H. DE BRUYNE
(1)
6 Verslag zitting C.O.O. 13 februari 1928, arch. O.C.M.W. Doos.
7 brief prof. Sebrechts, Aa 28 , doss . 416 en Aa 29, doss .446
8 Georgske was een dwerg die de fietsen bewaakte aan de mutualiteit de Gilde (CM) in
Brugge.
9 Nieuwsblad, Brugge Oostkust 10/11/88 en 21 april 1988.
10 Baron Jean Pierre Van Zuylen de Neyvelt, Brief 26/3/1988, persoonlijke mededeling
11 DE WINTER L., La psychologie du tuberculeux pulmonaire , Revue Richter, nr. 2, eind
1940.
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