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OORLOG EN TRAUMA
VOORWOORD
In het kader van het driedaags symposium “Oorlog en trauma”, een co-organisatie tussen het In
Flanders Fields museum Ieper, het museum dr. Guislain Gent en het Collegium Medico –
Historicum Brugense, organiseerde de werkgroep Montanus haar herfstsymposium 2013 onder
de titel “Geneeskunde en WOI”.
Meer dan 400 participanten volgden op 9 november 2013 de vele boeiende lezingen op de VIVES
hogeschool. Deze Tijdingen 2014 bevatten de teksten van de diverse lezingen van dit
herfstsymposium. Ze geven een indringend inzicht in de “medische oorlog” tijdens de “Groote
oorlog 1914 – 1918”.
In 2013 was er terug een optimale samenwerking met het Hospitaalmuseum Sint - Jan,
resulterend in de herinrichting van een deel van de benedenruimte van het museum, met nu
meer nadruk op de geschiedenis van de geneeskunde.
Op het lentesymposium 2014 werd uitgebreid de “geschiedenis van de psychiatrie in Vlaanderen
en Brugge” belicht.
Het Collegium Medico - Historicum Brugense is bijzonder opgetogen dat terug twee leden van de
werkgroep een medisch-historisch boek publiceerden.
Van de hand van dr. Johan Boelaert verscheen “De medische Renaissance van de 12de eeuw –
Zoektocht naar kennis en vernieuwing van de ziekenzorg”, een uitgave van Garant.
Dr. Michel Deruyttere publiceerde “Markante vrouwen in de geneeskunst”, uitgegeven bij
Houtekiet Antwerpen.
De werkgroep Montanus wil in dit najaar ook de laatste stappen zetten i.v.m. de realisatie van
het borstbeeld van Thomas Montanus op de St. Jans – site in Brugge.
Voor 2015 ligt de nadruk op de organisatie van het lentesymposium op 9 mei 2015, met als
onderwerp “ Napoleon en de geneeskunde”, dit in het teken van de herdenking van 200 jaar slag
bij Waterloo. Dit dagvullend symposium gaat terug door op de Vives hogeschool, waar nationale
en internationale sprekers de figuur van Napoleon zullen belichten, zijn grote veldtochten en
vooral de evolutie van de oorlogschirurgie en de geneeskunde tijdens het Empire.

Dr. William De Groote
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Voorzitter Montanus
11 november 2014
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VAN VONK TOT WERELDBRAND
DE EERSTE WERELDOORLOG IN RUIM HISTORISCH
PERSPECTIEF
Kapitein ter Zee b.d. Jan De Vos

Precies honderd jaar geleden waren in Europa een aantal ontwikkelingen aan de gang die tot de
Eerste Wereldoorlog zouden leiden en die daarmee vrijwel de gehele toenmalige
wereldbevolking meesleurden in een conflict van ongeziene omvang dat, mede door de
industriële schaal waarop voor het eerst oorlog werd gevoerd, uitmondde in het meest bloedige
treffen uit de menselijke geschiedenis.

DE OORZAKEN – EEN WIJZIGENDE ORDE IN EUROPA
Aan het begin van de twintigste eeuw kon Europa de toekomst hoopvol tegemoet kijken. De orde
die in 1815 was ingesteld met het Congres van Wenen bracht - op de Frans-Duitse oorlog in
1870 na - globaal een periode van vrede en ontspanning over het continent. De term “Belle
Epoque” was in de vooroorlogse jaren geheel op zijn plaats: de intense uitwisseling tussen de
grote
Europese
culturen
zorgde
samen
met
het
heersende
vooruitgangsdenken
voor
een
wetenschappelijke en
technologische
ontwikkeling zonder
voorgaande en legde
de basis voor een
ongekende
industriële
en
economische
bloei.
Daarnaast
werd
diezelfde
periode
gekenmerkt door een
toenemende internationalisering: de verschillende nationale industrieën en de financiële wereld
waren internationaal sterk vervlochten en met het afsluiten van internationale conventies rond
de ontwikkeling van het spoor- , scheepvaart- en radioverkeer, maar evenzeer door de
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internationalisering van de nieuwsmedia en de humanitaire regelgeving, kondigde zich een
verdere globalisering aan. De grote Europese mogendheden stonden op het toppunt van hun
koloniale macht en Europa beheerste daardoor vrijwel de gehele toenmalige wereld. Dit alles
ging bovendien hand in hand met de ontwikkeling van de democratische gedachte en met de
eerste pogingen om in Europa de arbeidersklasse te organiseren.
Europa stond er dus goed voor, maar toch sluimerden in de politieke verhoudingen tussen de
grootmachten een aantal spanningen die tot een conflict op het continent zouden leiden. Het
Duitse Rijk was onder leiding van de Pruisische kanselier Bismarck eengemaakt en had zich
ontwikkeld tot de industrieel sterkste natie van Europa, wist deze kracht om te zetten in
militaire macht en had de ambitie om hiermee niet alléén toonaangevend te zijn in Europa, maar
ook op wereldvlak een leidende rol op te nemen. Het is duidelijk dat Frankrijk hierdoor haar
Europese leidersrol bedreigd zag. Bovendien had het land de vernedering door Duitsland tijdens
de Frans-Duitse oorlog in 1870 niet verteerd en bleef de annexatie van Elzas-Lotharingen door
Duitsland voor wrevel zorgen, zodat het revanchisme er hoogtij vierde. Van zijn kant zag GrootBrittannië haar wereldhegemonie bedreigd door de groeiende economische en militaire kracht
van Duitsland en moest het zijn isolationistische
koers opgeven. Bijzonder de toenemende
maritieme kracht van Duitsland baarde het land
zorgen. Ondertussen wakkerde de neergang van
het Ottomaanse Rijk in de Balkan de Slavische
nationalistische en separatistische dromen aan.
Dit leidde op zijn beurt binnen de oude
aftakelende
dubbelmonarchie
OostenrijkHongarije tot grote bezorgdheid over de
toenemende onstabiliteit aan de zuidoostelijke
grenzen en over de rol die Servië daarin speelde.
Van zijn kant zag het tsaristische Rusland de kans
schoon om zich als beschermer van de Slavische
volkeren op te werpen en daarmee vaste voet in
de Balkan te krijgen. Hiermee kon Rusland zich
in één beweging ook de toegang tot ijsvrije
havens in de Adriatische Zee verzekeren. Eens
Duitsland en Oostenrijk-Hongarije zich samen
met Italië binnen de Triple Alliantie van elkaars
steun verzekerd wisten, lag het voor de hand dat ook Groot-Brittannië, Frankrijk en Rusland
elkaar zouden vinden als Triple Entente, en lagen de twee grote bondgenootschappen die het
Europese continent aan de vooravond van de oorlog beheersten vast.
Het Europese toneel werd beheerst door nationalistische en imperialistische dromen. Het
kolonialisme stond op zijn hoogtepunt – de grote Europese koloniale mogendheden hadden de
wereld onder elkaar verdeeld – en de frustratie bij niet-koloniale mogendheden zoals Duitsland,
was groot. Het nationalisme in de Balkan zorgde voor lokale spanningen die Oostenrijk-
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Hongarije en Rusland tegenover elkaar brachten, terwijl frustratie en zucht naar eerherstel in
Frankrijk maar ook in het in 1905 door Japan vernederde Rusland sterk drukten op de
internationale politiek. De snelle industriële groei in Europa leidde tot overcapaciteit en
afzetproblemen, zodat protectionisme maar ook de verovering van kolonies of andere landen
gezien werden als middel om economische spanningen weg te nemen. Diezelfde industriële
groei leidde samen met technologische vernieuwingen tot een industrialisering van de oorlog,
waarbij niet alleen nieuwe wapens als het vliegtuig, de tank, strijdgassen, vlammenwerpers en
fel verbeterde artillerie of vuurwapens hun intrede deden op het slagveld, maar ook voor het
eerst legers massaal van wapens konden voorzien worden en dank zij de internationale
spoorwegnetten even massaal en snel konden vervoerd worden. Deze ongebreidelde
bewapeningswedloop en een algemeen heersend militarisme zetten er de nationalistische elites
toe aan hun eisen kracht bij te zetten met militaire macht.

DE AANLEIDING – EEN FOCUS OP DE BALKAN
Er was dus niet meer dan een vonk nodig om de situatie
in Europa te laten ontbranden. Deze vonk kwam er op
28 juni 1914, toen de jonge Bosnische student Gavrilo
Princip te Sarajevo de Oostenrijkse troonopvolger
Aartshertog Franz-Ferdinand en diens echtgenote Sofie
vermoordde. Wat aanvankelijk de zoveelste aanslag in
het door separatisme geplaagde Balkangebied leek, zou
al snel tot een mondiaal conflict leiden. OostenrijkHongarije zag in het voorval een kans om af te rekenen
met het lastige Servië en verweet dit land de hand te
hebben in deze aanslag. Nadat Servië een Oostenrijks
ultimatum op enkele punten als onaanvaardbaar had
bestempeld, verklaarde Oostenrijk op 28 juli de oorlog
aan Servië, zij het niet zonder éérst de steun van
Duitsland te hebben gezocht.
Drukke diplomatieke en politieke contacten konden het tij niet meer keren en de
bondgenootschappen deden hun werk. Er werd een raderwerk in gang gezet dat niemand nog
kon of wilde stoppen en weldra trokken de verschillende partijen enthousiast op voor een naar
verwachting korte oorlog. Op 30 juli mobiliseerde Rusland zijn troepen als steun aan Servië en
op 1 augustus zag Duitsland zich verplicht de oorlogstoestand af te kondigen.
Het antwoord op de vraag waarom de Eerste Wereldoorlog er is gekomen, blijft ook vandaag
complex. Vertrekkend van het Congres van Wenen in 1915, de Frans-Duitse oorlog in 1870, de
opdeling van het Balkangebied tijdens de Congres van Berlijn in 1887 en de verdeling van
Noordelijk Afrika onder de koloniale mogendheden, wordt geschetst hoe spanningsvelden zich
ontwikkelden rond de Duitse ambitie om met zijn economische en militaire kracht een rol op
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wereldvlak te spelen. Daarna wordt de rivaliteit in de Balkan tussen Oostenrijk-Hongarije en het
Russische Rijk belicht. Ook het heersende militarisme en de niets aflatende
bewapeningswedloop komen aan bod, naast het om zich heen grijpend nationalisme en de
verschillende allianties. Dit alles wordt geplaatst tegen de achtergrond van de
wetenschappelijke, industriële en economische vooruitgang in Europa en het toenemende
natiegevoel, waardoor politiek en publieke opinie de drijvende kracht werd achter een vier jaren
volgehouden oorlogsinspanning.
Dezelfde dag mobiliseerde Frankrijk zijn leger en op 3 augustus verklaarde Duitsland de oorlog
aan Rusland, om vervolgens in conflict te treden met Frankrijk. Duitsland vroeg daarop in een
ultimatum vrije doorgang aan het neutrale België, dat evenwel weigerde, waarna Duitsland op 4
augustus België binnenviel, en Groot-Brittannië, die garant stond voor de neutraliteit en
soevereiniteit van België, zich verplicht zag eveneens de oorlog te verklaren aan Duitsland. Al
snel volgden verdere oorlogsverklaringen elkaar op en stapten andere Europese landen in het
conflict. Turkije en Bulgarije kozen daarbij de zijde van Duitsland en Oostenrijk-Hongarije. In de
loop van de oorlog werden niet minder dan 64 oorlogsverklaringen uitgewisseld. Het
onvoorstelbare was gebeurd. Gehele Europese samenlevingen trokken tegen elkaar ten strijde
en sleurden daarin bijna de hele wereldbevolking mee.

VERLOOP – VAN BEWEGINGS- NAAR STELLINGENOORLOG
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Op de vooravond van de oorlog beschikten alle grote Europese mogendheden over
gedetailleerde oorlogsplannen. Frankrijk had aan zijn grens met Duitsland sterke
verdedigingsgordels uitgebouwd en wilde met Plan XVII een snelle offensieve beweging
uitvoeren om de in 1870 verloren gebieden terug te winnen. Duitsland van zijn kant vreesde
vooral een oorlog op twee fronten te moeten voeren, tegen Frankrijk en Rusland. Om dit te
voorkomen voorzag het Schlieffenplan, genoemd naar de Duitse Chef van de Generale Staf die
het uitwerkte, een snelle offensieve beweging door België om vervolgens de Franse linies in de
rug aan te vallen. Dit moest gerealiseerd worden binnen de zes weken, de tijd die Rusland nodig
had om zijn troepen te mobiliseren.
De voorgenomen snelle bewegingsoorlog aan het westelijk front verliep echter anders. Het
Belgisch leger bood langer dan voorzien weerstand – de forten van Luik vielen pas op 16 en deze
van Namen op 25 augustus - zodat de Duitse opmars vertraagd werd en Frankrijk voldoende
tijd kreeg om troepen van de oostelijke naar de noordelijke grens te verplaatsen, terwijl GrootBrittannië een expeditieleger naar de Frans-Belgische grens kon sturen. Het eigengereid
optreden van enkele Duitse bevelhebbers op het terrein en de langer wordende bevels- en

bevoorradingslijnen bemoeilijkten de coördinatie bij de operaties en uiteindelijk liep de Duitse
opmars midden september vast aan de Marne.
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De Duitse opperbevelhebber Von Möltke werd medio
september 1914 vervangen door Von Falkenhayn en de
Duitse strategie werd aangepast. De geallieerde lijnen in het
westen zouden overvleugeld worden, waarna de
kanaalhavens zouden bezet en de aanvoer van
versterkingen afgesneden worden, om vervolgens het
Franse leger alsnog te verpletteren. Duitsers en geallieerden
probeerden echter afwisselend elkaars linies te
overvleugelen en in enkele weken ontwikkelde het front
zich tijdens de zogenaamde “wedloop naar de zee” tot in de
streek van Rijsel. Wanneer na de val van Antwerpen het
Belgisch Leger einde oktober kon standhouden achter de
IJzer en Britten en Fransen de linies lieten aansluiten in de
streek van Ieper, werd één ononderbroken 625 km lang en
bijna 10.000 km loopgraven tellend front gevormd van
Nieuwpoort aan de Noordzee tot aan de Zwitserse grens.
Langs dit front volgden offensieven en tegenoffensieven
elkaar op, telkens met een ontzettend hoge tol aan mensenlevens, zonder dat het tot een
doorbraak of beslissing kwam.
Aan het oostelijk front boekte Rusland aanvankelijk successen en konden de Russische legers
doorstoten tot ver in Polen, maar Duitsland en Oostenrijk konden het tij keren, onder meer te
Tannenberg en in het gebied van de Mazurische Meren. Verschillende offensieven aan beide
zijden zorgden er daarna voor dat het front zich over grote afstanden verplaatste, maar ook hier
kon geen beslissing afgedwongen worden. Het was uiteindelijk de opstandige Russische
bevolking die in najaar 1917 een beslissende wending gaf aan de oorlog. De tsaar werd van de
macht verdreven en de in Berlijn verblijvende Lenin nam met de hulp van Duitsland de leiding
over de bolsjewistische revolutie. Op 17 december 1917 werd de Wapenstilstand van BrestLitovsk getekend en trok Rusland zich terug uit de oorlog. Dit bood Duitsland de gelegenheid om
een groot deel van de troepen van het oostfront over te brengen naar het westfront, in de hoop
daarmee een beslissend offensief te kunnen uitvoeren.
In het Midden-Oosten werd het Ottomaanse Rijk geconfronteerd met verschillende fronten. Een
poging van Turkije om via de Sinaï-woestijn Egypte binnen te vallen mislukte. Datzelfde jaar
vielen de Britten de Turken aan in de streek van Tigris en Eufraat, maar strandden ter hoogte
van Bagdad. In 1915 probeerden de Britten met een massale landing te Gallipoli een
bevoorradingsroute naar Rusland te openen door de Turkse zee-engtes. Met bloedige gevechten
sloegen de Turken aanval na aanval af, waarna de Britten van hun plan afzagen. Ondertussen
kreeg de Britse kapitein T.E Lawrence de opdracht op het Arabische Schiereiland de
rivaliserende Arabische stammen te verenigen en in het voordeel van de Britten in te zetten. Hij
lukte daarin, vooral met de steun van Prins Feisal van Mekka en stammenleider Auda, en boekte
successen te Akaba, Jeruzalem en Damascus. Hij is de geschiedenis ingegaan als Lawrence of
Arabia en legde ook de basis voor de pan-Arabische gedachte, waarmee hij bij de Arabieren
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verwachtingen opwekte rond de creatie van één grote Arabische natie. Dit stond echter haaks op
het initiatief van de Britse minister Balfour, die in november 1917 met de zogenaamde “Balfourdeclaration” aan Lord Rothschild de steun van Engeland toezegde voor het streven naar een
Joodse staat in het Midden-Oosten.

Bovendien hadden geheime onderhandelingen tussen de Britse diplomaat Sykes en de Fransman
Picot in 1916 geleid tot een geheim akkoord waarmee Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk het
Midden-Oosten verdeelden in een Franse en een Britse invloedssfeer, waarbij geen enkele derde
staat zou geduld worden. De Joodse en Arabische aspiraties werden hiermee in de kiem
gesmoord. Als na de oorlog de geallieerden bovendien regelrechte koloniale regimes
installeerden in hun respectievelijke invloedssferen, botste dit met het strikt-religieus
geïnspireerde Arabisch nationalisme. Met deze tegenstrijdige ontwikkelingen droegen de
geallieerden ongetwijfeld bij tot de hedendaagse spanningen in het Midden-Oosten.

DE DUITSE OPMARS DOOR BELGIË
Nadat België aan Duitsland de vrije doortocht naar Frankrijk ontzegde, viel het Duitse leger ons
land op 4 augustus 1914 binnen. Luik, de eerste stad die onder vuur werd genomen, viel een dag
later in Duitse handen. Het Belgische leger, niet in staat om de machtige vijand het hoofd te
bieden, trok zich terug en hoewel de stad zelf vrij snel viel, konden de forten rond Luik nog bijna
twee volle weken weerstand bieden alvorens te bezwijken onder de superieure Duitse artillerie.
De Duitse opmars was hiermee niet gestuit, maar wel was bewezen dat de Belgen zich niet
louter symbolisch verzetten. Die onverwachte weerstand bracht echter een ware paranoia
teweeg bij de Duitse soldaten die overal sluipschutters zagen. De Duitsers sloegen aan het
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plunderen en steden en dorpen zoals Leuven en Tamines werden in brand gestoken, waarbij
meer dan 5.000 burgerslachtoffers vielen. Honderden mannen werden naar Duitsland
gedeporteerd.
Vanaf 20 augustus 1914 plooiden de Belgische troepen terug op de forten rond Antwerpen,
waardoor ze een bedreiging vormden voor de rechter flank van het naar Frankrijk oprukkende
Duitse leger. Daarop besloten de Duitsers eerst de weerstand in België te breken en de
versterkte plaats Antwerpen aan te vallen. Op 28 september 1914 kwam de stad onder vuur te
liggen. De burgerbevolking sloeg massaal op de vlucht, voor het overgrote deel naar Nederland.
Het Belgisch leger verliet een week later haar stellingen, stak begin oktober de Schelde over en
trok zich terug richting kust.
Zowat
75.000
manschappen
verschansten zich achter de IJzer
die koste wat het kost moest
worden
gehouden.
De
terugtrekking van het leger naar
de IJzer werd gesteund door een
Franse Brigade Marinefuseliers en
de British 7th Division.
Aan de IJzer poogde het Belgisch
leger aanvankelijk stand te
houden aan de rivier, maar de
Duitse overmacht was te groot.
Het werd duidelijk dat de Duitsers
alles op alles zetten en massaal
middelen aanvoerden om aan de
IJzer door te breken in de richting
van
de
kanaalhavens.
Onvermijdelijke doorbraken in de Belgische linies volgden en het Belgisch leger trok zich terug
tot achter de spoorwegberm Diksmuide-Nieuwpoort. De poldervlakte tussen de IJzerdijk en de
spoorwegberm werd via het sluizencomplex te Nieuwpoort in een viertal dagen onder water
gezet en de Duitse opmars werd definitief gestopt. Voor Koning Albert en zijn leger was dit het
begin van een periode van vier jaar waarin water, modder, ongedierte, ziekte, kou en het risico
om gedood of gekwetst te worden, dagelijkse kost waren.
In de streek van Ieper maakten Fransen en Britten dankbaar gebruik van het reliëf om de
Duitsers te stoppen. De Midden West-Vlaamse Heuvelkam, die zich in een grote omgekeerde Svormige boog rond Ieper slingert, vormde de laatste natuurlijke hindernis die de Duitsers
vonden op hun weg naar de kanaalhavens. Wanneer de Duitsers hier aanvielen, zaten ze al diep
in hun reserves en de jonge ongetrainde rekruten waren geen partij voor het Britse
beroepsleger. Einde november was ook hier de Duitse opmars vastgelopen en groeven beide
partijen zich in voor de winter. De streek rond Ieper zou nog viermaal het decor vormen voor
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verbeten gevechten. Op 22 april 1915 zetten de Duitsers met chloorgas een offensief in ter
hoogte van Langemark. De gasaanval bereikt zijn doel, want er was een aanzienlijke bres
geslagen in de geallieerde linies. Verdeelde meningen over het gebruik van gas bij de Duitse
politiek en militaire leiding, maar vooral het feit dat deze laatste niet geloofde in het gebruik van
gifgas, zorgden ervoor dat onvoldoende reserves beschikbaar waren om door de bressen te
trekken en Ieper in te nemen.
In 1917 poogden de Britten dan vanaf de Ieperboog door te stoten naar de streek van BruggeZeebrugge-Oostende om daar de Duitse marinehavens te vernietigen. Het was immers vanuit
deze havens dat de Duitse duikboten onophoudelijk de geallieerde scheepvaart bestookten en zo
de aanvoer van versterkingen bemoeilijkten. Op 7 juni 1917 werd dit offensief voorbereid met
de Mijnenslag van Mesen-Wijtschate,
waarmee de S-boog in het front werd
rechtgetrokken en vanaf 14 juli werden de
Duitse linies gedurende twee weken
onophoudelijk bestookt met artillerie. De
meer dan vier miljoen afgevuurde granaten
konden de Duitse weerstand niet volledig
breken, maar vernietigden wel de
waterhuishouding in de streek. Samen met
onophoudelijke regenval zorgde dit ervoor
dat het offensief dat vanaf begin augustus
werd ingezet al na enkele dagen vastliep in
de modder. Het offensief mislukte compleet en eindigde op 10 november, toen Canadezen het
aan puin geschoten Passendale innamen. Enkele kilometers terrein werden gewonnen ten koste
van 350.000 doden, vermisten en gekwetsten. Het gewonnen terrein werd met veel moeite
behouden tijdens de daaropvolgende winter en moest enkele maanden later weer prijsgegeven
worden.
In de lente van 1918 ondernamen de Duitsers een nieuwe poging om in het westen door te
breken. De Duitse troepen die einde 1917 in Rusland waren vrijgekomen na de Wapenstilstand
van Brest-Litovsk werden als versterking aangevoerd en meerdere offensieven, waaronder de
vierde slag rond Ieper, worden ingezet. Het was voor de Duitsers essentieel deze offensieven uit
te voeren vooraleer de Verenigde Staten, die in mei 1917 in de oorlog waren gestapt, hun leger
in Europa op volle sterkte konden brengen. Tegen juli 1918 werd duidelijk dat het tij gekeerd
was. De Duitse offensieven werden één na één tot staan gebracht en brachten vrijwel geen
terreinwinst mee. Toen de geallieerden in september hun bevrijdingsoffensief startten in
Vlaanderen en Frankrijk, slaagden ze erin de Duitsers tot ter hoogte van de lijn AntwerpenBrussel-Sedan terug te dringen en bleek Duitsland rijp voor een wapenbestand.

HET EINDE - DE WAPENSTILSTAND VAN 11 NOVEMBER 1918
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Vanaf medio oktober 1918 viel, na de andere Centrale Mogendheden, ook Duitsland ten prooi
aan oorlogsmoeheid. Zowel bij de bevolking als in het leger stak het ongenoegen de kop op,
volgden stakingen en muiterij en werden hervormingen geëist. Terwijl een delegatie de linies
overstaken om een wapenbestand te vragen, dwong het leger de Keizer tot troonsafstand en
werd de republiek uitgeroepen. Op 11 november 1918 aanvaardde de Duitse delegatie het
wapenbestand dat te Compiègne in een wagon van de trein van
Veldmaarschalk Foch werd afgesloten. De wapens zwegen en de
troepen trokken zich terug. Het Duitse leger werd te Berlijn
eigenaardig genoeg warm onthaald door de bevolking. Duitsland was
niet formeel verslagen op het slagveld en de linies waren niet
doorbroken. Er was geen echte overwinnaar uit de gevechten
gekomen en Duitsland voelde zicht niet verslagen. Met deze
ingesteldheid zou een Duitse delegatie later naar Parijs trekken om
over een vredesverdrag te onderhandelen.

DE VREDESCONFERENTIE VAN PARIJS
In januari 1919 startte te Parijs een vredesconferentie waaraan alle geallieerde overwinnaars
deelnamen. Gedurende maanden werd onderzocht op welke wijze de gevolgen en de schade
door de oorlog konden becijferd worden, waarbij onder meer mensenlevens, gekwetsten, maar
ook vernietigde woningen en infrastructuur, ontmantelde industrie, landbouwgronden, enz… in
rekening gebracht werden. Ook bogen politici, historici, geografen en economen zich over de
vraag hoe de grenzen in Europa, Afrika en het Midden-Oosten moesten hertekend worden. Dit
resulteerde in vijf vredesverdragen, waarin aan elk der verliezende landen uiterst strenge
vredesvoorwaarden werden gedicteerd. Ruimte voor onderhandeling werd niet geboden.
Daarbij moesten de Centrale Mogendheden erkennen dat zij als enigen de schuld voor de Eerste
Wereldoorlog droegen. Het voornaamste vredesverdrag
was ongetwijfeld het Verdrag van Versailles dat op 28 juni
1919 met Duitsland werd getekend. De opgelegde
voorwaarden waren rampzalig voor het land. Duitsland
verloor 20 % van zijn grondgebied en 10 % van zijn
bevolking en moest 239 miljard toenmalige goudmarken
betalen als herstelbetaling. Het verloor één derde van zijn
steenkolenvoorraden, één vierde van zijn landbouwareaal
en vier vijfden van zijn ijzerertsvoorraden. Bovendien
moest het afstand doen van al zijn kolonies en zijn volledige vloot. Het was duidelijk dat hiermee
de politieke, economische en militaire macht van Duitsland volledig gebroken was. Vooral de
Franse Premier Clemenceau bleef hardnekkig aansturen op de totale vernedering en
vernietiging van Duitsland, waarbij de Amerikaanse President Wilson hem merkwaardig genoeg
volgde. Verder werd de kaart van Europa hertekend en werd de wereld via mandaatgebieden
verdeeld onder de grote winnaars, zodat de machtsverhoudingen veranderden. De econoom
Keynes waarschuwde voor de gevolgen van een totale economische vernietiging van Duitsland
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en werd hierin gevolgd door de Britse Premier George-Lloyd. Ook Veldmaarschalk Foch wees er
op dat het verdrag geen vredesverdrag was, maar een wapenbestand van hooguit twintig jaar.
Het beeld van de totale vernedering van Duitsland zal tijdens de economische crisis van de jaren
twintig gebruikt worden door nationalistische kringen in Duitsland en later zullen Hitler en het
nationaalsocialisme het aangrijpen om het Duitse volk achter zich te krijgen. De aanzet naar de
Tweede Wereldoorlog was gegeven.

BALANS – EEN OORLOG ZONDER EINDE
De balans van de oorlog oogt weinig fraai. Als in een razernij was vrijwel de gehele
wereldbevolking meegesleurd in een spiraal van tegen elkaar ten strijde trekkende
samenlevingen. Na de razernij bleef de verminkte mens: bijna 70 miljoen soldaten werden de
oorlog ingestuurd, 10 miljoen lieten daarbij het leven en evenveel gezinnen verloren een vader,
een zoon of een broer. Daarnaast werden 20 miljoen soldaten fysisch of psychisch gewond, op
een soms zo vreselijke manier dat ze niet in de samenleving konden terugkeren. Hun terugkeer
veroorzaakte een schokeffect. Vele miljoenen mensen waren op de vlucht of ontheemd.
Ook op ecologisch vlak was de oorlog een ramp, de gehele frontzone was verwoest en de aanslag
op natuurlijke rijkdommen was niet te schatten. Zo vonden 8 miljoen paarden de dood tijdens
gevechten en werden massaal bossen gerooid voor stuthout in loopgrachten. .
De oorlog luidde het einde in van het Duitse Rijk, het Russische Rijk, het keizerrijk OostenrijkHongarije en het Ottomaanse Rijk, maar maakte daarnaast van Canada, Zuid-Afrika, Australië en
Nieuw-Zeeland volwaardige naties. Hun nationaliteitsgevoel werd op de Europese slagvelden
geboren, aangezwengeld en bevestigd. Polen, Tsjecho-Slowakije, Hongarije, Joegoslavië, Finland
en Litouwen worden onafhankelijke staten en in het Midden-Oosten ontstonden nieuwe landen.
Politiek, sociaal en economisch kwam Europa ontredderd uit de oorlog, de leidinggevende rol
van de Europese mogendheden in de wereld was voorgoed uitgespeeld ten voordele van de
Verenigde Staten en ze boetten in aan macht in hun kolonies. Het conflict had miljoenen
slachtoffers gemaakt en de industrie en infrastructuur was vernield, zodat voor de heropbouw
schulden werden aangegaan. Maar ook voor de oorlog waren aanzienlijke bedragen ontleend.
Europa werd een netto schuldenaar en verloor zijn leidende financiële rol in de wereld.
De mondigheid van de bevolking nam toe en in West-Europa en de Verenigde Staten werd de
maatschappij gedemocratiseerd. Maar in landen als Duitsland, Italië en Rusland ontstonden
brede volksbewegingen die streefden naar dictaturen om de economische en sociale
ontreddering van de samenleving tegen te gaan. Het zaad van niet alleen de Tweede
Wereldoorlog maar ook van hedendaagse spanningen in de wereld was gezaaid.
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BRUGGE 14-18, BEZETTE STAD, HAVENSTAD,
FRONTSTAD EN TOERISTISCHE STAD
Dr. Patrick Verbeke

De rol die Brugge speelde in de Eerste Wereldoorlog was verre van marginaal. De geschiedenis
van de bezetting is uniek en overschrijdt het lokaal belang ervan. Bovendien, ook nauwelijks
bekend, noch door de Brugse bevolking, noch door menig grande-guerrist vormde Brugge samen
met het noorden van onze provincie de enige Duitse frontzone waar de Kaiserliche Marine actief
was. Het gegeven dat het Brugs bezettingsverhaal gedurende nagenoeg 100 jaar ‘verborgen’ lag
onderscheidt het van de ons meer vertrouwde verhalen over o.a. Ieper, Passendale, Diksmuide,
Luik en Leuven.

In het verlengde van zijn rijke middeleeuwse geschiedenis kreeg Brugge in veertien-achttien
opnieuw en ongevraagd de gedaante van een havenstad. Matrozen en marine-infanteristen
beheersten het straatbeeld. In de leegstaande kastelen en herenhuizen van de adellijke families
en in de huizen van de burgerij, gevlucht naar het buitenland, logeerden jonge en ambitieuze
marineofficieren.
De Duitse legerleiding liet de Brugse achterhaven ombouwen tot een indrukwekkende en
hypermoderne onderzeebootbasis waar ingenieurs uit Duitsland hun nieuwe krijgsmaritieme
technieken introduceerden. Op zijn hoogtepunt waren er op de havenwerf 14.000
arbeidskrachten werkzaam waaronder 5.000 Duitse technici en 4.000 Bruggelingen. De
achterhaven, de Nordhafen Brügge, omvatte 450 nieuwbouwconstructies, waaronder
opslagruimtes, onderhouds-, montage- en herstellingswerkplaatsen, duikbootbunkers,
hijskranen, brandstof- en munitiedepots, dienstgebouwen en schuilbunkers voor manschappen
en personeel. Er stonden een 80-tal personenschuilbunkers, verspreid over de haven. Ze waren
onderling verbonden door een net van loopgrachten in gewapend beton met een totale lengte
van 115 m.
Op het haventerrein bevonden zich ook twee ondergrondse galerijen in gewapend beton. De
haven beschikte over twee bunkers voor de assemblage van zeemijnen en torpedo’s. De
ingangen en vensters werden beschermd door 40 cm dikke betonnen schuiframen en
schuifdeuren, die verschoven werden op rails. Beide assemblagebunkers beschikten over een
eigen aanlegkaai voor treinwagons. De haven beschikte ook over twee montage- en
herstellingsateliers. Ze waren voorzien van een 30 m lange rolbrug met de voor die tijd meest
geavanceerde bedieningsapparatuur. In de haven waren eveneens vlottende dokken, ook
drijfdokken, Trochendocken of Schwimmdocken genoemd. Het waren drijvende
herstellingswerkplaatsen voor duikboten en voor oppervlakteschepen. Er waren in totaal acht
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grote en drie kleine dergelijke dokken. Ze hadden een lengte die varieerde van 50 tot 200 m en
waren elk voorzien van een eigen pompinstallatie. De onderdelen van deze drijfdokken werden
gemaakt in Duitsland, per spoor overgebracht naar Brugge en ter plekke geassembleerd. De
ingenieurs van de sectie Hafenbau und Kanalwesen ontwikkelden twee verschillende types
duikbootbunkers, de kraagbunker en de halfgesloten duikbootbunker. De kraagbunker of
Kragunterstand was aanvankelijk ontwikkeld om de Unterseeboote te onttrekken aan het zicht
van de verkenningsvliegtuigen. Daarvoor werd van op de kaaimuur over de lengte van een
duikboot een houten afdak gemonteerd. Omwille van de luchtaanvallen werd vanaf 1915
overgeschakeld op betonnen constructies. Op de kaaimuur werd een betonnen wand
opgetrokken, waarop meerdere naast elkaar geplaatste spoorwegstaven gemonteerd werden.
De staven staken licht hellend boven het waterpeil uit en werden afgedekt met een betonlaag
van 90 cm. De constructie is het best te vergelijken met een ouderwetse betonnen
voetbaltribune zonder zijpanelen. De Nordhafen was uitgerust met 4 kraagbunkers waarvan de
lengte varieerde van 70 m. tot 200 m. Het tweede type waren de halfgesloten schuilbunkers. Het
betroffen betonnen constructies opgesteld in het water. De fundering bestond uit zware
rechtstaande boomstammen die door Duitse privébedrijven in de grond werden geheid. De
betonnen steunpilaren werden op voorhand gegoten en met rolbruggen ter plekke gebracht. Het
vloeibare beton werd door middel van een betonelevator, voorzien van een beweegbare
distributiebuis, uitgestort op het dak van de bunker. Deze kennis lag aan de basis van de tijdens
de Tweede Wereldoorlog gebouwde Duitse duikboothavens in de Franse havensteden SaintNazaire, La Rochelle en Lorient. De achterhaven haven was uitgerust met een geavanceerd
radio- en telegrafiestation. De zendapparatuur van het Großstation Brügge liet toe contact te
houden met schepen en duikboten op de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan.
Brugge werd de speerpunt van een ultieme en niets ontziende onbeperkte duikbootoorlog met
als doel de bevoorrading van het Westelijk front van uit Groot-Brittannië lam te leggen en de
Britten toch nog op de knieën te krijgen. De aanwezigheid van de duikboothaven had voor de
Brugse bevolking desastreuze gevolgen. De aan de rand van de stad gelegen achterhaven die
rechtstreeks in verbinding stond met de gloednieuwe zeehaven van Zeebrugge en met de haven
van Oostende vormde voor Groot-Brittannië een dermate bedreiging dat de Britse legerleiding
besloot om de achterhaven te bombarderen.
Het Brugs luchtruim werd aldus het oefenterrein van de in Noord-Frankrijk gestationeerde
Bomber Squadrons. De tol die de Brugse bevolking betaalde was bijzonder zwaar. Door het
gebrek aan precisie bij het lossen van de bommenlast kwamen nagenoeg 6.000
vliegtuigbommen terecht in de binnenstad en de Brugse randgemeenten. Brugge werd een van
de eerste steden die geconfronteerd werd met wat we nu collateral damage noemen. De Britse
vliegtuigbombardementen maakten 123 dodelijke burgerslachtoffers waaronder een hoog
percentage kinderen. Dubbel zoveel Bruggelingen raakten zwaar gewond, 126 huizen werden
volledig vernield en 418 woningen liepen zware schade op. De bange nachten in de overbevolkte
schuilkelders onder het gebulder van de kanonnen, de huiltoon van de alarmsirenes, het
snerpend gefluit van de vliegtuigbommen en het overdonderend lawaai van de ontploffingen
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bleven ook na de oorlog aanwezig in de herinnering van de bevolking.
Toen bleek dat de bombardementen ontoereikend waren besloten de Britten tot een derde
doorbraakpoging in Ieper. De link tussen de beruchte Slag om Passendale en Brugge wordt
zelden gelegd. Deze veldslag, begonnen in de nacht van 30 op 31 juli 1917, had als doel de
havens van Brugge, Zeebrugge en Oostende uit te schakelen.
De luchtaanvallen leidden op hun beurt tot de ontwikkeling van luchtverdedigingtechnieken
zodat onze stad ook fungeerde als proefstation voor de ontwikkeling van het
luchtafweergeschut, de Flugabwehrkanone of FLAK.
Aangezien de stad in Operationsgebiet lag, was het bezettingsregime bijzonder streng. In het Hof
van Aurora werden 12 burgers geëxecuteerd.
Brugge was ook een levendige garnizoensstad, een Duits ‘Poperinge’ als het ware. De
manschappen van het Marinekorps Flandern stonden in voor de bezetting van een aanzienlijk
deel van het Duitse IJzerfront. De marine-infanteristen lagen er tegenover ‘onze’ mannen en
jongens, onze grootouders. Na hun frontperiode verbleven de frontsoldaten voor een paar
weken in Brugge om uit te rusten. Ze werden ondergebracht in openbare gebouwen, kazernes,
scholen en kloosters. Een aantal onder hen werd ingekwartierd in Brugse gezinnen. Een
merkwaardig gegeven. Deze gezinnen gaven immers onderdak en eten aan de rechtstreekse
vijand van hun vaders en zonen, wakend aan diezelfde IJzer.
Anders dan bij de eenheden van het landleger waar de troepen regelmatig van sector wisselden,
lagen de manschappen van het Marinekorps gedurende 4 jaar ononderbroken in het
Marinegebiet. Dit had een belangrijke weerslag op de relatie tussen de bezettende overheid en
de lokale overheid maar ook op de relatie tussen de marinesoldaten en de bevolking.
Brugge bleef tijdens de bezetting zijn toeristische functie behouden. Heel wat Duitse
hoogwaardigheidsbekleders kwamen naar onze stad om er de Vlaamse Primitieven te
bezichtigen. Duitse officieren gelegen aan het Westelijk front, zakten tijdens hun rustperiode
gaarne af naar Brugge voor een bezoek aan de stad. De Duitse technologie was ook hier present.
Heel wat van deze officieren beschikten immers over een fototoestel. Het is gedurende de Eerste
Wereldoorlog dat het toeristisch kiekje massaal zijn intrede deed.
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MEDICO-MILITAIRE ASPECTEN, 14-18
Mr. Jeroen Huyghelier

Onder de hoofding ‘Geneeskunde en Wereldoorlog I’ komen een aantal onderwerpen aan bod die
een bijdrage kunnen leveren tot het waarderen van bepaalde ontwikkelingen en tendensen
gerealiseerd door de medische diensten tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Voor een beter begrip dienaangaande is het opportuun om voorafgaand, weliswaar op een
beknopte wijze, een aantal algemene medico-militaire aspecten te belichten, aspecten die het
kader hebben gecreëerd waar binnen de Medische Dienst van het Belgische Leger, toen nog
aangeduid als de Gezondheidsdienst, zich heeft ontwikkeld tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Zoals het onmogelijk is om aandacht te schenken aan alle ontwikkelingen en realisaties tijdens
de voormelde periode, zo zal onderstaand een beperkt aantal aspecten worden toegelicht die de
globale werking van deze dienst hebben bepaald.

ALGEMENE SPELREGELS
Behalve de deontologische en ethische normen waaraan ieder individu betrokken bij een
medische dienstverlening zich moet richten, zijn er ook een aantal internationale conventies. Als
kerngedachte van deze afspraken geldt dat een regulier militair, zodra niet meer in staat om de
wapens op te nemen wegens lichamelijk letsel of ziekte, het recht heeft op verzorging zonder
onderscheid van zijn afkomst of nationaliteit en dat het aanwezige medische personeel, indien in
de mogelijkheid, deze zorg dient te verstrekken.
Dusdanig hebben de medische diensten van oorlogsvoerende partijen enerzijds een
onvoorwaardelijke verplichting aan hun respectieve militaire en politieke autoriteiten, maar
dienen zij anderzijds een universele verbondenheid aan te gaan die de vijandelijkheden
overstijgt. Als voorbeeld kan worden vermeld de verzorging van geïnterneerden en
krijgsgevangenen.
Hoewel bepaalde misbruiken niet waren te vermijden, hebben de betrokken partijen zich
ingespannen om de bovenstaande internationale spelregels na te leven tijdens de Eerste
Wereldoorlog.
Parallel met de internationale conventies waren er binnen elk land een aantal afspraken met de
burgerlijke en de militaire zorgverstrekkers. Zonder een oordeel te vellen over de interne
keuken van de andere landen betrokken bij het eerste mondiaal conflict, kan onomwonden
worden gesteld dat de samenwerking tussen de burgerlijke en de militaire autoriteiten in België,
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respectievelijk vertegenwoordigd door de Belgische afdeling van het Rode Kruis en door de
Gezondheidsdienst van het Belgische Leger, was geëvolueerd van optimaal op het einde van de
negentiende eeuw tot nagenoeg onbestaand op het tijdstip van de Duitse invasie in augustus
1914.
Oorspronkelijk was overeengekomen dat het Rode Kruis, in geval van mobilisatie, het gros van
het medische personeel en middelen zou leveren. Ter naleving hiervan werd de functie van
ondervoorzitter van het Rode Kruis toevertrouwd aan een actieve generaal geneesheer van de
Gezondheidsdienst van het leger.
In 1905 besliste de legerleiding echter om in het vervolg deze post toe te vertrouwen aan
generaals op rust die geen affiniteit hadden met de noden van de Gezondheidsdienst. Vanaf dit
ogenblik was de Gezondheidsdienst onwetend over de mogelijke capaciteit van het Rode Kruis
en niet op de hoogte van de wijze waarop de voorraad beloofde middelen in geval van
mobilisatie stelselmatig werd afgebouwd tot nagenoeg onbestaand.

GOEDE INTENTIES
Tegelijkertijd, en ondanks het garantieverdrag voor de Belgische onschendbaarheid, maar niet
onverschillig omtrent de stijgende spanningen in Europa, werd begonnen met de planning en,
vanaf 1913, overgegaan tot de reorganisatie en de uitbreiding van het Belgische Leger, een
proces dat diende te zijn voltooid in 1918. Zo werden de acties en taken van de
Gezondheidsdienst op oorlogsvoet als volgt vastgelegd:
•

Het verstrekken van verzorging en behandeling van gewonden en zieken op het slagveld;

•

Het verzekeren van de evacuatie van gewonden en zieken naar hospitalen;

•

Het garanderen van een medische capaciteit die tegemoet komt aan alle noden ten
gevolge van de gevechtsoperaties;

•

Het toezicht houden en het bestendigen van de professionele bekwaamheden van het
medische personeel, en inzonderheid van de geneesheren;

•

Het toezicht houden op de sanitaire toestanden en het voorzien van instellingen voor de
reëducatie en de rehabilitatie van gewonden en verminkten.

DE DUITSE INVAL EN HAAR GEVOLGEN
Wat betreft de situatie van de Gezondheidsdienst van het Belgische Leger tijdens de Eerste
Wereldoorlog stelt geneesheer Patrick Loodts dat:
‘L’histoire du Service de santé de l’Armée belge durant la guerre 14-18 constitue une véritable
«histoire belge» saugrenue, incroyable et finalement à l’image de l’histoire de la nation belge.
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A cause de l’incurie de certains hauts fonctionnaires, les soins de santé aux blessés furent, au début du
conflit, scandaleusement inappropriés.
Les Belges, cependant ne se découragèrent pas, et rassemblèrent leurs talents pour créer en quelques
mois une véritable structure de soins qui deviendra même un modèle du genre pour nos alliés!’

Wanneer men de gebeurtenissen beschouwt tijdens de eerste weken na de Duitse inval, kan men
een aantal elementen naar voor schuiven die dit bevestigen:
•
•

•

Vooreerst het ontbreken van de nodige voorraad middelen die diende te worden
geleverd door het Rode Kruis tijdens de mobilisatie;
Vervolgens het verlies van meer dan één derde der effectieven behorend tot de medische
zorgverstrekkers ten gevolge van gevechten of die achtergebleven gewonden en zieken
dienden te blijven verzorgen in bezet België;
Ten slotte de terugtrekking van het Belgische Leger tot achter de Yzer, waarbij de meeste
hospitalen en hun depots, allen gelegen in de centrumsteden, in de handen vielen van de
vijand. Zo kon de bezetter onder meer beslag leggen op ongeveer vier vijfde van de
apotheken en hun voorraad.

Dit alles resulteerde herhaaldelijk in een ontoereikende hulpverlening en in het oprichten van
geïmproviseerde hulpposten. Hierbij was men meermaals afhankelijk van de medewerking van
buitenlandse en particuliere instellingen en organisaties. Daarenboven moesten deze
hulpposten, eigen aan een bewegingsoorlog, geregeld worden ontruimd en verplaatst.
Ondanks de chaos en de verwarring kan worden gesteld dat de evacuatie van het aantal
gewonden en zieken tijdens de eerste oorlogsmaanden, zowel tijdens het terugplooien van het
Belgische Leger als tijdens de Slag van de Yzer, geldt als één van de grootste verwezenlijkingen
in de Belgische militaire geschiedenis. Menigeen is immers benieuwd hoe een huidige
legerleiding zou handelen indien zij, zoals het Belgische Leger op de vooravond van de Slag van
de Yzer, onvoorbereid ongeveer zestienduizend gewonden en zieken zou moeten evacueren
vanuit de kuststreek naar Frankrijk en Groot-Brittannië en dit in een tijdspanne van minder dan
tweeënzeventig uren.

PERIODE VAN STABILISATIE
Zodra het front was gestabiliseerd, eind oktober/begin november 1914, werd het Comité
Directeur de la Croix Rouge derrière l’armée opgericht. Officieel omdat het Rode Kruis, met
standplaats Brussel, afgesneden was van het Belgische Leger, in realiteit om het
verzorgingssysteem, in het bijzonder de opvang en het transport van gewonden en zieken, al dan
niet via particuliere middelen terug op punt te stellen.
Concreet werd een evacuatiesysteem ontwikkeld dat steunde op vooruitgeschoven
(chirurgische) hulpposten en (veld)hospitalen opgericht door zowel het Rode Kruis als door de
Gezondheidsdienst van het leger. Kleine kanttekening hierbij: de instellingen van het Rode Kruis
stonden onder toezicht van het Comité Directeur dat zorg droeg voor de financiering tijdens de
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oprichting en de installatie, maar het leger draaide op voor de kosten verbonden aan het
onderhoud en de dagelijkse werking. Het was evident dat een dergelijke verhouding, je betaalt
maar je hebt niets te zeggen, soms heeft geleid tot spanningen tussen de vertegenwoordiger van
het Rode Kruis, dokter Depage, en het hoofd van de Gezondheidsdienst van het leger, generaal
Melis.
Belangrijk was dat tijdens deze periode het idee op de voorgrond trad om in een zo vroeg
mogelijk stadium een zo volledig mogelijke verzorging te garanderen in de nabijheid van het
front. Hierdoor werd de kans op mogelijke complicaties en verliezen wegens de duur van de
evacuatie verkleind en werd de afstand en de tijd nodig voor de manschappen om na verzorging
opnieuw te worden ingezet aan het front herleid tot een minimum. 1
In praktijk begon men, buiten het bereik van de vijandelijke veldartillerie, dus vanaf ongeveer
acht kilometer achter de eigen frontlijn, en dit op hiertoe beschikbare terreinen bereikbaar via
de baan, het binnenwater of het spoor, medische installaties op te richten en deze op den duur
uit te bouwen tot enorme zelfvoorzienende complexen.
Hierdoor werd de tijdsspanne tussen verwonding en verzorging tot een minimum herleid. De
militairen konden er een volledige verzorging krijgen om vervolgens terug te worden gestuurd
naar het front of te worden doorverwezen naar een hersteloord of naar een gespecialiseerde
instelling in het hinterland. Zo had de Belgische regering vanwege Frankrijk onder meer de
beschikking gekregen over het gebruik van al de medische installaties aanwezig in de regio van
Rennes. 2

DE ‘TRIAGE’
Er kunnen drie aspecten worden belicht bij de selectie en rangschikking van slachtoffers voor
een zo snel mogelijke, al dan niet specialistische behandeling, kortweg aangeduid als de ‘triage’:
de organisatie, de uitvoering tijdens een bewegingsoorlog en deze tijdens een langdurige
periode van stabilisatie.
Elke legerafdeling, de strategische grote eenheid van het Belgische Leger tijdens de Eerste
Wereldoorlog, beschikte over één hoofdgeneesheer die zich moest verantwoorden tegenover de
Algemene Inspecteur van de Gezondheidsdienst en het Groot Hoofdkwartier. Onder zijn leiding,
en met behulp van de hem onderstelde geneesheren en van de aan de Gezondheidsdienst
onderstelde manschappen, werd de selectie en rangschikking van de gewonden en zieken
uitgevoerd.
Elke legerafdeling had tot zijn dienst twee hospitaal secties en twee ambulance colonnes, één
getrokken door paarden en één gemotoriseerd. Bedoeling was dat deze secties en colonnes
volgden in het spoor van de legerafdeling tijdens een bewegingsoorlog en afhankelijk van de
omstandigheden, al dan niet met behulp van lokale middelen, een tijdelijke infirmerie of
evacuatiecentrum opstelden ‘ten velde’.
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Zij die enkel eerste hulp nodig hadden of slechts een kortstondige behandeling behoefden in
afwachting van een terugkeer naar hun eenheid, werden ter plaatse behandeld door de hospitaal
secties. De anderen werden naargelang het traject afgevoerd via de getrokken of gemotoriseerde
colonne naar beter uitgeruste instellingen.
Een periode van langdurige stabilisatie bood de mogelijkheid om het systeem van de ‘triage’ te
verfijnen.
In princiep diende een gewonde of zieke zich vooreerst te behelpen met een persoonlijk pakket
eerste hulp, hierbij al dan niet geassisteerd door een aanwezige collega of ‘medic’.
Vervolgens werd het slachtoffer onderzocht door de geneesheer aanwezig in de eerste hulppost
van de compagnie of van het bataljon om daarna eventueel te voet of per draagberrie te worden
doorverwezen naar het verzamelpunt van zijn eenheid.
Van hieruit werd hij via de diensten van een getrokken of gemotoriseerde ambulance colonne,
en in sommige gevallen via een vaartuig van de dienst binnenwateren, overgebracht naar de
medische post van de legerafdeling. Indien nodig werd beslist over een eventueel verdere
evacuatie naar een nabijgelegen infirmerie van de legerafdeling (lichtgewonden) of naar een
vooruitgeschoven (chirurgische) hulppost of (veld)hospitaal gelegen buiten het bereik van het
vijandelijk geschut.
Wanneer de toestand van de patiënt het toeliet, werd hij per spoor met een hiervoor uitgeruste
‘gezondheidstrein’ overgebracht naar het ‘hôpital de passage’ van de Belgische Basis te Calais.
Hier werd een definitieve rangschikking van gewonden en zieken doorgevoerd en werden zij
doorverwezen naar de voor hun beste instelling gelegen in het hinterland.
Een periode van stabilisatie liet ook toe om de interne werking van de Gezondheidsdienst te
herwaarderen. Er werd aandacht geschonken aan de opleiding van gekwalificeerd personeel en
de mogelijkheid gegeven om een opleiding te volgen tot hulpofficier van de Gezondheidsdienst.
Daarnaast creëerde een periode van relatieve rust ook de omgeving om een aantal speciale
centra op te richten, bijvoorbeeld voor neurologische en venerische aandoeningen en voor
slachtoffers van toxische gassen en van tuberculose. Tevens werden bacteriologische laboratoria
en kabinetten voor tandartsen opgericht en werden maatregelen getroffen ter verbetering van
de hygiëne daar tyfus steeds om de hoek gluurde (badhuizen, ontluizingskamers, geregeld vers
ondergoed, enz.). Daarnaast werden ook verbeteringen aangebracht wat betreft het medische
materieel (aangepaste draagberries, verbeterde spalken, schok dempende voertuigen, enz.).
Ten slotte werden ook revalidatiecentra opgericht waar men werd voorbereid op een terugkeer
naar het front, of wegens bepaalde letsels, naar een herintegratie in de maatschappij
(blindenschool, leren omgaan met orthopedische ledematen, enz.).
Waar de periode van stabilisatie en relatieve rust een klimaat schiep waarin de verzorging zich
kon verfijnen, veroorzaakte dit ook een sfeer van gewenning en routine. Men kon de middelen
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aanpassen en optimaliseren aan de noden van een beperkt en weinig aan veranderingen
onderhevig aantal gewonden en zieken.
In praktijk, rekening houdend met de ligging van de medische installaties in de nabijheid van de
frontlijn, leidde dit enerzijds tot het verminderen van de tussenschakels (een vermindering van
vooruitgeschoven hulpposten en een afbouw van opgeleide brancardiers) en anderzijds tot het
verder uitbouwen van de hospitalen tot enorme complexen die zo zelfstandig mogelijk wensten
te kunnen functioneren, zelfs door het aanleggen van boerderijen voor eigen
voedselvoorziening.
Ten slotte, eigen aan een dergelijke periode van inertie, werden de oorspronkelijk aangelegde
reserves vaak geüsurpeerd door ander instanties onder het motto ‘jullie hebben deze nu toch
niet nodig’.

HET EINDOFFENSIEF
Uiteindelijk werd de werking van de medische dienstverlening getest tijdens de
bewegingsoorlog in het najaar van 1918, later gekend als het groot offensief van 1918 of het
bevrijdingsoffensief.
De leiding van de Gezondheidsdienst werd slechts zes dagen voor de aanvang van het offensief
gewaarschuwd en had dus geen tijd om extra opvang te organiseren. De saturatie van de aan het
front gelegen hospitalen werd al gauw bereikt. Hierdoor was men verplicht om opnieuw te
improviseren en tijdrovende evacuatielijnen te organiseren naar het hinterland en dreigde men
wederom te hervallen in een chaos zoals vier jaar tevoren tijdens de Duitse inval.
Tevens werd vastgesteld dat de beschikbare brancardiers niet meer die opgeleide en
gemotiveerde aalmoezeniers en onderwijzers waren van tijdens de beginjaren. Het waren
meestal gereformeerde soldaten niet meer geschikt voor actieve dienst en die daarenboven vaak
noch de intellectuele noch de fysieke capaciteiten hadden voor hun taak.
Na het doorbreken van de Duitse stellingen werd een periode van rust ingelast om de troepen te
reorganiseren. In het geval van de Gezondheidsdienst werd de capaciteit opgedreven, mede
dankzij het verkrijgen van bijkomend drieduizend bedden vanwege de Fransen. Ook werd zowel
het aantal als het gebruik van transportmiddelen verhoogd voor het bevorderen van een betere
en snellere evacuatie naar zowel dichtbij als verderop gelegen medische installaties. Bovendien
kon worden gebruik gemaakt van de Duitse medische installaties overgenomen tijdens het
offensief.
Ten slotte dient te worden opgemerkt dat het offensief van 1918 samenviel met de uitbraak van
de Spaanse griep pandemie, waardoor hiervoor ook extra middelen moesten worden voorzien.
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TOT BESLUIT
Ongeveer tachtig procent van de opgenomen patiënten kon na verloop van tijd terug een taak
opnemen binnen het Belgische Leger. Dit hoge percentage werd, naast de kwaliteit van de
verzorging, mede bepaald door de sector op het Westelijk Front waarin het Belgische Leger
opereerde vanaf november 1914 tot september 1918: relatief kalm en gevrijwaard van enorme
aantallen slachtoffers. Dit maakte het mogelijk om optimaal te verzorgen, amputatie was de
ultieme ingreep, en om in princiep allen te evacueren zonder de noodzaak van een ‘triage’
waarbij voorrang diende te worden verleend aan diegenen die de beste vooruitzichten hadden
om opnieuw te worden ingezet aan het front.
Ten slotte, wat vaak wordt vergeten, heeft men er alles aan gedaan om een omgeving te creëren
waarin de echte oorlogsslachtoffers, namelijk de chronische zieken, de invaliden, de verminkten
en de nabestaanden zich konden voorbereiden op hun herintegratie in de naoorlogse
maatschappij.

1

Enkel de militaire gezondheidsdienst van de Verenigde Staten van Amerika hield vast aan het systeem van
basiszorgen in de nabijheid van het front en van zo snel mogelijke evacuatie naar het hinterland, tot zelfs over de
oceaan naar hun moederland, voor definitieve verzorging.
2 Details over de in plaats stelling, de organisatie en de werking van de diverse instellingen opgericht door de
Gezondheidsdienst van het leger en door de Belgische afdeling van het Rode Kruis worden behandeld in andere
bijdragen van deze publicatie.
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ALLEEN VOOR JAN SOLDAAT?
‘DE’ MEDISCHE ZORG IN DE EERSTE WERELDOORLOG
Dr. Leo van Bergen

INTRODUCTIE
Er is in de loop der tijd vanuit verschillende invalshoeken over vele aspecten van geneeskunde
en de Eerste Wereldoorlog geschreven: organisatie, dokters, verpleegsters, en patiënten zoals de
invaliden, mismaakten en neurotici. Samen bewijzen zij dat er niet van ‘de’ geneeskunde in de
oorlog kan worden gesproken. Afhankelijk van tijdsperiode, wapentuig, geografie, klimaat,
strategie, politiek, economie, aantal inzetbare gezondheidswerkers, aantal behandelde zieken en
gewonden en beschikbaarheid van genees- en verbandmiddelen, varieerde de zorg op zijn minst
zoveel als de oorlog zelf. Onder al die door tijd en plaats teweeggebrachte verschillen
verschuilden zich echter enkele gemeenschappelijke kenmerken.

DE HUMANITAIRE EN MILITAIRE NOODZAAK VAN MEDISCHE ZORG
De oorlog van 1914-1918 was er een van een nooit geziene slachting. Miljoenen doden werden
vergezeld door tientallen miljoenen gewonden, die, als gevolg van de door en door ongezonde
omstandigheden, werden omringd door nog meer zieken. Hierdoor was de medische zorg niet
alleen een humanitaire, maar ook een militaire noodzakelijkheid. Succes kan haar niet worden
ontzegd. Ziekte bleef er de voornaamste oorzaak van dat soldaten niet konden worden ingezet.
Maar, bijvoorbeeld als gevolg van hygiënemaatregelen, vaccinatie of bloedtransfusie, was de
Eerste Wereldoorlog desondanks de eerste oorlog die een geringer sterftepercentage als gevolg
van ziekte dan als gevolg van verwonding liet zien. Hiervoor was het wel noodzakelijk dat na het
begin van de oorlog de medische krijgsmachtafdelingen een groeispurt inzetten. Bovendien
werden veel zieken en gewonden wel heel snel ‘gezond’ verklaard, een woord dat dan ook
begrepen moet worden als ‘gezond genoeg voor terugkeer naar het front’. Het resultaat was dat
medische zorg een belangrijke bron van ‘verse’ manschappen werd, en dus een belangrijk
onderdeel van de oorlogvoering. Ofwel: zonder medische zorg zou het tekort aan manschappen
nog veel groter zijn geweest en het moreel nog moeilijker te handhaven.
Dit gebeurde altijd tegen de wil van de gemiddelde arts. Medische oppositie tegen de oorlog was
een zeldzaamheid. In 1914 vonden de artsen massaal hun weg naar de militaire hospitalen, wat
uiteraard de medische zorg aan burgers negatief heeft beïnvloed. Het idee dat de oorlog door
iedereen werd begroet is een mythe, maar voor de medische stand ging het grotendeels op.
Hierdoor behoorde de artsenstand wat oorlogsdeelname betreft tot de top van de academische
beroepen. Naast nationalisme, speelden daar ook medische redenen een rol bij. Behalve dat
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volgens velen de medische eed hen dwong daar te zijn waar de medische nood het hoogst is,
zagen vooral de sociaaldarwinistisch denkende en eugenetisch ingestelde artsen in oorlog de
perfecte plek tot experiment op zowel individueel als maatschappelijk niveau. Nooit eerder
geziene wonden in nooit eerder geziene hoeveelheden legden schier onbegrensde
mogelijkheden bloot. Oorlog, zo zeiden zij, was niet de vijand van de geneeskunde, maar haar
vriend, collega, leraar. Ondanks de velen die zouden sneuvelen zou oorlog het land, het volk, het
ras, zowel lichamelijk als geestelijk sterker maken dan voorheen.
Hierbij kwam dat oorlog ook nog eens de kans gaf te laten zien hoe belangrijk het specifiek
specialisme van de individuele arts kon zijn voor de oorlogvoering en daarmee voor de staat,
waaronder naast voor de hand liggende specialismes als chirurgie, orthopedie of psychiatrie ook
cardiologie en gynaecologie. Gynaecologen moesten bijvoorbeeld de aanwas van een volgende
generatie soldaten verzekeren, of omdat de oorlog wat langer zou duren dan voorzien, of omdat
hij de opmaat voor een volgende zou blijken te zijn. Kenmerkend is dat, zeker in Duitsland, het
aantal artsen dat voorstander was van abortus gedurende de oorlog daalde. Maar laten we die
zorg eens onder de loep nemen.

DE ORGANISATIE
Als de medische zorg in oorlogstijd wordt bestudeerd, is het allereerst van belang te bepalen wat
daar wel en wat daar niet wordt onder wordt verstaan. De brancardiers bijvoorbeeld worden
vaak over het hoofd gezien, ook al kon zonder hen van een medische zorg niet eens sprake zijn.
Zij vormden het onontbeerlijke begin van de medische lijn, de gewonden zelf even buiten
beschouwing gelaten. Er waren zelden voldoende brancardiers en hun verliezen waren ook nog
eens immens. In theorie waren vier brancardiers voorzien om een gewonde binnen het uur naar
de eerstehulppost te brengen. In de modderige, gewelddadige praktijk kostte het vaak acht
mensen vele uren om deze taak te volbrengen. Volledig uitgeput vielen zij dan meermaals in
slaap, wat dan weer de woede van de soldaten opwekte. In werkelijkheid konden weinigen zich
meten met de inspanningen die zij zich moesten getroosten en de gevaren die zij moesten
doorstaan. Toch zal ook in dit boek de focus liggen op de mannen en vrouwen die verbanden
aanlegden, pillen ronddeelden, opereerden en de strijd met infectie aanbonden – een taak die
overigens wat vermoeiende en niet-aflatende inspanning betrof nauwelijks voor die van de
brancardiers onderdeed. En daar kwam dan in 1918 nog de Spaanse Griep bij. Die zou alleen al
het gehele medische korps een fulltime baan hebben bezorgd.
Zoals gezegd trokken de artsen in groten getale vrijwillig de medische wapenrok aan of het vaak zeer daarop lijkende - tenue van een van de vele hulpdiensten, zoals het Rode Kruis. Het
aantal artsen en verpleegkundigen bleef gedurende de oorlog stijgen. In of buiten de hospitalen
verzorgden zij miljoenen zieken en gewonden in hospitaalbedden, op stretchers, op dekens op
de grond, op de grond zelf. Maar ongeacht de grootte van de medische diensten en ongeacht hoe
hard de artsen en verpleegkundigen werkten, de gezondheidszorg stond nagenoeg machteloos
tegen de medische malheur van gemiddeld tussen de 15.000 en 20.000 gewonden dagelijks met
pieken tot 100.000 in tijden van heftige strijd. In dergelijke omstandigheden waren niet zozeer
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de mislukkingen maar de successen opmerkelijk; successen die niet behaald hadden kunnen
worden zonder een strikte organisatie.
Natuurlijk waren er nationale verschillen, maar door de bank genomen was die organisatie min
of meer dezelfde met eerste hulp nabij het front, gevolgd door verbandplaatsen en
veldhospitalen. Van daaruit gingen de ergste gevallen richting thuisfront naar de
basishospitalen. Uitzonderingen op deze algemene regel, zoals Afrika en de Dardanellen, werden
bepaald door (een combinatie van) geografie, klimaat en strategie. Hoe dichter bij het front, hoe
minder ‘echt’ de medische zorg was. Prioriteit lag bij de triage en het gereed maken voor de
tocht naar verderop gelegen medische instellingen. In rustige tijden volgde de triage min of meer
de medische standaard, ofwel: de zwaargewonden eerst. Maar in tijden van extreme aantallen
gewonden, in tijden van een tekort aan soldaten, werd de triage door de militaire noodzaak
bepaald. De zwaargewonden werden indien mogelijk voorzien van morfine, terzijde gelegd om
te overlijden. De lichtgewonden gingen voor. Zij kostten minder tijd en konden weer
gevechtsklaar worden gemaakt. Dit was ook voor een groot deel de reden achter de opzet om
gewonden zo snel mogelijk en zo dicht mogelijk bij het front te behandelen; iets wat bij de
statische frontomstandigheden uiteraard makkelijker te verwezenlijken was dan bij een
bewegingsoorlog. De herstelpercentages stegen gedurende de oorlog hierdoor ook met name bij
de lichtgewonden. Hoe verder van het front en hoe langer de duur van de verwonding, hoe
moeilijker het was de gewonden weer ‘fit voor frontdienst’ verklaard te krijgen. Desondanks
werden ambulances en hospitaaltreinen een normaal gezicht in de oorlogvoerende landen.
De veldhospitalen waren de plek waar de eerste operaties werden doorgevoerd, al gebeurde dat
dan vaak in allesbehalve hygiënische omstandigheden. Ze waren doorgaans vies en met
regelmaat afgeladen vol. Zoals gezegd lagen de gewonden vaak op de vloer of buiten het
hospitaal op de grond, niet ver van de stapel afgezaagde armen en benen. Geen wonder dat een
van de bijnamen ‘de slagerskeuken’ was. Hoe verder weg van de eerste lijn, hoe beter de
omstandigheden, maar overbevolking bleef een probleem tot in de basishospitalen aan toe.
Alleen al in Groot-Brittannië breidde de capaciteit van die laatste zich uit van 40.000 bedden
eind 1914 tot 365.000 eind 1918. In 1917 waren er alleen al in de omgeving van Berlijn 140
basishospitalen met een capaciteit twintig maal die van de vooroorlogse periode. Maar, al was de
organisatie dan ongeveer gelijk, de zorg zelf verschilde van tijd tot tijd en van plaats tot plaats.

VERSCHILLEN IN MEDISCHE ZORG
De zorg die de artsen en verpleegkundigen gaven, evolueerde gedurende de oorlog als gevolg
van ervaring en groei in aantal enerzijds en betere middelen en technieken anderzijds. In 1914
was improvisatie nog aan de orde van de dag omdat de vooroorlogse planning had gefaald, als
het woord ‘planning’ al van toepassing is. Materiaal schoot in aantal en kwaliteit tekort. Het
aantal artsen en verpleegkundigen hield niet over en dat gold voor ook hun kennis betreffende
specifieke met oorlog en oorlogsomstandigheden samenhangende ziekten en verwondingen. De
gespecialiseerde ziekenhuizen zouden die laatste lacune enigszins vullen. Het gevolg was dat
bijvoorbeeld de overlevingskans voor soldaten met buikwonden gedurende de oorlog behoorlijk
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steeg; uiteraard op voorwaarde dat zij het hospitaal bereikten. Dit wel vooral aan geallieerde
zijde omdat zij de Duitse scepsis tegenover bloedtransfusie ontbeerden.
Dit is slechts één van de verschillen in medische praktijk tussen de verschillende krijgsmachten.
Politiek, economie, ideologie, cultuur, religie, ideeën over maatschappij versus individu en
ideeën over de waarde van het leven bepalen de medische praktijk, ook in de diverse
geneeskundige diensten tijdens 1914-1918. De wijze waarop een wond werd behandeld, zelfs
het type wond dat werd behandeld, werd niet alleen bepaald door kennis en het aantal van de
zorgverleners, noch van de mate waarin een bepaald leger door de strijd was getroffen. Ook hing
het af van de aan- of afwezigheid van een ziektekostenverzekering en van –daar niet van los te
weken – historisch en cultureel bepaalde ideeën over ziekte en zorg. Een volgend verschil is dan
ook te zien in de wijze waarop tegen bepaalde ziekten werd aangekeken en derhalve hoe er met
bepaalde zieken werd omgesprongen. Ofschoon algemeen gesproken hun hart bij de curare lag,
was de voornaamste taak van de artsen de preventie van ziekte, al was het maar omdat zieke
soldaten de gezondheid en daarmee de inzetbaarheid van andere soldaten bedreigden. Op hun
beurt waren soldaten verplicht alles te doen wat in hun macht stond om gezond te blijven en
niemand aan te steken, twee opdrachten die in de loopgraafomstandigheden niet bepaald een
sinecure waren. Desalniettemin was in sommige legers bij bepaalde ziekten zoals loopgraafvoet
criminalisering in plaats van behandeling de eerste reactie. Kreeg men een dergelijke ziekte
ondanks alle waarschuwingen en voorschriften toch onder de leden, dan werd dat als een
strafbaar feit gezien.
Ook verschilde de medische zorg van land tot land omdat de vraag welke groepen in de
samenleving belangrijk genoeg werden geacht voor het verkrijgen van zorg, verschillend werd
beantwoord. Duitse artsen, inclusief de militaire, waren bezorgd dat de volksgezondheid wel
heel erg leed onder het primaat aan de zorg voor soldaten. Verdere afkalving moest worden
tegengegaan al was het maar omdat anders de steun voor de oorlogvoering ernstig zou worden
geschaad. De Duitse oorlogsstrategie en de geallieerde blokkade maakten het echter onmogelijk
deze zorgen in daden om te zetten. Franse artsen daarentegen stelden altijd de gezondheid van
de soldaat voorop, wat bijvoorbeeld bleek toen vrouwen en kinderen werden verordonneerd de
tbc-centra te verlaten om plek te maken voor soldaten of voor mannen die nog soldaat konden
worden.
Maar niet alleen van land tot land, ook van plek tot plek verschilde de zorg. Het maakte nogal
wat uit of het hospitaal was gelegen in de modder van Ieper, de kust van Gallipoli, het zand en de
hitte van het Midden-Oosten of de jungle van Afrika. Ziekte overheerste aan de IJzer, de Balkan,
het Midden-Oosten en Afrika; wonden domineerden in Frankrijk en Rusland. Het grote verschil
tussen die twee landen was weer dat de gewonden in Rusland veel vaker verplaatst moesten
worden; of simpelweg achtergelaten als meenemen niet mogelijk was. Er moest dan maar
worden gehoopt dat de vijand mededogen had. En uiteraard was de zorg afhankelijk van geloof,
ideologische overtuiging en karakter van de individuele gezondheidswerkers. Sommige artsen,
zeker in de vrijwilligersorganisaties, hadden de moed om tegen militaire bevelen in te gaan als
zij dachten dat die het belang van de patiënt schaadden. Typerend was deze houding echter niet.
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De meeste artsen volgden de militaire orders op, wat het militaire belang van de medische zorg
duidelijk maakt.
Verschillende landen, en zelfs verschillende individuen binnen die landen, dachten anders over
wat medische zorg inhield, waarbij kan worden gedacht aan bacteriologie, vaccinatie of
patiëntenrechten. In Frankrijk is al ten tijde van de oorlog geprotesteerd tegen de afname van
die rechten, terwijl in Duitsland de wil van de arts gelijk stond aan een militair bevel. Protest
kwam pas op na afloop van de oorlog. Het neemt niet weg dat over het algemeen gesproken die
rechten flink onder de oorlogsomstandigheden hebben geleden. Nog afgezien daarvan dat zij
officieren waren, waren artsen over het algemeen van mening dat in oorlogstijd hun wil
belangrijker was dan de wens van de soldaatpatiënt. Anders zou de kracht van het leger daar te
veel onder lijden.
Ook met betrekking tot preventie waren de inzichten verschillend. Bij het ontluizen
vertrouwden de Britten bijvoorbeeld meer op persoonlijke hygiëne, terwijl de Duitsers hun
kaarten op desinfectie zetten. Bij de preventie – en behandeling - van geslachtsziekten speelden
religieuze overtuigingen uiteraard een grote rol, zowel individueel als op staatniveau. Ook hier
was soms van criminalisering sprake. Vaccinatie was in Groot-Brittannië in theorie vrijwillig,
terwijl het bij de Duitsers verplicht was, wat alles te maken had met de af- en aanwezigheid van
dienstplicht. Maar ook toen ook de Britten tot conscriptie overgingen bleef de vrijwilligheid
bestaan. Sterker: die werd ingezet als bewijs daarvoor dat er een strijd van democratie tegen
dictatuur gaande was, ook al was het Duitse gezondheidssysteem veel meer gedecentraliseerd
dan het Britse. Het neemt niet weg dat veel Britse soldaten wel degelijk dachten dat vaccinatie
verplicht was en dat er ook niet veel werd ondernomen om hen op andere gedachten te brengen.
Dat was overigens zowel medisch als militair begrijpelijk. De verschillen in ziektegraad tussen
gevaccineerden en niet-gevaccineerden waren onmiskenbaar.
Verder maakte het uit of men in een militair geneeskundige inrichting terecht kwam, bij
pacifistische Quakers of bij het Rode Kruis. Al waren die laatsten vaak weinig meer dan een
goedkoop verlengstuk van de militaire geneeskunde, dat was niet altijd het geval. Zeker in een
leger van vrijwilligers waren de Rode-Kruisambulances doorgaans wat minder strikt
geïncorporeerd. Ook kon men verzorgd worden door leden van een ambulance uit een neutraal
land, waarvan de artsen en verpleegkundigen wat sneller medelijden toonden en wat minder
rekening hielden plachten te houden met militaire wensen.
Het maakte ook uit of men dicht bij het front of in een basishospitaal werd verzorgd. Aan het
front was enerzijds de kans op een jonge, onervaren arts groter. De meer ervaren artsen zaten in
de basishospitalen. Anderzijds stonden die wat vaker op hun strepen en waren nationalistischer
ingesteld. De frontartsen wisten wat de soldaten hadden doorstaan en hielden daar met grote
regelmaat rekening mee. De afstand tussen arts en patiënt was in het basishospitaal gemiddeld
een stuk groter. Frontlijnartsen bekeken hun taak vrij pragmatisch en waren met name bezig
met crisismanagement. Wat werkte, werkte, of dat nou volgens het boekje of recente medische
inzichten was of niet. De artsen in basishospitaal hadden meer de neiging hun kennis te etaleren,
hun inzichten te bewijzen en de waarde van hun specialiteit aan te tonen.
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Ook de houding van de niet-medische officieren en van de burgers aan het thuisfront misten hun
invloed op de medische hulpverlening niet. De meeste officieren toonden veel interesse in
medische zaken omdat mankracht en moraal er voor een groot deel van afhingen. Maar er waren
er ook, geallieerd en centraal, die dergelijke zaken totaal negeerden. Het thuisfront hield in het
algemeen een kien oog op de medische zorg simpelweg omdat zij vonden dat gewonde en zieke
familieleden de best mogelijke verzorging verdienden. Dit maakte echter wederom van
medische hulpverlening een militair-politiek instrument. Goede verzorging diende niet alleen
om aan het oorlogsfront het moreel hoog te houden, maar aan het thuisfront evenzeer.
De attentie van het thuisfront was echter ongelijk verdeeld, met als vuistregel: hoe verder weg,
hoe minder. In combinatie met een gebrek aan interesse van de daar dienende niet-medische
officieren, was gebrek aan interesse van het thuisfront verantwoordelijk voor het volledig falen
van de Britse, medische hulpverlening te Gallipoli. De druk die vanuit het eiland op een goede
verzorging in Vlaanderen en Frankrijk werd uitgeoefend, waardoor de hulpverleningsketen daar
min of meer in stand bleef – al was het somtijds echt meer min dan meer -, ontbrak grotendeels
in de Dardanellen.

MAATSCHAPPELIJKE IMPACT
Militair geneeskundigen zeggen wel eens dat zij aan de hand van de wonden kunnen zeggen wat
voor soort oorlog het was. Logisch. Een conventionele artillerieoorlog produceert andere
wonden dan een oorlog uitgevochten met machetes of atoombommen en een oorlog in open veld
andere dan een guerrillaoorlog in de jungle. Maar ook binnen één en dezelfde oorlog kunnen de
wonden verschillen en de Eerste Wereldoorlog was daar geen uitzondering op.
De meeste oorlogsartsen – en contemporaine historici – hadden meer aandacht voor de wonden
dan voor de ziekten. Die laatsten echter waren verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de
niet inzetbare dagen. Er waren niet alleen meer zieken, zij deden er doorgaans ook langer over
om te herstellen. Het neemt niet weg dat soldaten banger waren voor verwonding dan voor
ziekte, met wellicht de Spaanse Griep als uitzondering. Dat was niet vreemd. Naast regelmatig
bijkomende complicaties en infecties, werd de Eerste Wereldoorlog immers gekarakteriseerd
door de gruwelijkheid van veel verwondingen. Zij ontnamen de artsen en verpleegkundigen
soms letterlijk de adem; ook de zogenaamd geharde militaire medici onder hen. Granaten,
granaatsplinters, schrapnel en – met name gericocheerde – kogels verminkten duizenden
soldaten voor het leven. Vaak duurde dat leven niet lang meer. Sommigen van hen hadden echter
nog jaren te gaan, al vroegen de artsen en verpleegkundigen, en vaak ook zij zelf, zich af of zij
dood niet beter af waren geweest. Invaliden werden een normaal gezicht in de oorlogvoerende
landen. Alleen Duitsland al had ongeveer 2,7 miljoen permanent gehandicapten, ongeveer 20
procent van het aantal mannen dat onder de wapenen was geroepen. Een kleine 70.000 van hen
misten minimaal een arm of been. Dit had grote naoorlogse, financiële consequenties waardoor
de behoefte aan protheses en therapie alleen nog maar verder toenam.
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DUBBELE LOYALITEIT
Al deze medische verschillen tussen slagvelden en landen nemen echter niet weg dat er wel
degelijk ook overeenkomsten zijn aan te tonen. Zoals gezegd steunden de meeste artsen –
militair of burger – de oorlogsinspanning van hun land volkomen. Zij gebruikten hun medische
kennis en apparaten om de overwinning dichterbij te brengen. Gezondheidzorg was een
instrument in de handen van de staat. Geneeskundigen moesten zoveel als maar mogelijk
proberen het aantal door de staat uit te keren oorlogspensioenen te minimaliseren om
faillissement te voorkomen. Dit was bijvoorbeeld de voornaamste reden achter het opzetten van
speciale hospitalen in de oorlogvoerende landen. De overeenkomst lag dan ook in de
argumenten achter de in de praktijk zo verschillende hulpverlening en zij waren meer nationaal
en militair, dan humanitair en patiëntgericht van aard.
Daarom ook moet het verschil tussen bijvoorbeeld frontlijngeneeskunde en de zorg in een
basishospitaal, niet worden overdreven. Niet alleen omdat al de hospitalen, front, thuisfront of
ergens ertussenin, overbevolkte, medische fabrieken waren die het menselijke afval van de
oorlog in al zijn lichamelijke en geestelijke vormen moesten verwerken, maar ook omdat al de
artsen en verpleegkundigen, ongeacht hun werkplek, wisten dat hun voornaamste taak was de
soldaten zo snel als maar mogelijk weer inzetbaar te maken; aan het front of in de wapenfabriek.
De artsen aller landen moesten malingers en aggravanten opsporen en melden, en beslissen of
hun overtreding een oorlogsgerelateerde oorzaak dan wel het gevolg van lafheid was;
beslissingen die konden leiden tot de krijgsraad en/of het intrekken van een oorlogspensioen.
Om recht te hebben op zo’n pensioen moest de soldaat ‘gewond’ worden verklaard, wat ‘ziek of
gewond door de oorlog’ betekende. Met het label ‘ziek’, ofwel: ‘ziek of gewond niet door de
oorlog’, ging er een streep door de pensioenaanspraken. Het spreekt voor zich dat met name de
geestelijk gewonden/zieken hier onder te lijden hebben gehad. Sterker: hun werd, vanwege de
onzichtbaarheid van hun aandoening, ook door medici zelfs de term ‘ziek’ nog misgund, een lot
dat overigens ook tbc-patiënten kon treffen.
Dit leidde ertoe dat de soldaten een ambivalente blik op de hulpverlening ontwikkelden. Zij
wisten dat die niet los stond, maar in het verlengde lag van de wil tot victorie. Hospitaalbezoek
betekende enerzijds dat men weg was uit loopgraaf en niemandsland, maar anderzijds was het
geen uitweg uit het militaire systeem. De erin rondlopende witte jassen waren evengoed
officieren, die op zijn minst een dubbele loyaliteit hadden. De zorg voor de patiënt ging gepaard
met het dienen van staat en krijgsmacht, en al te vaak stond het laatste voorop; een instelling die
alleen maar sterker werd naarmate de oorlog voortduurde. Daarbij kwam dat zeker na de
Russische revolutie, hulpverlening aan de vaak uit de arbeidersklasse voortkomende soldaten,
nodig werd geacht vanuit het weinig medische argument dat het hielp potentiële onruststokers
in toom te houden.
Behalve dat de gewonden doorgaans op wat meer compassie konden rekenen dan de zieken,
was er ook binnen deze twee categorieën van verschil sprake. De gezichtsmismaakten zouden
geen rol meer in de oorlog spelen en ook maatschappelijk was hun rol naar alle
waarschijnlijkheid uitgespeeld. Hierdoor was het vrijwel volledig de medische taak hun uiterlijk
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zo aantrekkelijk en hun leven zo aangenaam mogelijk te krijgen. Op de schaal van dubbele
loyaliteit stond de wijzer dicht bij het belang van de patiënt.
Bij de invaliden lag dat iets anders. Ook zij zouden nooit meer aan het front terugkeren, maar
maatschappelijk konden zij wel degelijk nog hun mannetje staan en ook in aan de
oorlogsinspanning zouden zij, door werkzaam te zijn in de oorlogsindustrie, nog hun aandeel
kunnen leveren. Iedere invalide die zou kunnen worden klaargestoomd voor een betaalde
betrekking, scheelde de staat een uitkering. Er was met andere woorden sprake van medeleven
met de gewonde, maar het medeleven met de staat speelde een zeer hartig woordje bij de
medische inspanningen mee.
Het waren echter de psychisch aangedanen, zelfs als zij het label ‘gewond’ kregen opgeplakt,
waarbij de bovengenoemde wijzer het meest naar staat en krijgsmacht uitsloeg. Minachting en
beschuldigingen van lafheid waren vaak hun deel. ‘Genezen’ werd meer dan ooit een synoniem
voor ‘terug naar front of wapenfabriek’. In Groot-Brittannië en Frankrijk was het eerste
meestentijds het doel, want de gestoorden werden gezien als ‘vervrouwelijkt’. Hoe kon een man
beter bewijzen weer een man te zijn dan door te vechten? In Duitsland werd de wapenfabriek
als een mooi resultaat gezien. Daar werd over de neurotici in economische termen gesproken. Zij
werden vergeleken met stakende arbeiders en ook die moesten zo snel mogelijk weer terug naar
de fabriek. Maar aan beide zijden van het front was het duidelijk. In het geval van de geestelijk
zieken en gewonden lag de loyaliteit meer bij Mars dan bij Hippocrates.
Al dit geldt natuurlijk voor het grote geheel en niet voor individuele artsen en verpleegkundigen.
Iedereen reageerde anders op de keuze tussen individueel welbevinden en collectieve
verantwoordelijkheid. In theorie waren zij het er vaak mee eens dat in principe de loyaliteit bij
de patiënt hoorde te liggen, maar zij vonden tegelijkertijd vaak dat de praktijk van de oorlog
anders dicteerde. Dus lag voor de meesten van hen de prioriteit wel degelijk bij het behoud van
de mankracht. Zeker in tijden dat de vraag naar ‘verse’ manschappen groot was lag het primaat
bij de krijgsmacht. Er is debat mogelijk over de door veel artsen en historici onderschreven
stelling dat oorlog goed was voor de geneeskunde, maar er hoeft hierdoor niet te worden
betwijfeld dat de geneeskunde goed was voor de oorlog. Geneeskunde was niet ‘een eiland van
vrede te midden van een oceaan van geweld’, zoals de medische zorg vaak is voorgesteld, zeker
met betrekking tot het Rode Kruis, maar een essentieel onderdeel ervan en de Eerste
Wereldoorlog maakte dit meer dan ooit duidelijk.

OORLOG GOED VOOR DE GENEESKUNDE
De enorme ongezondheid van de oorlog leidt als vanzelf naar vraagtekens bij de ‘goedheid’ van
de oorlog voor de geneeskunde, ook al was het juist die ongezondheid die de stelling heeft doen
ontstaan. De ervaring die artsen opdeden, zo werd gezegd, zou resulteren in het redden van veel
extra levens in de tijd erna. En inderdaad: de oorlog van 1914-1918 heeft op enkele terreinen
zeer zeker medische vooruitgang laten zien, zoals op het gebeid van de plastische chirurgie.
Maar dat betekent nog niet dat de oorlog ook in het algemeen tot medische vooruitgang heeft
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geleid, al was het maar omdat sinds het midden van de 19de eeuw iedere periode van ongeveer
vier jaar op een of ander medisch gebied wel vooruitgang heeft laten zien, of er nou oorlog werd
gevoerd of niet. De periode tussen de Frans-Duitse en de Eerste Wereldoorlog is zelfs de tijd
geweest die het meest vanwege zijn vooruitgang is geprezen. Maar ook afgezien hiervan zijn
vragen op hun plek.
De genoemde specialisatie neemt niet weg dat echte vooruitgang voortdurend werd bedreigd
door de stroom nieuwe patiënten en de niet afhoudende vraag naar ‘verse’ manschappen. De tijd
om waarlijk verbetering in de procedures en behandelpraktijk aan te brengen, was daardoor
zelden aanwezig. Ook voor bijscholing was geen tijd waardoor nieuwe artsen nauwelijks meer
kennis hadden dan hun voorgangers en gedoemd waren allerlei medische wielen opnieuw uit te
vinden. Het toont dat hun stijgende aantal niet alleen voordelen had. De eisen die aan hen
werden gesteld, daalden – zoals ook de definitie van ‘goede zorg’ steeds minder stringent werd.
Dit gold ook voor de eisen die aan de geestelijke en lichamelijke gesteldheid van de nieuwe
rekruten werden gesteld. Medische keuringen waren een fraai voorbeeld van moderniteit,
omdat zij een op lopende-bandfabriek gingen lijken. Het gevolg was dat de artsen en
verpleegkundigen het nog zwaarder kregen dan toch al het geval was. Ofwel: hoe langer de
oorlog duurde hoe meer ongekwalificeerde hulpverleners zorg hadden te verlenen aan steeds
meer soldaten die eigenlijk niet eens aan het front hadden mogen zijn.
Hier kwam nog bij dat er weliswaar oplossingen voor oude problemen werden gevonden, maar
die werden dan gewoon afgelost door nieuwe problemen, zoals gasgangreen of loopgraafvoet.
Ook waren de oplossingen vaak niet los van de oorlog te zien. De geestelijke problematiek nam,
volledig tegen alle verwachting in, een enorme vlucht. Die problematiek wordt nu algemeen
gezien als een gevolg van de angst die het extreme geweld teweegbracht, maar werd toen door
velen, artsen incluis, als karakterzwakte en lafheid gedefinieerd. De oorlog had er niets mee van
doen; mocht er niets mee van doen hebben. Aanhangers van de traumatische neurose,
tegenwoordig het fundament onder een diagnose als PTSS, werden gemarginaliseerd.
Als men kijkt naar de omstandigheden, de wonden, de ziekten, de problemen bij de behandeling,
de ontwikkelde behandelingen zelf, dan kan men bijna niet anders dan concluderen dat zij zeer
aan tijd en plaats waren gebonden, en dat gold dus ook voor de oplossingen die werden bedacht.
Gasgangreen was een groot en dodelijk probleem dat terecht veel aandacht kreeg. Na de oorlog
verdween het echter nagenoeg, zoals het ook voor de oorlog zelden was gezien. Daarbij, als
oorlog al de geneeskunde vooruithielp, dan deed het dat toch voornamelijk in die takken ervan
die nuttig waren voor de oorlogsinspanning. Andere specialismen, vooral die de
burgergeneeskunde ten goede kwamen, stonden op zijn best stil bij gebrek aan interesse en
(derhalve) financiering. Bovendien kwam de verspreiding van kennis weliswaar niet tot een
complete stilstand, maar zij verminderde wel door de oorlog, ook omdat ook de medische
wereld zijn vijandbeeld ontwikkelde. Medische vindingen van ‘vijandelijke’ wetenschappers
werden gewantrouwd, terwijl die van wetenschappers van de eigen zijde minder kritisch
werden bezien dan voor de oorlog het geval zou zijn geweest.
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Kortom: bij een evaluatie van de vraag of oorlog goed was (is) voor de geneeskunde, moet de
vraag worden gesteld of de medische vinding in oorlogstijd ook een vinding door oorlogstijd is;
of die vinding ook buiten de oorlog van nut is geweest en of zij, overeenkomstig de medischethische regels, werd gedeeld met artsen van de ander zijde waardoor ze ten goede kwam aan
eigen en vijandelijke soldaten en burgers. Verder moet worden bekeken of er medisch-ethische
regels geschonden werden tijdens voorafgaande experimenten? Zo ja, dan bemoeilijkt dat ten
zeerste de herhaalbaarheid van dat experiment en herthaalbaarheid is een der fundamenten
onder het wetenschappelijke experiment. Dergelijke vragen, en het antwoord dat zij daarop
gaven, bracht sommige artsen, verpleegkundigen en, in hun kielzog, sommige historici, niet
alleen tot de bovengenoemde omdraaiing van de stelling, maar zelfs tot de verzuchting dat de
medische stand zijn handen zou moeten aftrekken van iedere inmenging in oorlog, en zeker van
iedere oorlogsvoorbereiding. Dan zou oorlog onmogelijk worden, wat meer levens zou redden
dan welke medische interventie dan ook.

DE PATIËNT EN DE MEDISCHE STAND
De dubbele loyaliteit van de medische stand verklaart waarom sommige soldaten de artsen en
verpleegkundigen wantrouwden. Niet voor niets werd de Royal Army Medical Corps ook wel Rob
All My Comrades genoemd. De oorlog vergrootte de discrepantie tussen de medische
bedoelingen en de perceptie van de patiënten ervan. Zelfs als de arts het beste voor had met het
welbevinden van de patiënt, dan nog kon die laatste de arts wantrouwen met alle gevolgen voor
de behandeling en het behandelingsresultaat. Ook dit is niet zozeer specifiek voor oorlog, maar
oorlog vermenigvuldigde en versterkte deze situatie wel. Artsen werden uitgemaakt voor
martelaren en verpleegsters werden zeker niet louter gezien als ‘angels of no man’s land’. Zij
waren hoeren die meer op hadden met het plezieren van hun medische of militaire meerderen
dan met de gezondheid van de gewonden. Maar dit is zeker niet de enige zijde van de medische
medaille. De medische zorg in 1914-118 werd zeker zo vaak gekarakteriseerd door artsen en
verpleegkundigen die zo goed als zij konden de enorme problemen op te lossen die iedere dag
van strijd tussen augustus 1914 en november 1918 teweegbrachten. Maar die problemen waren
simpelweg te groot.

CONCLUSIE
De medische zorg ten tijde van de Eerste Wereldoorlog, militair dan wel humanitair, werd
gekarakteriseerd door een enorme complexiteit en kende vele gezichten. Behalve door nationale
verschillen in opvattingen over ziekte en gezondheid, varieerden diagnose en behandeling door
geografie of klimaat, publieke en parlementaire interesse, medische interesse van de nietmedische officieren, ernst van de verwonding of de ziekte, het aantal soldaten en officieren dat
zorg behoefde, het aantal soldaten dat nodig was voor de strijd, de al dan niet multi-etnische
samenstelling van de krijgsmacht, de mate van kennis van de behandelende arts, de problemen
bij het transport en de al dan niet aanwezigheid van de benodigde geneesmiddelen en
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instrumenten. Maar hoezeer de praktijk van de medische zorg hierdoor ook kon verschillen,
onder al die variaties lagen enkele algemeen gedeelde fundamenten. De oorlog gaf medici de
kans om aan te tonen dat juist hun specialisme van groot belang was voor de oorlogsinspanning;
met alle positieve financiële gevolgen van dien. De oorlog gaf de kans nieuwe behandelingen en
geneesmiddelen uit te proberen. Hij werd een laboratorium voor medisch en sociaal wellicht
nuttige, maar ethisch vaak bedenkelijke experimenten. De oorlog versterkte tevens
sociaaldarwinistische opvattingen over het recht van de sterkste bij artsen die tevens het heil
van krijgsmacht, natie en/of ras in het oog hielden en wilden houden, naast dat van de
individuele patiënt. Veel artsen keken vooraleerst naar de algehele kracht van de krijgsmacht en
het morel van de troep en probeerden zoveel als mogelijk de staat het uitbetalen van
oorlogspensioenen te besparen.
Dit conflict tussen medische en militaire noodzaak kreeg een veelvoud aan vertalingen in de
oorlog, maar de balans is zeker in het voordeel van de militaire noodzaak uitgeslagen. Deels
vanwege de medische zorg hebben slagen langer geduurd, en zijn zij met meer manschappen
uitgevochten dan zonder die zorg. Het leidt tot de enigszins verontrustende conclusie dat die
zorg niet alleen levens heeft gered, maar ook levens heeft gekost.
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DE BRANCARDIERS VAN HET BELGISCHE LEGER
TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG
Dr. Luc Vandeweyer

Het leger kende van oudsher chirurgijns. Die probeerden gewonde en zieke soldaten weer op te
lappen. Maar je moest in hun hospitaaltjes zien te geraken. Als je niet op eigen kracht van het
slagveld kon weg stappen, moest je kunnen rekenen op je kameraden om je te dragen. In de hitte
van de strijd was dat uiteraard niet vanzelfsprekend. Soldaten stonden onder bevel en de vijand
verslaan ging voor. Militaire tactici - vrijwel het hele officierenkorps dus - gingen er daarom van
uit dat gewonden verzamelen en wegvoeren voor verzorging pas zou kunnen als de gevechten
waren uitgedoofd en er tijd en mensen zouden vrijkomen voor zoekacties op het slagveld.
Daarna volgde het transport naar het hospitaal. Daarvoor werd gerekend op soldaten, al dan niet
van goede wil.
Dat werk opknappen veronderstelde ‘brancards’ en dragers of ‘brancardiers’. Dat was echter
veel minder vanzelfsprekend dan het nu lijkt. Om dergelijke militairen efficiënt in te zetten heb
je een bevelsstructuur nodig. Was die voorhanden in het Belgische leger? Laat ons eerst door de
ogen kijken van een jonge militaire arts aan het IJzerfront Jos De Cuyper.

MEDISCHE VERZORGING OP HET SLAGVELD
Op het slagveld technisch hoogstaande medische verzorging inzetten in eerste lijn, werd
onmogelijk geacht. Ook de militaire artsen waren daar van overtuigd en dat bleef zo tijdens de
Eerste Wereldoorlog. Bataljonsarts Jos De Cuyper noteerde: “A la tranchée le meilleur chirurgien
ne peut faire plus qu’un infirmier consciencieux”. In de loopgraaf was dat zonder twijfel het geval!
Maar het was dan nog een wereld van verschil op hoeveel afstand van de confrontatielijn de
hospitaalfunctie door die ”chirurgien” kon uitgeoefend worden en - minstens even belangrijk hoe snel en vakbekwaam de gewonde er naartoe werd getransporteerd. Dat transport moest
uiteraard georganiseerd worden als het efficiënt wilde verlopen. Daarvoor waren brancardiers
nodig die liefst ook enige medische kennis hadden en materieel bij de hand zodat ze een
eenvoudig verband konden leggen om bloedingen te stelpen en kansen op infectie verminderen.
Deze hulpverleners van eerste lijn konden er voor zorgen dat de levenskansen van de gewonden
toenamen.

Kon de impuls tot organisatie van een dergelijke evacuatiedienst uitgaan van de militaire artsen?
Dezelfde dokter De Cuyper noteerde eveneens met een sarcastische ondertoon: “Le Service de
Santé est un service autonome. Tous les médecins, qui ont fait campagne, savent que cette
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autonomie est un pur mythe. Ils se trouvent dans un état de infériorité vis-à-vis de tous les officiers,
qui ont une étoile de plus… Le Service de Santé est dépendant du Service armé.” Zelfs tijdens de
loopgravenoorlog was de macht van de militaire artsen dus nog altijd zeer beperkt. Zelf
beslissen om een evacuatiesysteem op touw te zetten, konden de militaire artsen niet omdat de
‘medische dienst’ als zodanig een fictie was. Er waren geen autonome medische eenheden die op
het slagveld opereerden. De militaire artsen functioneerden als losse individuen met hoogstens
een paar helpers. Invloed op het hogere bevelsniveau hadden ze amper of niet. De hoogste arts
in rang, de inspecteur-generaal, kon inspecteren en de minister raad geven. Maar meer niet. Hij
had geen macht op het niveau van de staven.
Op Legerdivisieniveau was er voor oorlogstijd nochtans wel een ambulancecolonne voorzien. En
toch… Hoe was het zover kunnen komen dat dit evacuatieprobleem op het slagveld zelfs tijdens
de loopgravenoorlog nog problemen gaf? Om de frustratie van Jos De Cuyper te begrijpen,
moeten we een flinke stap terug zetten in de geschiedenis.
Dat het na de veldslag voor veel gewonden al te laat zou zijn, daar legde men zich van oudsher
bij neer. Soldaten stonden niet hoog aangeschreven, integendeel. Maar de tijden veranderden
onder druk van de burgerij wanneer de 19de eeuw zijn tweede helft in gleed. Die kentering had
voor gevolg dat het politieke beslissingsniveau onder druk kwam te staan. De stimulans
daarvoor kwam uit het buitenland.

HET ‘RODE KRUIS’: EEN STIMULANS OM WERK TE MAKEN VAN MEDISCHE ZORGVERLENING
De caritatieve actie die door de Zwitser Henri Dunant onder de vlag van het “Rode Kruis” werd
ontplooid tijdens de strijd in 1859 tussen Franse en Oostenrijkse troepen in het noorden van
Italië haalde de pers en sloeg aan bij het burgerlijke publiek in België. Dunant en zijn helpers
stelden zich neutraal op en hielpen elke gewonde, ongeacht zijn uniform. Ze rekenden er op dat
ze niet beschoten zouden worden en hun gang konden gaan. Als symbool gebruikten ze een
Rode kruis op witte achtergrond, de Zwitserse vlag maar dan omgekeerd. Die ‘neutrale’
ingesteldheid en die zorgverlening op het slagveld door een groep goed georganiseerde en
toegewijde burgers was nieuw.
Tijdens de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 konden welwillende Belgen het voorbeeld van de
Zwitser en zijn geestgenoten volgen en kun kennis en hun goede wil inzetten ten bate van
gewonde Duitse en Franse militairen, afkomstig van de slagvelden bezuiden de eigen grens. Als
ze er in slaagden de Belgische grens over te steken, stond het Rode Kruis klaar. Het “Rode Kruis”
werd daardoor ook in België een begrip. Het land was per slot van rekening sinds 1839 even
neutraal als Zwitserland en dat had zich al diep in de geesten verankerd.
Dat burgers als vrijwilligers een ernstige bijdrage konden leveren bij de opvang en verzorging
van door verwondingen uitgeschakelde militairen, werd opgemerkt door de Belgische regering
en de legerleiding. Permanente organisatie van medische hulpverlening binnen de
strijdkrachten bestond al wel maar de daarvoor ingezette mankracht was in vredestijd uiteraard
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erg beperkt. Veel verder dan de militaire artsen op regimentsniveau en die enkele persoonlijke
helpers die hen toebedeeld waren, ging dit niet. In oorlogstijd moest de capaciteit uiteraard
drastisch groter worden. Maar hoe? Kon het potentieel aan goede wil en vakkennis dat buiten de
strijdkrachten in het burgerleven voorhanden was, ingezet worden ten bate van gewonde en
zieke militairen in oorlogsomstandigheden? Dat was de vraag.
Tijdens de aanloop naar de verkiezingen van 1878 werd er onder meer gedebatteerd over wat
het leger nodig had. De Gentse katholieke volksvertegenwoordiger Arthur Verhaegen vond dat
de militiewet aan herziening toe was en wilde onder meer een ruimere bevoegdheid voor de
legeraalmoezeniers. Dat zou het moreel klimaat in de kazernes ten goede komen en op die
manier bij de klerikale achterban een groter vertrouwen in het leger bevorderen. Dan zou de
weerzin voor de dienstplicht verminderen, zo argumenteerde hij. Bij een deel van de klerikale
achterban vielen zijn pleidooien echter niet in goede aarde. Het antimilitarisme was er erg sterk.
Anderzijds was het een feit dat de aalmoezeniers in brede kring werden gezien als deel
uitmakend van de zorgverlening binnen de strijdkrachten, in dezelfde hoek dus als de militaire
artsen en hun schamele personeel.
Ondertussen vonden velen dat het Belgische leger numeriek al te sterk achterbleef in
vergelijking met de legers van Duitsland en Frankrijk. Dat kon gevaarlijk worden vermits het
land zijn neutraal statuut en onaantastbaarheid van de grenzen op militaire wijze kracht moest
kunnen bijzetten. Toen de liberale ex-generaal Renard in 1878 opnieuw minister van Oorlog
werd, probeerde hij het effectief van de troepenmacht de hoogte in te jagen. Hij wilde dat onder
meer doen door artikel 28 van de wet van 3 juni 1870 te wijzigen. Dat artikel handelde immers
over de vrijgestelde leerkrachten, de geestelijken en de studenten-seminaristen-novicen die zich
op deze beroepen voorbereidden. Als deze mensen een ongunstig lot trokken moesten ze niet
naar het leger maar werden ze vervangen door andere dienstplichtigen die dan binnen de
veertig dagen werden opgeroepen. Uiteraard waren deze laatste jongemannen daarover erg
ontevreden. Daar moest een mouw aan gepast worden.
De vrijstelling van legerdienst voor geestelijken kwam meer en meer op de tocht te staan. Maar
tegelijkertijd werd de neiging sterker om de legerdienst voor studenten - de zonen van de elite aantrekkelijker te maken door er voor te zorgen dat ze tegelijkertijd konden verder studeren. Op
18 juni 1882 werden “universitaire compagnies” opgericht, verbonden aan een
infanterieregiment, en gekazerneerd in een van de universiteitssteden.
Bij de verkiezingen in juni 1884 werden de liberalen verpletterend verslagen. De katholieke
partij had vanaf dan de meerderheid in het parlement stevig in handen. Bij de
gemeenteraadsverkiezingen in oktober dat jaar, wonnen de katholieken ook op lokaal vlak heel
wat meerderheden maar niet in de meeste grote steden. Bood deze machtsverschuiving
perspectieven voor de organisatie van de zorgverlening in de krijgsmacht als die tot operaties
zou worden gedwongen? Dat was niet vanzelfsprekend. De klerikale opinie had een sterke
antimilitaristische vleugel en de plattelandsbevolking waar ze in belangrijke mate op steunde,
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stond erg afkerig ten aanzien van het sturen van haar zonen naar de kazerne. Want dat
betekende verlies van arbeidskrachten. De regering had er dus baat bij om het leger minder
afschrikwekkend te maken in de ogen van haar achterban.
Kon de medische ‘dienst’ daarvoor als argument ingezet worden op een of andere manier?

DE IMPACT VAN DE KLERIKALE HEERSCHAPPIJ OP HET MEDISCHE APPARAAT VAN HET
LEGER
Arthur Verhaegen bleef op dezelfde nagel kloppen en publiceerde in 1885 de brochure
L’aumônerie militaire en Belgique. De liberale regeringen hadden in het verleden het aantal
aalmoezeniers systematisch zo laag mogelijk gehouden. Onder de katholieke regering zou dat
uiteraard heel anders worden. Toch kwam er pas in 1889 een echte aalmoezeniersdienst maar
zelfs dan nog hadden deze priesters slechts een beperkte toegang tot de kazernes.
Maar er was onder de nieuwe regering nog veel meer mogelijk. Een van de zaken die de klerikale
meerderheid invoerde, was een wet die de katholieke seminaristen en novicen vrijstelde van
militaire dienstplicht in vredestijd. Dat betekende niet dat ze geen verplichtingen hadden. Van
hen werd verondersteld dat ze voldoende gevormd waren door hun bezoeken aan hospitalen.
Die ervaring en de toewijding die ze daarbij aan de dag legden, maakte hen geschikt om in
voorkomend geval als “ambulanciers” in de marge van het leger op te treden.
Dus moesten ze zich profileren als helpers van de militaire artsen. Dat was absoluut niet
vanzelfsprekend. De compagniecommandanten waren verplicht om drie soldaten in actieve
dienst aan te duiden die de opleiding tot brancardier, te geven door de regimentsarts, moesten
volgen. Maar bracht dat zoden aan de dijk? De commentaar van J. Mathieu bij deze maatregel
luidt: “Voor deze mannen is dit eerder een straf dan een beloning! In de vestingen verzetten de
commandanten zich met succes tegen dit tijdverlies.”
De klerikale regering hoopte het probleem structureel op te lossen door werk te maken van een
strakkere organisatie van het Rode Kruis. Dit in de hoop zo meer greep te krijgen op de
medische omkadering van de strijdkrachten in geval van een gewapend conflict. Ze wilde de
organisatie rechtspersoonlijkheid geven via een wet en deze wet regelde ook uitdrukkelijk haar
opdrachten. Dat was bepaald vergaand. Artikel 1 bepaalde het doel als “hulp verlenen aan
gewonde of zieke soldaten”. Artikel 4 schreef de begraving van gesneuvelden, en ook een
hospitaalfunctie voor. Ook over het organisatorisch kader waarbinnen dat moest gebeuren, liet
de wet geen twijfel bestaan. Er werd uitdrukkelijk bepaald dat de organisatie steun moest
verlenen aan het leger in oorlogstijd “comme auxiliaire du service de santé de l’armée.” Het Rode
Kruis – per slot van rekening een vrijwilligersorganisatie van burgers – werd door deze wet dus
gereduceerd - of moeten we zeggen verheven? - tot de status van mobilisatiereserve van de
gezondheidsdienst van het leger.
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Deze wet van 30 maart 1891 werd heftig bestreden door leidende persoonlijkheden in het Rode
Kruis die deze machtsgreep van de klerikale regering helemaal niet zagen zitten. De organisatie
werd – net als de hele Belgische samenleving – zwaar beïnvloed door de levensbeschouwelijke
tegenstelling tussen klerikalen en “vrijdenkers”. Uiteraard zou de wet pas zijn volle uitwerking
krijgen in geval van mobilisatie. Dat liet J. Mathieu toe te concluderen: “deze wet, die geen
praktisch belang heeft gehad, maar de denkwijze gedurende meer dan twintig jaar bepaalt”. De
wet gaf inderdaad voedsel aan de geruststellende gedachte dat het niet nodig was om de
medische infrastructuur en mankracht binnen de krijgsmacht verder op te bouwen in vredestijd.
Maar dat het dan wel nodig was om de leiding in het Rode Kruis vast in handen te nemen en de
organisatie de middelen te bezorgen om die wettelijk voorgeschreven opdracht waar te maken,
werd eveneens over het hoofd gezien.
Het Koninklijk Besluit van 22 januari 1892 zorgde er nochtans voor dat deze wet nauwkeuriger
werd geïnterpreteerd en praktisch ingevuld. Volgens de aanwijzingen van het departement van
Oorlog moest het Rode Kruis “korpsen van vrijwillige dokters en ziekenoppassers” vormen. Dat
waren dus mensen die in een verpleeginrichting of noodhospitaal als een equipe konden actief
zijn in oorlogsomstandigheden. Daarin was dus wel sprake van “ziekenoppassers” maar niet van
“brancardiers” die op het slagveld actief konden worden met een brancard om immobiele
gewonden op te halen om ze te evacueren.
Aan de kant van het leger stond de voor de hand liggende gesprekspartner voor het Rode Kruis
overigens erg zwak. De medische dienst had geen coherente bevelsstructuur. De inspecteurgeneraal van de gezondheidsdienst was slechts een raadgever van de minister van Oorlog en
niet van de hogere echelons in de bevelvoering. Hij had geen vat op de hoofdkwartieren. Het
waren de officieren die alles bepaalden en niet de aan de regimenten verbonden artsen. Dat had
ook gevolgen voor het terrein waar de militaire artsen nu net wel een grote rol hadden kunnen
spelen. Als het Rode Kruis die door de wet voorziene rol effectief op zich moest nemen, was
coördinatie met de militaire artsen natuurlijk van het grootste belang. Mathieu concludeerde
echter: “De militaire artsen zijn altijd uitgesloten gebleven van de dialoog tussen het Rode Kruis en
het militaire commando.” Hij vond er alleszins geen sporen van terug.
Op het slagveld had je bovendien mensen nodig die onder bevel stonden van de militaire
hiërarchie zodat ze niet in de weg liepen en zichzelf zo weinig mogelijk in gevaar zouden
brengen. Er waren dus militaire brancardiers nodig. Zij moesten de gewonde soldaten oprapen
en wegvoeren naar de achterhoede van de gevechtslinie waar de regiments- of bataljonsarts zijn
post had. Die besliste dan over de verdere verzorging en liet ze ophalen voor transport naar de
hospitalen. Vanaf dat ogenblik konden ze pas in handen gegeven worden van de burgers van het
Rode Kruis, de mensen die door de wet opgelegd kregen om de mobilisatiereserve van het
schamele medische apparaat van het leger te vormen. Maar daarvoor mochten ze maar heel
weinig financiële investeringen van de overheid ontvangen. Er werd vooral gerekend op
vrijwillige bijdragen en inspanningen.
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EEN NIEUWE MILITAIRE FUNCTIE CREËREN? EN WIE DAN WEL?
Een “ambulancier” en een “infirmier” kon je inzetten in de verzorgingsinrichtingen van de
achterhoede, hoe primitief ze ook waren. Maar tussen het slagveld en de post van de bataljonsof regimentsarts had je een ander type hulpverlener nodig. Het moesten mensen zijn met een
stevige fysiek en ze moesten bovendien bevelen opvolgen. Dat kon alleen als het om mensen met
een statuut van militair ging. Het leger dacht inderdaad aan de creatie van de functie van
brancardier, naast infanterist, artillerist, enzovoort. Al vanaf het einde van de 19de eeuw werkte
het met zijn Guide pratique du brancardier militaire belge. Het was een degelijk uitgewerkte
cursus van meer dan 200 bladzijden en hij was rijkelijk geïllustreerd met tekeningen. Zo konden
de brancardiers in opleiding zien en leren wat ze moesten kennen en kunnen om slachtoffers
van een gevecht te helpen overleven en hoe ze zo snel en veilig mogelijk naar een hulppost of
een hospitaal konden worden overgebracht. De rol van brancardier was een taak die zo dicht bij
de strijd moest worden uitgeoefend, dat de regering en de legerleiding dit aan mannen met het
statuut van militair wilden toevertrouwen. Maar waren die in voldoende grote aantallen
oproepbaar, stel dat het oorlog zou worden?

In 1893 werd er alvast een type brancard uitgekozen en aangekocht door het departement van
Oorlog. Dit stuk uitrusting werd trouwens genoemd naar dit jaartal. In een uitvoerige nota,
“Projet d’instruction sur le fonctionnement du service de santé dans la position d’Anvers, en cas de
mobilisation”, bestemd voor de minister van Oorlog Brassine, dd. 27 februari 1894, wijdde
hoofdgeneesheer Hermant, zijn vijfde hoofdstuk aan de inzet van burgers zoals “Croix-Rouge
etç.”. Dokter Hermant was chef van het militair hospitaal van Mechelen en lid van de
studiecommissie van vesting Antwerpen. Ook hij stelde een grote rol voor de burgers van het
Rode Kruis voorop. Er was zelfs een “ambulance sur bateaux” voorzien in de vesting.

In 1902 kwam er een nieuwe militiewet die bedienaren van de erediensten en leerkrachten en
de studenten die zich op deze beroepen voorbereidden, grosso modo vrijstelde van dienst in de
kazerne. Maar als oorlogsdreiging het land tot mobilisatie dwong, moesten ze wel opkomen. In
dat geval werden ze ingeschakeld in de hospitalen en gewondenvervoer. Deze categorie
dienstplichtigen werd omschreven als: “dispensés en temps de paix”.

Zeker in de drie vestingen Antwerpen, Luik en Namen werd er nauwkeurig geteld om te weten
op hoeveel mensen de bevelhebber beroep zou kunnen doen in geval van oorlog. De generaalmajoor die chef was van Vesting Luik met zijn gordel van twaalf forten, stuurde de minister van
Oorlog Hellebaut op 30 mei 1908 een overzicht van wat er onder de vlag van het Rode Kruis in
het Luikse op dat ogenblik beschikbaar was. Hij telde “384 ambulanciers, 343 ambulancières et
137 religieuses diplomés”. Dat ging dus uitsluitend over burgers, in meerderheid zelfs vrouwen.
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Volgens het mobilisatieplan van de vesting zouden ze worden ingezet in tweede lijn, dus op
minder gevaarlijk geachte plaatsen. Hij voorzag ook de functie van “ambulancier-brancardier”,
die onder meer in de forten paraat moest staan. Hij wilde absoluut 200 “dispensés en temps de
paix” om die dienst in eerste lijn te kunnen verzekeren in geval van mobilisatie. Dat waren er dus
numeriek nogal wat. Maar de burgerlijke hulpverleners waren - hoe dan ook - heel wat talrijker.

Ondertussen werden het Duitse en Franse leger altijd maar groter. België moest volgen om de
afschrikking op peil te houden en dat was niet vanzelfsprekend. Het liet zich voorspellen dat het
leger veel meer een beroep zou moeten doen op dienstplichtigen om het aantal soldaten te
vergroten. Dat kon alleen door het lotelingensysteem af te schaffen. Kon die uitbreiding van de
dienstplicht ook een gelegenheid zijn om het potentieel aan ‘militaire’ brancardiers de hoogte in
te jagen? Ook dat was immers nodig.

ARTHUR VERHAEGEN EN DE MILITIEWET VAN 1909
Het lotelingensysteem en de plaatsvervanging hielden de troepenmacht en de
mobilisatiereserve erg klein in vergelijking met de sterk groeiende legers van Frankrijk en
Duitsland waar de algemene dienstplicht sinds decennia in voege was. Naarmate het land verder
de 20ste eeuw in gleed, moest er dringend een uitbreiding van de krijgsmacht komen om de
afschrikking op peil te houden. Daarbij wilde de katholieke meerderheid die al sinds 1884 aan
de macht was uiteraard haar electoraat en haar elite zoveel mogelijk ontzien. Kon er iets
gebeuren rond de militieverplichtingen van seminaristen en geestelijken en van leerkrachten?
Feit is dat de brancardiersfunctie niet vermeld wordt in het wetsontwerp dat door minister van
oorlog Hellebaut en door minister Franz Schollaert werd ingediend en dat in de periode 19081909 de loting en de plaatsvervanging moest afschaffen en de dienstplicht veralgemenen. We
vinden de brancardiers wèl terug in de uiteindelijk goedgekeurde militiewet van 14 december
1909. Die kreeg een heel uitgebreid artikel 1 waarin alle groepen werden opgesomd die
dienstvrijstelling zouden krijgen. Dat waren voornamelijk seminaristen, kloosterlingen en
studenten die zich voorbereidden op het onderwijzersberoep. Dat was eigenlijk een bevestiging
van een uitzonderingspositie die al van oudsher bestond voor deze beroepsgroepen. Maar ze
kregen ditmaal wel heel uitdrukkelijk verplichtingen opgelegd. Ik citeer: “De vrijgestelden zijn
verplicht in de loop van het jaar volgende op dat hunner inschrijving, gedurende drie maanden een
onderricht tot opleiding als verpleger van gekwetsten te volgen, of, bij examens, te bewijzen dat zij
de nodige kundigheden bezitten tot waarneming van die bediening.”
Daarmee konden ze als hulpje van de militaire artsen optreden. Maar daarmee maakten deze
mensen uiteraard geen kennis met het leger vermits dit inhield dat zij niet ‘geïncorporeerd’
werden en als burger hun vrijheid behielden. Dat zou pas veranderen bij serieuze
oorlogsdreiging want de tekst ging als volgt verder: “Ingeval van mobielverklaring, worden zij
voor den dienst opgeroepen en gebruikt bij menslievende, voor het leger nuttige instellingen.”
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Daarbij werd gestipuleerd dat de clerici en kloosterlingen onder hen geen militaire uitrusting
zouden krijgen. Met hun kledij waren ze per definitie herkenbaar. De onderwijzers zouden die
uitrusting dan weer wel ontvangen.
Deze wetgevende bepalingen waren het gevolg van een amendement op het oorspronkelijke
ontwerp dat was ingediend door - opnieuw hij - de Gentse volksvertegenwoordiger Arthur
Verhaegen, ditmaal gesteund door collegae Levie en Mabille. Het waren katholieke politici van
christendemocratische signatuur, en dus partijgenoten van de ministers. Als ze er op die manier
in slaagden om de onderwijzers tot brancardiers te maken, kon deze beroepsgroep in vredestijd
- net zoals vroeger - ontzien worden en - in geval van mobilisatie, en alleen dan, toch nog nuttig
ingezet worden.
De betrokkenen moesten er wel wat voor over hebben. Ondertussen was iedereen er van
overtuigd dat elke vorm van dienst in het leger moest voorafgegaan worden door een opleiding.
Al was het maar om de eventuele inzet echt efficiënt te maken. Het klonk daarom in het
parlement: “Il est nécessaire qu’une préparation suffisante en temps de paix précède
l’incorporation comme ambulancier-infirmier en temps de guerre. C’est l’évidence même.”
Verhaegen wilde deze mensen vooral ten velde bij de troepen zien functioneren en niet ergens
achteraan, verzekerde hij het halfrond. Hij wilde dus van deze groep in werkelijkheid
brancardiers, maken. Veeleer dan ambulanciers of infirmiers waarvan mocht verwacht worden
dat de burger-vrijwilligers van het Rode Kruis deze rol konden spelen, verder weg van het
slagveld.
Bij de opmerking “nous demandons une légère préparation en temps de paix”, zag hij twee
mogelijkheden. Ofwel drie maanden praktisch werk in een hospitaal als een soort stage. Hierbij
had hij het oog vooral gericht op de geestelijken. Die kwamen sowieso veel in hospitalen en ze
hielden zich over het algemeen veel bezig met de zieken. Op die manier zouden ze vlot kunnen
voldoen aan deze verplichting in de nieuwe militiewet. Daarnaast kon ook een examen
georganiseerd worden als test van de verworven kennis en capaciteiten. Per slot van rekening
kregen niet alle vrijgestelden de kans om een hospitaal op dagelijkse basis te bezoeken. Die
opmerking was dan vooral bestemd voor de leerling-onderwijzers.
Het ging dus om een categorie van dienstplichtigen of “miliciens ingelijfd op stukken” zoals dat
heette in de ambtelijk taal van destijds. Deze verwijzing naar “stukken” sloeg op het getuigschrift
van brancardier dat ze moesten behalen om hun vrijstelling in vredestijd te verdienen. Dat kon,
ofwel door zelfstudie gevolgd door een examen, ofwel na drie maanden cursus in de vorm van
een opleiding die door het Rode Kruis kon gegeven worden. Het Koninklijk Besluit van 7 februari
1911 schreef voor hoe deze mensen op een welbepaalde dag dan bewijs moesten leveren van
hun kennis en vaardigheden. Dat kon daarna bevestigd worden met een door het Rode Kruis af
te leveren diploma. Ze konden ook kiezen voor de examenjury die in de loop van de maand
februari in de provinciehoofdplaatsen zetelde in het lokale militair hospitaal.
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Toch was het voorzien dat deze mensen bij mobilisatie hun rol zouden spelen in het statuut van
militair. Ze moesten dus ‘geïncorporeerd’ worden en dat betekende dat ze de militaire wetten
moesten voorgelezen krijgen. De wetgeving vermeldde inderdaad dat ze een “bevel van vertrek”
zouden ontvangen waarbij ze naar een welbepaalde plaats moesten “om voorlezing der
krijgswetten te ontvangen en in werkelijken dienst gesteld te worden”. Zo niet werden ze
beschouwd als “achterblijver” en daar stond straf op.
Na die voorlezing waren deze aankomende intellectuelen dus militair. Het spreekt vanzelf dat
deze summiere procedure niet van aard was om deze jongemannen van de ernst van hun
soldatenstatuut te overtuigen. De Limburgse onderwijzer Jos Vols was een van hen. Hij werd met
zijn mede-brancardiers in de loop van 1913 naar een kazerne in Hasselt geroepen, de
garnizoenstad van het 11de Linieregiment. Een onderofficier las voor de groep de krijgswetten
hardop voor. Na de vermelding “De dood met de kogel” die was voorzien als straf voor
landverraad, volgde een luide schaterlach van heel de bende.
De nieuwe, aangescherpte militiewet van 30 augustus 1913, die het jaarlijkse contingent
verhoogde, liet deze bijzondere categorie van dienstplichtigen bestaan. Ondertussen probeerde
de regering om ook het Rode Kruis aan te zetten tot een permanente organisatie en een betere
materiële uitrusting. De minister van oorlog bracht het krediet voor de organisatie op 10.000
frank op 17 november 1912. De bejaarde Luitenant-generaal De Coune was de pion van het
departement ‘Oorlog’ binnen het bestuur. In maart 1913 maakte Minister van Oorlog én
regeringsleider Charles de Broqueville duidelijk dat hij er op rekende dat het Rode Kruis de
militaire hospitalen van Gent, Brugge, Oostende, Doornik overnam van het leger als dit
gemobiliseerd werd. Het viel immers te verwachten dat die delen van het land ver van de
slagvelden zouden afliggen. Daar moest in dat geval zonder twijfel een groot deel van de
gewonde en zieke soldaten naar toe gevoerd worden.

WAT BIJ MOBILISATIE?
Hoe moeten we de numerieke sterkte van de reserve aan militaire brancardiers inschatten in
deze periode van toenemende spanning in Europa? Het hoofdkwartier stelde die vraag ook en
kreeg antwoord van directeur-generaal Wiscocq die de dienst ‘Personeel en Rekrutering’ op het
ministerie van Oorlog onder zijn hoede had. Op 18 april 1914 stuurde hij de Etat-major van het
leger een aantal veelzeggende cijfergegevens betreffende de van dienst vrijgestelden, de
“Exemptes dans l’intérêt des cultes ou de l’enseignement”, zoals dat heette. De oudste groep viel
nog onder artikel 28 van de militiewet wet van 21 maart 1902, zijnde de brancardiers van de
klassen van 1901 tot 1909 uit de lotelingentijd. Dat was samen 1599 man en daar moest 302
man bijgeteld worden, behorende tot de alleroudste 14de en 15de klas. De contingenten van 1910
tot en met 1913 - gevolg van de militiewet van 1909 - telden 1693 man. De bepalingen die
Verhaegen in de militiewet had ingevoerd, hadden dus wel degelijk effect: het aantal
brancardiers was daardoor fors gegroeid. Samen was dit een groep militaire hulpverleners van
vrijwel 3500 man.
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De Belgische krijgsmacht kreeg echter de tijd niet om zich verder uit te breiden en zich voor te
bereiden op een gewapend conflict. De dreigende oorlog leidde op 29 juli 1914 tot het
afkondigen van de “versterkte vredesvoet” en het binnenroepen van de dienstplichtigen vanaf
klas 1910. De brancardiers van deze militiejaren werden echter op die dag nog niet opgeroepen.
Op 31 juli 1914 schreef kolonel De Ryckel in naam van de koning aan alle korpschefs van het
leger. Die werden immers ondertussen geconfronteerd met een geweldige toestroom van
reservisten van de talrijke klassen sinds de wet van 1909. Het hoofdkwartier vroeg hen alle
maatregelen te nemen die nodig waren om de samenhang tussen de soldaten in actieve dienst en
de opgeroepen reservisten zo snel mogelijk te bewerkstelligen. Dat werk moest in de kazernes al
beginnen en wel onmiddellijk. Met daarbij heel uitdrukkelijk: “sans exagérer la fatigue” zoals hij
dat omschreef. Vreesde het hoofdkwartier dat de commandanten de gemakkelijkheidsoplossing
zouden verkiezen door de soldaten maar meteen een aantal dagmarsen op te leggen?
Hoeveel moeilijker was dat dan wel voor de brancardiers. Als brancardiers werden ze in geval
van mobilisatie ingedeeld bij de “ambulantiekolonnen“ van de diverse legerdivisies. Dat waren er
- dankzij de dienstplichtuitbreiding - ondertussen zes met daarbij nog een cavaleriedivisie. De
brancardiers kregen hun bevel op 1 augustus. Een van hen kunnen we op de voet volgen. De
Limburgse onderwijzer Jos Vols beschreef het begin van zijn brancardiersloopbaan als volgt:
“Onderwijzers, priesters, seminaristen en broeders waren op 1 oogst 1914 opgeroepen om als
brancardiers bij het gemobiliseerd leger dienst te doen.” Dat betekende voor hem persoonlijk dat
hij naar Luik moest waar de 3de Legerdivisie zich concentreerde. “We vielen alzo, wat de 3de
legerafdeling betreft, met verscheidene honderden samen in de danszaal Fontainebleau op Sainte
Marguerite te Luik”. Behalve wat mondvoorraad kregen ze er “een verbandzakje in de handen
gestopt”. De volgende ochtend werden ze al zingend naar Ans geleid, een stuk buiten de
agglomeratie. Daar was een vliegveld aangelegd en dat werd hun verzamelplaats.
Ondertussen kreeg ook het Rode Kruis in heel het land een toevloed van vrijwilligers te
verwerken. Dat ging om artsen en vele duizenden welwillende burgers, die vaak amper enige
scholing hadden om gewonden te verzorgen. Daarmee konden de militaire hospitaaltjes in de
garnizoenen bemand worden en nog vele tientallen noodhospitalen of “ambulances” in scholen,
kloosters en openbare gebouwen ingericht worden. De oorlogsdreiging had immers geleid tot
een immense opflakkering van vaderlandsliefde en velen wilden hun steentje bijdrage.

DE BEWEGINGSOORLOG TIJDENS DE EERSTE DRIE MAANDEN
De oorlog begon op 4 augustus 1914 met een Duitse invasie. In vesting Luik werd de
verdedigingsgordel heel snel doorbroken door de Duitse aanvallers. Dat leidde tot chaos en
vanaf dan was de nederlaag van de vesting nog slechts een kwestie van tijd.
De legerleiding gaf de mobiele gevechtseenheden van de 3de legerdivisie na korte tijd bevel zich
terug te trekken. Dat betekende dat de soldaten ettelijke dagmarsen voor de boeg hadden want
ze moesten naar Brabant opmarcheren. Jos Vols was een van hen en het werd geen al te beste
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ervaring. Hij stond ondertussen nog altijd in burgerkleren. Daarom werd hij herhaalde malen
aangehouden. Ook de speciale tas met verbandmateriaal die hij om zijn middel droeg, wekte
wantrouwen op. Dat is niet zo verbazingwekkend, gelet op de sfeer van ‘spionitis’ die leger en
samenleving in zijn greep had en die meerdere mensen het leven kostte. Vols had als legitimatie
enkel een Rode Kruisboekje uit 1911 als bewijs van slagen in zijn brancardiersexamen. Maar dat
was niet eens afgestempeld. Om de controles te pareren vroegen hij en zijn lotgenoten een
onderluitenant van hun “ambulantiecolonne” om met potlood een handschreven legitimatie voor
hen op te stellen.
De brancardiers liepen op dat ogenblik meestal nog rond in hun lichte zomerkleren omdat ze
geen langdurig verblijf bij de troepen verwacht hadden, laat staan oorlog. Het gebrek aan
overjassen liet zich voelen en ze leden erg onder de koude.
De eerste oorlogsweken betekenden een verschrikkelijke overrompeling voor heel dit medische
apparaat. Daarbij kregen de plots ‘militair’ geworden brancardiers het gruwelijke van het
slagveld meer dan voldoende te zien. Maar of de hulpverlening efficiënt verliep? Op 13 augustus,
tijdens het verzamelen en ophalen van de gewonden op het slagveld van Halen, waren de
hoofdarts en zijn adjunct, Gaudot en Martens gewoon weer weggegaan. Hun argument was dat
ze enkel maar moesten zorgen voor de organisatie van de gezondheidsdienst en dus ter plekke
geen echt artsenwerk moesten doen.
De brancardiers zouden de komende weken nog tal van gevechten meemaken. Daarbij werden
organisatorisch wel degelijk stappen vooruit gezet. Artsen en brancardiers namen hun
verantwoordelijkheid hoe langer, hoe efficiënter. We geven één voorbeeld: Jos Vols werd op 9
september tijdens de Tweede Uitval uit vesting Antwerpen vanuit Waarloos naar het zuiden
gestuurd en arriveerde in de vernielde en verlaten dorpskom van Haacht. In het niemandsland
tussen de legers vonden ze een groot aantal gewonde en dode Duitse soldaten in het donker. Ze
waren niet alleen. Een Duitse auto kwam aangereden, ook getooid met het embleem van het
Rode Kruis. Maar de feldgraue militairen droegen wel een revolver en een bajonet, merkte hij op.
“Rond half twaalf verschijnt majoor-dokter Demolder met een paar andere dokters. Zij gaan met de
Duitsers parlamenteren en deze tonen zich inschikkelijk: de linkerkant van de weg wordt ons
toebedeeld; zij zullen de andere kant afzoeken.” Hun veldhospitaal werd in het kasteel van
Keerbergen ingericht.
Maar dit was toch eerder uitzonderlijk. De brancardiers functioneerden nog lang niet als een
goed geoliede machine. Dat deed uiteraard afbreuk aan de efficiëntie van de infanterie.
Tekenend is een opmerking in het dagboek van Seligmann, een van de leidende officieren op de
sectie inlichtingen op het hoofdkwartier. Op 12 september trok hij naar het slagveld bij de molen
van Rotselaar. Tot er plots een wilde terugtocht van Belgische infanteristen over de
Demerbruggen te Werchter op gang kwam. Dit was onverwacht maar erg aanstekelijk. Hij zag
hoe ze ook andere groepen strijders meesleurden naar de achterhoede. Het front stortte voor
zijn ogen ineen. Hij merkte daarbij op dat veel soldaten gewonde kameraden begeleidden naar
de achterhoede. Een gewonde was het ideale argument om aan de strijd te ontsnappen voor
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‘carottiers’ of plantrekkers. Maar dit was uiteraard alleen maar mogelijk omdat er geen
brancardiers bij de gevechtseenheden waren ingedeeld.
Anderzijds betoonden velen van deze jongemannen een uitzonderlijke moed wanneer de plicht
hen riep. De Amerikaanse journalist Powell stond er bij en schreef: “Het was inspirerend om de
heldenmoed van de Belgische priesters en religieuze ordes te zien… Ik zag hen het slagveld
oprennen met brancards om de gewonden op te halen onder een kogelregen waar menige veteraan
voor zou vluchten” Maar de man beweert ook dat ze de soldaten aanmoedigden en ook zelf het
wapen hanteerden. In dat geval handelden ze dus wel degelijk tegen de bepalingen van het
oorlogsrecht.
Zelfs drie maanden na het begin van de oorlog, wanneer het grootste deel van het leger vanuit
vesting Antwerpen in de richting van de kust trok, werden de brancardiers nog door
wantrouwige collegae-militairen tegengehouden en gecontroleerd. Voor Vols was dit al geen
nieuws meer: “Stilaan zijn we aan die incidenten gewoon geraakt. Voor soldaten en burgers zijn de
brancardiers onbekende rariteiten.”
Hij trok met zijn kameraden in de richting van Brugge en Oostende maar daar kregen ze te horen
dat ze verder moesten; meer westwaarts. Uit zijn verhaal blijkt dat deze brancardiers tijdens die
terugtocht helemaal niet meetrokken met de ambulancewagens. Zelfs binnen de medische sector
van het leger was er onvoldoende samenhang. Pas tussen Oostende en Nieuwpoort kon hij
noteren: “Maar zie, daar passeren werkelijk Rode Kruiswagens, onze kolomwagens, doch zonder
brancardiers; ’t is haast niet te geloven”. De brancardiers van de 3de Legerdivisie waren tijdens
die dagenlange terugtocht duidelijk op de dool. Dat zegt veel over de uitermate zwakke
bevelsstructuur en het gebrek aan samenhang. Pas in Adinkerke – net voor de Franse grens vond het grootste deel van de brancardierstroep van de divisie elkaar weer. Tekenend is dat
over hun dagenlange afwezigheid met geen woord wordt gerept. Ook dat geeft een idee van de
zwakke bevelsstructuur waarin deze brancardiers moesten opereren.
Ze stonden nu al aan de vooravond van de slag bij de IJzer die zich eind oktober zou afspelen.
Tijdens deze bloedige confrontatie slaagde het leger er in om de Duitse opmars definitief tot
staan te brengen. De brancardiers hadden nu hun handen méér dan vol: “Nog half of helemaal in
burgerpak met als enig onderscheidingsteken de witte armband met het Rode Kruis.” Vols vulde
ettelijke bladzijden met te beschrijven hoe akelig het werk van gewonden zoeken en hun
wonden verbinden wel was. Bovendien deden ze hun werk terwijl de strijd volop gaande was en
dus liepen de brancardiers groot gevaar. Ze hadden het vooral lastig met immobiele gewonden
door het gebrek aan aangepast materieel. “Een kermende sukkelaar op twee aaneen gehechte
geweren, op een ladder, op een deur, soms enkel in een deken. Want alles ontbrak, vooral de
berries.” Op die manier raakten de brancardiers natuurlijk wel beter geïntegreerd in de
regimenten waarbij ze opereerden. Praktische ervaring op het slagveld leerde hen snel om beter
werk af te leveren.
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In de hulppost waar ze naartoe moesten, zaten de dokter en de aalmoezenier. Wanneer het licht
werd, moesten de brancardiers de dode soldaten begraven. Wie het overleefde, werd naar Calais
gestuurd, tientallen kilometers verder. Daar stonden de oorlogsvrijwilligers klaar. Een van het
was René Deckers en hij en zijn collega’s waren allemaal mannen die geen enkele vorm van
opleiding hadden gekregen voor dit werk. Ze werden in de stad ingezet bij het transport van
gewonden van het station naar de noodhospitalen. Meer konden ze niet doen.

Op 29 oktober schatte Deckers dat ze er al 15.000 hadden weggedragen. Op 5 november hoorde
hij dat hun “tijdelijke brancardierspost” zou worden opgeheven. Het was waar. De slag bij de IJzer
was doodgebloed. De winter was in aantocht. Er volgden nog jaren stellingenoorlog en dat gaf
het leger de kans zich beter te organiseren.

DE “BRANCARDIER DES CORPS DE TROUPE”
Bovendien bleek de vooroorlogse wetgeving in de vorm van het oorlogsrecht de zaken wel eens
te bemoeilijken. Artikel 9 van de conventie van Genève schermde de “brancardier” scherp af van
de troep. Een brancardier die de bescherming van zijn armband met het rode kruis ten volle
wilde genieten, mocht geen enkele militaire functie of taak uitoefenen. Enkel dan bleef hij
immuniteit voor wapengeweld en vrijwaring van gevangenneming genieten. Tijdens de oorlog
betekende dit dat de heren-brancardiers tijdens oefeningen en de talrijke opgelegde
werkzaamheden met hun handen in hun zakken mochten blijven staan toekijken terwijl de
‘echte’ soldaten zich moesten afbeulen.

Ondertussen was de toestroom van kandidaat-brancardiers en van de beroepsgroepen die
volgens de wet tot de brancardiersfunctie waren aangewezen, natuurlijk vrijwel helemaal
opgedroogd. Dat stelde het leger voor problemen. Maar er was nog een groep van militairen die
op het slagveld weinig nut had. Elk infanterieregiment had traditioneel een muziekkapel.
Konden de muzikanten dan niet ingeschakeld worden voor de begeleiding van de gewonden?

Volgens de nota nr. 2852 van 6 april 1917 van het hoofdkwartier kregen de muzikanten de
standaardopleiding tot brancardier. Maar - omdat ze niet uitsluitend daarvoor werden ingezet mochten ze slechts gebruikt worden als “brancardier d’ambulance et non comme brancardiers
des corps de troupe”. Dat was in de ogen van de gevechtseenheden uiteraard geen oplossing voor
hun gebrek aan brancardiers die in de gevechtslinies konden optreden. Het argument van het
hoofdkwartier was natuurlijk wel correct: “Aux termes de la Convention de Génève, n’étant pas
employés exclusivement comme brancardiers, les musiciens ne peuvent porter le brassard de la
Croix-rouge”. Volgens deze handgeschreven nota werd ook de minister van Oorlog hiervan op de
hoogte gebracht.
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Dat schiep dus interpretatieproblemen met een verregaande draagwijdte. Voor de priesters was
het probleem niet zo groot: “les aumôniers attachés aux armées, seront respectés et protégés en
toute circonstance; s’ils tombent entre les mains de l’ennemi, ils ne seront pas traités comme
prisonniers de guerre.” Inspecteur-generaal Mélis van de medische dienst zag echter andere
problemen opdoemen. Er was eerder al een order uitgegaan dat muzikanten moesten voorzien
worden van een pistool en dus gewapend werden. Dat viel uiteraard niet in overeenstemming te
brengen met het brancardierstatuut dat immuniteit voor wapengeweld inhield. Het 6de
Linieregiment wees op 26 juli 1917 de commandant van de 2de Legerdivisie op de contradictie
die hierin school. In de kanttekening kunnen we lezen dat die pistolen wel werden gevraagd
maar nog niet uitgedeeld waren. Mélis vond dat de muzikanten enkel konden ingezet worden als
“brancardiers d’ambulance” zoals hij al had gesuggereerd in zijn brief van 30 maart 1917. Dat
was veiliger want dat was diep in de achterhoede. Hij stelde voor hun armbanden weer in te
zamelen.
Er kwam dus een onderscheid in de feiten tussen een “brancardier d’ambulance” en een
“brancardier des corps de troupe”. Om hoeveel militairen ging het dan wel? Het richtcijfer voor de
muziekkorpsen was 38 man voor de linieregimenten en 45 voor dat van de grenadiers. Volgens
een lijst per regiment ging het in totaal om 767 muzikanten. De lijst was samengesteld in
antwoord op een vraag van inspecteur-generaal van de gezondheidsdienst Melis van 6 april
1917. Hij wilde immers exact weten hoeveel uitrustingen hij moest laten klaarmaken. “Une
musette de brancardier” was immers een type van draagtas met een heel specifieke inhoud.
Het tekort aan brancardiers bleef dus voortduren. In een nota aan de minister van 23 februari
1918 werd overwogen de muzikanten toch in de gevechtszone in te zetten. Ze mochten dan wel
geen armband met Rode kruid dragen. Maar was dat erg? Ze werden dan bij gevangenname toch
behandeld als gewone krijgsgevangen. Feit was dat er nu eenmaal een “grande pénurie” bestond
op vlak van brancardiers. Er waren er heel veel te kort in de ogen van de bevelhebbers van de
gevechtseenheden.
Maar wat waren de brancardiers ondertussen waard vanuit het standpunt van hun medische
kennis en vaardigheden?

EINDELIJK EEN ECHTE OPLEIDING?
Na de treurige eerste winter aan het IJzerfront slaagde het leger er pas in de lente van 1915 in
om voor de nieuw aangekomen potentiële brancardiers een opleiding te voorzien in het grote
kamp van Auvours. Novicen en onderwijzers konden er een cursus volgen die maar een halve
maand in beslag nam en dus zeer rudimentair was. Deze zogenaamde “CIBI” was de “Réserve
d’alimentation des Brancardiers-infirmiers”.
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Aan het front vonden de artsen overigens dat ze beter zelf brancardiers konden opleiden. Dit
initiatief werd voor het eerst genomen in de 3de legerdivisie. Het groot hoofdkwartier zag daar
het nut van in en vroeg zich af of dit niet kon veralgemeend worden voor alle legerdivisies.
Generaal Mélis maakte zich ondertussen grote zorgen. Er doemden immers nog meer gevaren op
voor deze categorie. Het leger dacht er immers aan om bekwame onderwijzers te laten
doorstoten tot het statuut van “hulp-onderluitenant” waardoor het bevelskader kon versterkt
worden. Het hoofdkwartier wilde onder de brancardiers mannen zoeken die ze konden opleiden
in Gaillon. Generaal Drubbel stelde voor ze eerst in Bayeux te laten opleiden tot onderofficier.
Later konden ze dan nog naar Gaillon. Maar elke brancardier die op die manier werd
weggehaald, liet een gat achter.
Het concept van de brancardiers en hun opleiding maakte deel uit van de idee dat het mogelijk
moest zijn om mensen zonder militaire opleiding toch te kunnen inschakelen in hulp- en
organisatiediensten. Het vloeide voort uit de visie op de toekomstige oorlog als een relatief
kortstondige aangelegenheid. Nu was het echter een langdurige uitputtingsoorlog geworden.
Dus was het aangewezen “de considérer les formations de brancardiers comme une pépinière de
trés bons gradés et de bons officiers”. De legertop vond de inzet van deze goed opgeleide
leerkrachten veel interessanter in het kader van de strijdende eenheden. Daarover werd
meerdere malen vergaderd in de loop der oorlogsjaren.
Dit is een visie die trouwens duidelijk voortvloeide uit klasse-denken: ‘geleerde’ jongemannen
moesten officier kunnen worden. Dat merken we ook bij brancardier René Glatigny die op 21
juni 1918 schreef: “U weet dat we dankzij de Belgische wet in de gezondheidsdienst werden
geplaatst en hierdoor beschouwde het militaire wereldje ons als imbecielen.” Pas sinds recent
konden hij in zijn lotgenoten tot het actieve leger toetreden en bevorderd worden zodat ze tot de
militaire elite konden toetreden. Hij had daar alvast op dat ogenblik geen spijt van.
Op die manier maakte deze hulp-onderluitenants tijdens het grote herfstoffensief vaak weer
kennis met brancardiers. Ze trokken immers met volle overtuiging met hun pelotons mee ten
aanval. Louis Bruynseels werd op 29 september 1918 door meerdere granaatscherven geraakt.
Hij werd ter plekke verzorgd en ze legden hem onder een stuk golfplaat samen met een gewonde
Duitser. Op 30 september kwamen twee brancardiers hem halen. Ze droegen hem in zijn tentzeil
naar een hulppost. Daar werd hij verzorgd en op een brancard gelegd. Twee muzikanten
droegen hem daarna verder naar achter en zetten hem in een kapot geschoten schuur. Rond de
middag werd hij in een auto gezet. “Lange reis. Rond 19.00 uur aankomst in L’Océan, het hospitaal
in De Panne. Ontvangstzaal. Radiografie. Operatie.”
Die nacht werd zijn voet afgezet. Maar het einde van de oorlog was eindelijk nabij.

BESLUIT
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Generaal De Ceuninck was ondertussen minister van oorlog geworden in opvolging van de
Broqueville. Hij schreef op 12 september 1917 aan de chef-staf en aan generaal Mélis, een nota
waarin hij sprak over vooroorlogse “unités de brancardiers” die “en grande majorité instituteurs
et religieux” hadden bevat. Dat was wel een bijzonder rooskleurige voorstelling. Ze had geen
band met de realiteit, zoals dit onderzoek heeft uitgewezen. Het leger had de vorming en
omkadering van de brancardiers in de vooroorlogse jaren immers totaal verwaarloosd.
Prof. Luc De Vos die in zijn doctoraatsverhandeling Het effectief van de Belgische Krijgsmacht en
de militiewetgeving voor de periode 1830-1914 bestudeerde, had amper aandacht voor deze
bijzondere groep van dienstplichtigen. Het woord “brancardier” komt zelfs niet voor in zijn
nochtans erg gedetailleerd zaakregister. Nochtans was dit type van militair tijdens de oorlog van
groot belang bij het operationeel houden van de gevechtseenheden en het hoog houden van het
moreel van de strijdende soldaten.
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DE MEDISCHE VOORUITGANG IN HET HOSPITAAL L’OCEAN
IN DE PANNE
Mr. Luc De Munck

Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt in het Rode Kruishospitaal L’Océan in De Panne
belangrijke medische vooruitgang gerealiseerd, vooral op het gebied van wondontsmetting,
bloedtransfusie, radiologie en mondheelkunde. In deze bijdrage beperken we ons voornamelijk
tot een toelichting bij de vier boeken over de medische onderzoeken in het hospitaal, die nog
tijdens en meteen na de oorlog onder leiding van hoofdgeneesheer dr. Antoine Depage bij de
uitgeverij Masson in Parijs worden gepubliceerd. Daarbij geven we enerzijds een kwalitatief
overzicht van de meest in het oog springende medische onderzoeken, en maken we anderzijds
een kwantitatieve analyse van de behandelde medische onderwerpen.

BELANGRIJKE VERNIEUWENDE ONDERZOEKEN IN L’OCÉAN
In de vier vermelde werken verschijnen in totaal 52 artikels, gespreid over 1207 pagina’s. Het
zou ons te ver leiden om al deze artikels hier samen te vatten, ondanks het feit dat ze een zeer
interessant beeld geven van de onderzoeken en studies die tijdens de oorlog in het hospitaal
worden verricht. We beperken ons hier dan ook tot een presentatie van de belangrijkste
vernieuwende onderzoeken.

Verschillende studies hebben betrekking op de wondontsmetting, met veel aandacht voor de
Carrel-Dakinmethode. Deze ontsmettingsmethode met een oplossing van natriumhypochloriet
(die overigens nog tot het einde van de twintigste eeuw frequent wordt gebruikt) wordt na vele
pogingen begin 1915 op punt gesteld door de Franse arts dr. Alexis Carrel - die in 1912 de
Nobelprijs voor Geneeskunde had gekregen - en de Britse arts dr. Henry Dakin, die Carrel in zijn
laboratorium in Compiègne komt assisteren. In maart 1915 licht Carrel de methode aan dr.
Depage toe, en deze beveelt de techniek onmiddellijk aan voor de gewonden in L’Océan. Al op 20
juni 1915 schrijft verpleegster Jane de Launoy in haar dagboek dat de gasgreenaanvallen - die
onvermijdelijk leiden tot amputatie van het getroffen lichaamsdeel - zeldzamer worden sinds de
methode in het hospitaal wordt toegepast. In augustus gaat dr. Georges Debaisieux op stage naar
Compiègne, spoedig gevolgd door dr. Anten en twee verpleegsters van L’Océan. Vanaf september
wordt de methode ‘op proef’ toegepast in het hospitaal. Omdat de techniek uitstekend werkt,
wordt ze vanaf 1 juni 1916 systematisch toegepast bij alle gewonden. Daarmee is L’Océan het
eerste hospitaal ter wereld dat op grote schaal kiest voor deze methode van wondontsmetting.
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Dr. Georges Debaisieux bestudeert in een artikel de methode van de Britse dr. Almroth Wright
en de Carrel-Dakinmethode. Daarbij concludeert hij dat L’Océan voor deze laatste methode heeft
gekozen omdat ze vanaf het begin uitstekende resultaten geeft. Ook dr. C. Lagasse verricht
uitvoerig onderzoek naar wondhechtingen via deze methode. Op 499 uitgevoerde gevallen
tussen 1 juni 1916 en 15 februari 1917 noteert hij 440 volledig geslaagde (88,18 %), 51
gedeeltelijk geslaagde (10,22 %) en 8 mislukte hechtingen (1,60 %).
Naast de grote aandacht voor deze nieuwe methode van wondontsmetting in de medische
onderzoeken van L’Océan, vermelden we nog een aantal andere innoverende studies. Zo verricht
dr. Janssen in februari 1917 onderzoek naar hoofdwonden veroorzaakt door
oorlogsprojectielen. Opvallend is dat zowel in 1915 als in 1916 het aantal hoofdwonden het
hoogst is in december, en groter in de winter dan in de zomer. Als verklaring stelt hij dat
militairen zich veiliger voelen in het donker en zich dan vaker vertonen. Het gebruik van een
helm vermindert het aantal hoofdwonden niet, want een militair met een helm neemt meer
risico’s. Een helm vermindert uiteraard wel de ernst van de wonde en redt zo gewonden vaak
van een onmiddellijke dood. Uit cijfers van L’Océan blijkt dat sinds eind 1915 het aantal
hoofdwonden door geweerkogels sterk toeneemt, terwijl hoofdwonden door granaatscherven
dalen. Eenvoudige hoofdwonden veroorzaken slechts 4,80 % sterfgevallen, bij gecompliceerde
hoofdwonden loopt dit op tot 62,70 %.
Dr. Albert Dustin publiceert een uitvoerig onderzoek over verwondingen van het perifeer
zenuwstelsel. Hij wil hiermee een bijdrage leveren aan de heftige discussies die er sinds het
begin van de oorlog bestaan tussen voor- en tegenstanders van een interventie op dit vlak.
Daarvoor onderzoekt hij de weefsels van 60 slachtoffers met zenuwtrauma’s. Dustin concludeert
dat er in geval van een volledige onderbreking van de zenuw niet getwijfeld moet worden en dat
een onmiddellijke operatie noodzakelijk is. Indien het echter gaat over een gedeeltelijke
onderbreking, moet verder klinisch onderzoek uitwijzen of een interventie al dan niet nodig is.
Dr. Constantin Levaditi, bacterioloog van het befaamde Pasteurinstituut in Parijs, doet sinds
februari 1917 bacteriologisch onderzoek op oorlogswonden in het Instituut Marie Depage, vijf
laboratoria voor medisch-wetenschappelijk onderzoek, verbonden aan L’Océan. De vlugge
evacuatie naar het hospitaal en de uitstekende uitrusting van zijn laboratorium laten hem toe
om de bacteriële evolutie van de oorlogswonden op de voet op te volgen. Hij concludeert dat een
zo vroeg mogelijke wondhechting een dominant idee moet zijn in de houding van de chirurg
tegenover oorlogswonden, op voorwaarde dat voorafgaande bacteriologische controle die
wondhechting opportuun acht.
Dr. Fernand Neuman onderzoekt 352 gevallen van buikwonden in L’Océan tussen 1 januari 1915
en 1 maart 1918. Daaruit blijkt dat er in 34,30 % sprake is van genezing. Opmerkelijk zijn wel de
verschillen naargelang de drie onderzochte periodes: 32 % tussen 1 januari 1915 en 1 mei 1916,
42 % tussen 1 mei 1916 en 10 maart 1917, en 27 % tussen 10 maart 1917 en 1 maart 1918. In
de eerste periode zijn er niet veel evacuatiemogelijkheden, in de tweede verbeteren deze sterk,
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in de derde situeren zich de offensieven van 1917. Daarentegen blijkt dat er sprake is van 51 %
genezing in de vooruitgeschoven post aan Sint-Jansmolen (tussen Oostkerke en Lampernisse),
post die in juni 1916 voornamelijk wordt opgericht voor patiënten met buikwonden. Dit is
volgens Neuman de bevestiging van het feit dat twee factoren essentieel zijn voor het welslagen
van de behandeling van buikwonden: de afschaffing van het transport op lange afstand en de
duurtijd van de daaropvolgende interventie.
Dr. Paul Govaerts stelt in zijn studie over bloedarmoede na overvloedig bloedverlies als
aangewezen behandeling onmiddellijke bloedtransfusie voor, een techniek die op dat moment
nog in haar kinderschoenen staat. In L’Océan worden systematisch en met succes directe
bloedtransfusies - van de arm van de donor naar de ontvanger - toegepast wanneer het
bloedonderzoek van het slachtoffer een levensbedreigende bloeding aantoont. Het onmiddellijk
effect van zo’n transfusie is vaak opmerkelijk en veroorzaakt een echte verrijzenis. Govaerts
onderzoekt 14 gevallen: 8 ervan genezen (57,14 %), 6 overlijden (42,86 %). Dit is volgens hem
een zeer bemoedigend resultaat, omdat de gewonden zonder bloedtransfusie slechts 10 % kans
op overleven hebben.
Vanaf 1915 boeken dr. Carl Jansen en dr. Georges Debaisieux overigens uitstekende resultaten
met de transfusie van bloed waaraan citraat wordt toegevoegd om het te kunnen bewaren
zonder dat het stolt, een ontdekking die op 27 maart 1914 in Brussel voor het eerst werd
toegepast door dr. Albert Hustin. Daardoor wordt het mogelijk om het bloed van de donor pas na
verloop van tijd aan de ontvanger toe te dienen. Toch blijven de transfusies in L’Océan nog
voornamelijk rechtstreeks van de arm van de donor naar de ontvanger gebeuren. Verpleegster
Jane de Launoy noteert hierover op 24 juli 1917 in haar dagboek: “De laatste dagen gebeuren
veel bloedtransfusies. Edmond, de brancardier die opdient in de eetzaal is bloedgever. Hij redt
een Brit met een verbrijzelde dij en komt bleekjes binnen. Arthur ook… Andere gevers volgen.
Het is prachtig en indrukwekkend te zien hoe de bloeddruk van nul bij de aanvang traag begint
te stijgen. ‘Mijn Brit is gered!’ zegt Edmond trots. Merkwaardig hoe alle bloedgevers het
bezittelijk voornaamwoord gebruiken bij de gewonde die ze redden en er zich zorgen over
maken met een aan moederliefde verwant gevoelen. Een nieuw element in de mannelijke
psychologie. Van ons, vrouwen, willen zij geen bloed! Verschillende hebben zich al aangeboden…
jammer!”

EEN KWANTITATIEVE ANALYSE VAN DE GEVOERDE ONDERZOEKEN
Na deze inhoudelijke toelichting van de meest opmerkelijke medische studies uitgevoerd in
L’Océan, besteden we in het tweede deel van deze tekst complementair aandacht aan een
kwantitatieve benadering van deze onderzoeken. Daarvoor maken we vooral gebruik van de
scriptie van Pierre Pien over de geneeskunde aan het Belgisch front tijdens de Eerste
Wereldoorlog, waarin hij de inhoud van de 52 artikels heeft geanalyseerd en samengevat in een
aantal tabellen en grafieken. Hieruit blijkt dat de grootste aandacht - 20 artikels - gaat naar
methoden om wondbesmetting te voorkomen door de chirurgische instrumenten kiemvrij te
maken en bijkomende besmetting te voorkomen door goede behandelingsmethoden te
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gebruiken. Dit is uiteraard niet verwonderlijk in het licht van de hoger vermelde belangstelling
voor de Carrel-Dakinmethode. Op de tweede plaats zien we veel aandacht - 11 artikels - voor
chirurgische onderwerpen, wat verklaard wordt door het feit dat chirurgie het vakgebied van dr.
Depage is. Opmerkelijk is de relatief grote aandacht - 7 artikels - voor de weefselleer. Ook dit is
niet verwonderlijk: het gaat hier over microscopisch onderzoek, en het Instituut Marie Depage
beschikt over gespecialiseerde apparatuur om dergelijke onderzoeken uit te voeren.

Tabel 1: Behandelde medische onderwerpen in wetenschappelijke artikels L’Océan

Medisch onderwerp
Voorkomen wondbesmetting
Chirurgie
Weefselleer
Infectieziekten
Neurologie
Oogheelkunde
Biologie
Tandheelkunde
Algemene presentatie
TOTAAL

Aantal artikels
20
11
7
3
2
2
1
1
5
52

Pien analyseert ook hoeveel van de in totaal 1207 pagina’s aan deze medische onderwerpen
gewijd worden. Ook hier zien we dezelfde drie grote domeinen: voorkomen van
wondbesmetting, chirurgie en weefselleer.
Tabel 2: Aantal pagina’s per behandeld medisch onderwerp in wetenschappelijke artikels L’Océan

Medisch onderwerp
Voorkomen wondbesmetting
Chirurgie
Weefselleer
Infectieziekten
Tandheelkunde
Neurologie
Oogheelkunde
Biologie
Algemene presentatie
TOTAAL

Aantal pagina’s
401
329
222
35
32
25
24
16
123
1207

Misschien een detail, maar toch wel interessant is de statistiek die Pien heeft gemaakt van de
373 gepubliceerde foto’s. Daarbij krijgen we immers een afwijkend beeld: we zien dat meer dan
de helft betrekking heeft op chirurgische onderwerpen. Dit is ongetwijfeld te verklaren door het
feit dat dr. Depage chirurg is en de meeste opdrachten geeft aan de twee fotografen van L’Océan.
Tabel 3: Aantal foto’s per behandeld medisch onderwerp in wetenschappelijke artikels L’Océan
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Medisch onderwerp
Chirurgie
Voorkomen wondbesmetting
Tandheelkunde
Weefselleer
Biologie
Neurologie
Infectieziekten
Oogheelkunde
Algemene presentatie
TOTAAL

Aantal foto’s
204
61
34
19
7
4
4
0
40
373

Pien presenteert eveneens een overzicht van de verschillende pathologieën die beschreven
worden (waarbij vier algemene artikels niet over een specifieke pathologie handelen, vandaar
een totaal van 48 in plaats van 52 artikels). Daarbij constateert hij een groot overwicht van
studies over oorlogswonden, voornamelijk vanuit algemeen oogpunt. Tevens zijn er een
behoorlijk aantal onderzoeken over bloed, zowel over bloedtransfusies, de effecten van gas op
bloed en het gebruik van bloedserum.
Tabel 4: Pathologieën beschreven in wetenschappelijke artikels L’Océan

Pathologie
Oorlogswonden (algemeen)
Oorlogswonden (hoofd)
Oorlogswonden (voet)
Oorlogswonden (gewrichten)
Oorlogswonden (buik)
Zenuwen
Infectieziekten
Spieren
Bloed (algemeen)
Bloed (effecten gas)
Bloed (serum)
Bloed (transfusie)
Gas
Beentransplantatie
TOTAAL

Aantal artikels
19
4
1
1
1
4
3
3
3
3
2
2
1
1
48

Ter afronding van dit beknopt overzicht van de medische vooruitgang in L’Océan vermelden we
nog dat er vanaf de zomer van 1915 wekelijks op zaterdag conferenties ingericht worden voor
alle frontgeneesheren, waarbij de nieuwste ideeën en de laatste bevindingen inzake
oorlogschirurgie, geneeskunde en hygiëne worden besproken. Tevens is het zo dat landen als
Frankrijk, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Japan, Italië en Servië medische missies naar
het hospitaal in De Panne sturen om er de gebruikte technieken te bestuderen. Het is dan ook
zeker niet overdreven om te concluderen dat er in L’Océan tijdens de Eerste Wereldoorlog
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belangrijke medische vooruitgang wordt geboekt, die ook een invloed heeft op de medische
hulpverlening van de geallieerden.
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HET MILITAIR HOSPITAAL VAN BEVEREN-AAN-DEIJZER EN DOKTER PAUL DERACHE
Prof. dr. Paul Defoort

DE OORSPRONG EN DE PLAATS IN DE BELGISCHE MEDICO-MILITAIRE ORGANISATIE
Het Militaire Hospitaal (HM) van Beveren-aan de-IJzer werd opgericht in april 1917. Het was de
laatste grote hospitaalformatie die aan het IJzerfront ontplooid werd, en was in feite een
relocalisatie van het te Adinkerke gevestigde HM “Cabour chirurgical”, in het vooruitzicht van
een extensie van de Belgische frontlinie naar het zuiden toe. Het was een militaire formatie,
administratief onder de gezondheidsdienst van het leger, dit in tegenstelling met de
“Ambulance” de L’Océan, die, hoewel volop gebruik makend van militair personeel, het statuut
had van een Rode Kruis-inrichting.
Beveren-aan-de-IJzer was een kleine, wigvormige gemeente tussen Stavele en de Franse grens,
en maakt thans deel uit van het grondgebied van Alveringem. De korte afstand van het front (9
km) maakte een snelle opvang van de gewonden mogelijk: de maximale evacuatieduur op
Beveren bedroeg 3 uur.
Bij de reorganisatie van oktober 1917, waarbij het front ingedeeld werd in 4 medische sectoren,
“OHBC” – L’Océan, Hoogstade, Beveren, Cabour Médical – ressorteerde de vooruitgeschoven
chirurgische post (PCA) Abeelenhof onder Beveren. De PCA Abeelenhof was actief vanaf 1916
onder dr. Delporte, later hoogleraar aan de ULB.

DR. PAUL DERACHE
De inrichting en de leiding van het HM Beveren-aan-de IJzer werd
toevertrouwd aan dr. Paul Derache, die tevoren de leiding had over
“Cabour Chirurgical”. Derache was een militair geneesheer die zijn
sporen had verdiend als “chirurgisch adjunct” van generaal-geneesheer
Mélis, de inspecteur-generaal van de gezondheidsdienst (I.G.S.S.). In de
laatste jaren voor de oorlog had hij samen met Mélis en als zijn
rechterhand de maatregelen op gang gebracht om de medische dienst
bij de tijd te brengen en enigszins voor te bereiden op de noden van de
moderne oorlogsvoering. Dat dit niet steeds van een leien dakje liep
moet duidelijk zijn als men zich realiseert dat de medische dienst eerder
als een logistiek aanhangsel beschouwd werd. De dienst had dan ook
geen opperbevelhebber, maar een inspecteur-generaal die overigens niet eens lid was van de
Generaal-geneesheer Paul
Derache, I.G.S. 1 1930 - 1934
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Generale Staf, maar beschouwd werd als een “adviseur” van de Minister van Oorlog, wat hem
dus geen directe uitvoerende beslissingsmacht gaf.
Dat maakt wat Mélis en Derache voor de oorlog en in de eerste fase van de krijgsverrichtingen
nog hebben verwezenlijkt des te verdienstelijker: een uitbreiding van het medisch kader en de
specifieke opleiding van de artsen-miliciens (dat plan was nog volop in uitwerking toen de
oorlog uitbrak); het invoeren van het individuele verbandpakket bij de uitrusting van de soldaat
en de verplichte (ook voor officieren!) instructie in het gebruik ervan; het bouwen van een 150
treinwagons SSA (Service de Santé de l’Armée), metalen wagons met ombouwmogelijkheid voor
het transport van liggende en zittende gewonden, die later door onze Britse en Franse
geallieerden als model werden bewonderd.
Tijdens de oorlog, als de medische dienst overspoeld werd door de realiteit en van de mooie
evacuatieplannen niets overbleef – het idee was dat van het front, dat gehouden werd door het
veldleger tussen de forten van Luik en Namen, tweemaal daags de gekwetsten vanaf vaste
verzamelpunten per trein naar de hospitalen van het achterland zouden overgebracht worden –
wisten Mélis, Derache en hun medewerkers een minimum van een werkzaam alternatief te
behouden. Daarbij kwamen merkwaardige initiatieven. Zo hadden de bataljonsartsen reeds
vroeg ingezien dat de auto het voorkeursvervoermiddel was voor de gekwetsten. In de
“Nationale Versterking” Antwerpen bleken grote aantallen Amerikaanse Overland-chassis
beschikbaar voor de militaire transportdienst. In het belegerde Antwerpen bouwden de
Minerva-fabrieken op die onderstellen ambulances, zodat het Belgisch leger bij de evacuatie van
de vesting wellicht over het meest toonaangevende ambulance-autopark van het ogenblik
beschikte. De nachtelijke evacuatie per spoor van de gewonden en de medische dienst, op de as
Gent-Brugge-Oostende, in de flank en op bepaalde plaatsen binnen het geschutsbereik van de
oprukkende Duitse legers, blijft een huzarenstuk en een epos op zichzelf – in Groot-Brittannië en
Frankrijk zou het ongetwijfeld tot de algemeen bekende nationale mythologie behoren.
Tenslotte wist de medische dienst de evacuatie naar Engeland van enkele duizenden
zwaargewonden te organiseren, met behulp van opgeëiste schepen en kusttrams. Dat de
toestanden daarbij soms hallucinerend dramatisch waren, beschrijft o.m. Jane de Launoy in haar
dagboek.
Nadat het front gestabiliseerd was aan de Ijzer werd Derache achtereenvolgens de commandant
van de ambulance van Duinkerken en van het HM “Cabour chirurgical” te Adinkerke. Voor deze
laatste positie werd hij overigens aanbevolen door dr. Antoine Depage. In Cabour werd op 1
januari 1917 de publicatie van de “Archives Médicales Belges” heropgestart – het verhaal wil dat
dit op zijn beurt Depage prikkelde tot het uitgeven van de “Bulletins de L’Océan”.
In tegenstelling tot de begaafde en toegewijde administrator Mélis, was Derache persoonlijk een
talentrijk chirurg, die in tegenstelling tot de flamboyante Depage zijn gezag rustig uitoefende en
ontzag kon wekken door een simpele frons van zijn imposante, borstelige wenkbrauwen. In de
mooie schets “Un Grand Patron” in het gedenkboek van Derache beschrijft zijn oud-medewerker
dr. Reynders hoe de “patron” op het beslissende moment de nieuw opgenomen patiënt komt
inspecteren, met een mimetisch handgebaar beslist tot de “coup de bistouri”, insisteerde op de
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pijnlijk nauwkeurige positionering van de patiënt om de gewenste interpretatie van een
röntgenopname te bekomen, bij zijn medewerkers insisteert dat de kwaliteit van het resultaat
van de immobilisatie van de patiënt afhangt van dagelijks, of meermaals per dag, inspecteren en
ajusteren van de positie en de fixatie van een lidmaat. Derache won de toewijding en het respect
van zijn medewerkers, maar ook van de soldaat, door zijn humane houding: op de zaalronde
vroeg de “patron” steevast aan de Belgische soldaat of hij zijn biertje had gekregen, aan de
Fransen of ze hun “pinard” hadden gehad, aan de Engelse patiënten of er een “cup of tea” was
geschonken – en hij insisteerde bij de intendant van het hospitaal dat hij hoe dan ook die pinard
en die “cup of tea” in voorraad moest zien te hebben.

HM BEVEREN-AAN –DE-IJZER
Het HM Beveren was een modulaire constructie op basis van de geprefabriceerde barakken van
de SSA-paviljoenen: langwerpige rechthoekige gebouwen met een zadeldak waarvan de nok
opgehoogd was door een lichtval. Op die manier was het concept verwant aan dat van Depage’s
hospitaal te Vinkem (waarvan de paviljoenen uit de USA toegeleverd waren) maar Derache’s
concept voor Beveren was finaal meer doordacht: Vinkem was één langgestrekt complex langs
een kilometerlange rechte gang (een “ruggengraat”) met aan één zijde de technische ruimten en

HM Beveren-aan-de-Yzer (uit: Mathieu, op.cit.)

aan de andere zijde de ziekenzalen; het resultaat was naar alle getuigenissen een zwaar gebrek
aan leefbaarheid: tocht die door de hele gang gierde, ondoenlijke temperatuurregeling, haast
onhoudbare geluidsgalm... .
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Beveren had twee vleugels in U-vorm ter weerszij van een centraal complex en nog enige
losstaande paviljoenen. Het “centrale technisch centrum” (sic) bevatte de opnamezaal, een zaal
voor shockpatiënten, twee operatiezalen (een aseptische en een septische) met elk drie tafels,
een radiografiezaal, tandheelkundezaal, zalen voor specialismen en vier laboratoria.
De radiografiezaal in het opnameblok was een belangrijk pluspunt; 24 uur op 24 bemand, in
beurtrol door diensthoofd dr. Couturier of zijn adjunct dr. Copin, maakte die het mogelijk dat
elke gekwetste bij opname radiografisch onderzocht werd. Occasioneel verleende ook de
eminente radioloog dr. Etienne Henrard, staflid van L’Océan, zijn medewerking. Henrard was
een pionier en bijzonder bedreven expert in het radioscopisch verwijderen van metaalsplinters
of kogels door magnetische extractie met zo min mogelijk weefselschade – uiterst belangrijk bij
kogels of fragmenten in het hoofd of de thorax of bij het oog.
Elke vleugel bevatte 10 paviljoenen – één was dienstig als kapel – die 26 patiënten konden
onderbrengen. Een paviljoen had elektrische verlichting, drie kachels ter verwarming, een
badkamer, een zaaltje voor de bereiding van tee of kruidendrankje, en mobiele toiletten. De
vloeren waren bekleed met linoleum. In totaal had Beveren aldus 500 bedden; die zouden
tijdens de periode van de activering 6000 opnamen te verwerken krijgen (gemiddeld 10 per
dag) die zoals reeds gezegd in ten hoogste 3 uur van het front konden overgebracht worden.

HM BEVEREN IN HET VERLOOP VAN DE MILITAIRE OPERATIES
Dr. Paul Derache (3de van rechts op de eerste rij) en zijn medische staf
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Gemiddeld 10 opnamen was het debiet tijdens de statische fase van de operaties, die echter
voorzienbaar een einde zou nemen. Door het verdrag van Brest-Litovsk met het bolsjewistische
Rusland namen de vijandelijkheden aan het oostelijk front een einde, en zoals te verwachten
zette Ludendorff de vrijgekomen troepen in om in het westen de beslissing te forceren vooraleer
de Amerikaanse aanwezigheid het evenwicht daar definitief kon verstoren. Het verwachte
offensief brak los in maart-april 1918, met een nieuwe infanterietactiek van Duitse zijde.

Zwaarbewapend met vooral vlammenwerpers en granaten infiltreerden “Sturmtruppen” de
linies, braken doorheen de zwakkere plekken en omtrokken de haarden van sterkere weerstand.
De zwaarste schok viel op het 5e Britse leger van generaal Gough, dat verplicht was veel terrein
prijs te geven om vooral het contact tussen zijn rechterflank en de verdere geallieerde linies niet
te verliezen. Op de Duitse rechterflank, aan de basis van het wigvormige offensieffront, kon het
niet anders of ook het Belgisch leger kreeg zijn aandeel van de Duitse vloedgolf te verwerken.

De Belgische staf werd daardoor niet verrast noch overrompeld. Het neveneffect voor het HM
Beveren was echter wel, dat het zijn piekactiviteit zou moeten leveren op een ogenblik dat het,
precies wegens zijn ligging op een mogelijke Duitse aanvalsas, door het commando ontmanteld
werd voor relocalisatie. Een eerste actie had plaats op 6 maart 1918 bij Reigersvliet, waar
Belgische regimenten lanciers en jagers te paard een Duitse aanvalspoging staande hielden. De
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voornaamste operatie was echter de slag bij Merkem van 16 tot 18 april. Het offensief van 23
Duitse bataljons werd daar opgehouden door de Belgische 3e, 4e en 9e Divisie (samen 8
bataljons) die daarbij 800 krijgsgevangenen maakten. In het HM Beveren werden 500
chirurgische ingrepen uitgevoerd; de mortaliteit bedroeg 58 op 16 april, 11 op 17 april, 23 op 18
april en 7 op 19 april (20 %). Er werden ook Britse soldaten behandeld. 20 van hen zijn
begraven op het Beveren-Yser Cemetery. (Daar kwamen in 1940 nog 8 gesneuvelden van de
terugtocht naar Duinkerken bij).

In de PCA Abeelenhof werden de niet-transporteerbare, “hopeloze” gevallen geopereerd, binnen
de 2 uur. De overleving bedroeg 50 %. Koning Albert sprak over Beveren als “une merveille
militaire”.

HM Beveren, plan en legende (uit: Mathieu, op.cit.)

Van 28 tot 30 september ging het Belgisch leger onder een enorme slagregen in het offensief op
de lijn Woumen-Houthulst-Passendale. De objectieven werden op enkele dagen tijd genomen.
HM Beveren draaide op volle capaciteit maar moest reeds vanaf de eerste dag verder evacueren
op de installaties van L’Océan te Vinkem en De Panne. Op 4 oktober bezocht Koningin Elisabeth
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samen met prinses Marie José het HM Beveren, dat op 7 oktober een vooruitgeschoven post
opende te Zonnebeke. In zijn biografie van zijn vader stelt Henri Depage het voor alsof er een
soort race aan de gang was waarbij Antoine Depage het voortouw nam op de inerte Mélis en de
medische staf door zijn PCA sneller te installeren, maar die ontplooiing van vooruitgeschoven
posten verliep in werkelijkheid volstrekt planmatig. Generaal Mélis inspecteerde de PCA te
Zonnebeke op 10 oktober, en ook de Koningin volgde de medische formaties op de voet. Op 20
oktober werd het HM Beveren ontplooid in het Instituut van de Zusters van Liefde
(Minnewaterhospitaal) te Brugge, dat op 18 oktober als eerste provinciehoofdstad bevrijd was.
De vooruitgeschoven chirurgische post werd opgezet in het kasteel Drijkoningen te Beernem.
Op 11 november werd de wapenstilstand van kracht.
De installaties te Beveren werden in 1921 ontmanteld.

DE VERDERE CARRIÈRE VAN GENERAAL DERACHE. DE PERSOONLIJKHEDEN VAN BEVEREN.
Vele artsen oud-medewerkers van Derache zouden in hun verdere carrière diensthoofd of
bevelhebbers worden in de militaire hospitalen: te Brussel Burger, Couturier, Focquet,
Gaudissart, Grutman, Marchal en Van Olmen; te Antwerpen Lefebvre en Waffelaert, en te Luik
Voncken (I.G.S.S. van 1944 tot 1946) en Reynders.
Derache zelf vervolgde een briljante loopbaan. In 1925 werd hij – als militair chirurg! – de
voorzitter van de Société Belge de
Chirurgie. Misschien nog meer
significant voor de perceptie die men
had van zijn figuur: in 1929 ging een
grote
dankmanifestatie,
in
aanwezigheid van Koningin Elisabeth,
uit van zijn oud-patiënten van Cabour
Chirurgical en Beveren.
Van 1930 tot 1934 bekleedde hij de
professionele top als I.G.S.S. In 1933
kreeg hij een grote hulde in de “Cercle
Gaulois” en werd hem een huldeboek
overhandigd, met een opdracht van de Koningin, en bijdragen van talrijke oud-medewerkers:
drs. Lemmens, Reynders, Burger, Waffelaert, Couturier, Marchal, Helsmoortel Jr., Vanden
Branden, Henrard, Van Olmen, Tant, Van Bever, Guimy, Van Der Ghinst, Focquet, Grutman,
Voncken, Lefebvre, Gaudissart en Delcroix. Het weekblad “Pourquoi Pas?” wijdde toen ook een
nummer aan hem.
Zijn oude medewerkers ontmoetten hun “patron” trouwens jaarlijks op de laatste zaterdag van
april, als de “Beveren Club” die bijeenkwam vanaf april 1922, de vijfde verjaardag van de
activering van HM Beveren. Er werd uiteraard gebanketeerd, en er werden reminiscenties
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opgehaald en gezongen – Dr. Reynders evokeerde de “présence” en de actie van de “patron” in
het vers:
“Y avait une blouse à Beveren naguère
Y avait un kepi à Beveren naguère
Y avait un cigare à Beveren naguère
Y avait une main jadis à Beveren”
De “Beveren Club” had haar eigen devies, dat actueel nog passend zou zijn als motto voor de hele
honderdjarige herdenking van de Groote Oorlog: “Memoria Spes” – Door de Herinnering leeft de
Hoop.

Derache slaagde er nog in, het 7e Internationaal congres voor Militaire Geneeskunde, dat
HM Beveren: het verwijderen van een scherf uit de nierstreek doorging in 1935, naar België te halen, maar het congres zelf
zou hij niet meer meemaken.
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DE SANITÄTSDIENST MARINEKORPS FLANDERN EN DE
MARINE- KRIEGSLAZARETTE IN HET BEZETTE BRUGGE
GEDURENDE WO I1
Dr. Patrick Verbeke

DE ORGANISATIE VAN DE MARINESANITÄTSDIENST
Voor de oorlog stond de Marinesanitätsdienst niet enkel in voor de medische zorgen aan boord
van de oorlogsschepen maar ook voor de zorgen van de eenheden die instonden voor de Duitse
kustverdediging. Daar was de opdracht van de gezondheidsdienst nagenoeg identiek aan deze
van de medische dienst van het landleger. Toen de oorlog uitbrak was de Marinesanitätsdienst
niet voorbereid op een veldtocht. De medische expertise aan boord van de slagschepen was niet
van nut. Er was geen medische aanwezigheid voorzien noch aan boord van de
oppervlakteschepen waarvan de opdrachten zich nagenoeg uitsluitend beperkten tot de
kustvaart, noch aan boord van de duikboten. Ook in de grotere duikboottypes die langere
missies deden was geen medische aanwezigheid. Wat de zorgen voor de eenheden van de
marine-infanterie betreft verwijst Utheman naar de uitermate vochtige omstandigheden aan het
IJzerfront. Dr. Utheman vatte het samen als volgt: ‘Wir standen dauernd an der Front, ‘an einer
der schärfsten Wetterecken des Weltkriegs, wo es nie Ruhe gab, weder nach See zu, noch in den
Schützengräben.’2
Bij de gezondheidsdienst van de marine bestonden geen dienstvoorschriften over de
personeelssterkte noch over de medische uitrusting. In tegenstelling tot het landleger waarbij de
Sanitätskompagnie onder militair bevel stond van een Rittmeister en twee luitenanten van de
reserve was de Sanitätsoffizier bij de marine ook de militaire bevelhebber van de
Sanitätskompagnie. In 1916 zal ook het landleger dit principe overigens ook invoeren. Daar waar
de medische dienst van het landleger over speciale paardenwagens beschikte voor het transport
van het materieel beschikte de Sanitätsdienst niet over dergelijke voertuigen. In augustus 1914
wist de1.Marine-Division zich ter elfder ure te beredderen met twee paardenkarren om de drie
Feldlazarette te bedienen. In de loop van de oorlog werd dit euvel opgelost door de oprichting
van een Sanitätskraftwagenabteilung.
De Marinesanitätsdienst nam progressief uitbreiding naarmate de Marinedivision evolueerde tot
het grotere Marinekorps Flandern. De 1.Marine-Division beschikte over een Sanitätskompagnie en
drie Feldlazarette3. De eerste opvang gebeurde in de Truppenverbandplätze. Voor de verdere
opvang waren er de verschillende echelons, naargelang de ernst van de verwondingen of
ziektetoestand. Na de Verbandplätze kwamen de Hauptverbandplätze, de Feldlazarette en ten
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slotte de Kriegslazarette. In de omgeving van de kustbatterijen zorgden Sanitätsunterstände voor
de eerste hulp.
Bij de uitbreiding tot het Marinekorps kwam er een Sanitätskompagnie, een Feldlazarett en twee
Kriegslazarette4 bij. Later werd er in Brugge nog een derde Kriegslazarett opgericht. De MarineKriegslazarette beschikten over degelijke medische voorzieningen. Dit had als voordeel dat de
lichtgewonden en de minder zware zieken niet naar de hospitalen in het Etappengebiet
overgebracht moesten worden en daardoor minder lang uit circulatie waren. Om de
krijgshospitalen te ontlasten en om onnodige Heimsendungen te vermijden voorzag de
gezondheidsdienst in de loop van de oorlog aanvullend Leichtkrankenabteilungen en
Genesungsheime.
In de hospitalen waren zowel mannelijke als vrouwelijke verpleegkundigen werkzaam. Naast de
Marineschwestern die over de meeste ervaring beschikten en de kern van het verplegend
personeel vormden waren er ook Berufsschwestern en enkele freiwillige Schwestern actief. De
Berufsschwester waren afkomstig uit het burgerhospitaal in Eppendorf. Het aantal Schwestern
was beperkt en hun activiteit bestond uit verpleegkundige bijstand in de operatiezaal, uit
verpleegkundige zorgen in de ziekenzaal en taken in de keuken. Ze deden enkel nachtdienst in
geval van nood en beschikten over aparte eet- en slaapplaatsen. De Schwestern aten nooit samen
met hun mannelijke collega’s noch met de artsen. Dr. Utheman was geen voorstander van de
aanwezigheid van al te jonge Schwestern: ‘Jüngere und noch nicht voll ausgebildete Schwestern
gehören nicht ins Feld, und wenn, dann nur in geringer Zahl und den Berufsschwestern
beigegeben’5 De Sanitätsdienst beschikte verder over Sanitätsunteroffiziere, Krankenträger en
Hilfskrankenträger. De Marineapotheker van het Reservesanitätsdepot stond in voor de levering
van de geneesmiddelen. In de hospitalen werden apothekers van de reserve ingezet. De
Marinesanitätsdienst beschikte over 2 Zahnstationen in Oostende. Deze stonden in voor de
tandheelkundige zorg voor de manschappen op rust. Dringende tandheelkundige ingrepen
werden verricht in de Feldlazarette. Zware ingrepen gingen door in het groot Zahnstation dat
deel uitmaakte van het Kriegslazarett II. De medische dienst beschikte ook over
Entlausungsanstalten. Als de soldaten van het front kwamen werden ze eerst naar het
ontluizinggesticht gestuurd, gelegen in de Refuge in Sint-Andries. Daar kregen ze een
ontluizingbad, werd hun haar kort geknipt en werden hun kleren gestoomd. De
Marinesanitätsdienst had ook enkele Badeanstalten of zwembaden voorzien voor de
frontsoldaten op rust.
De Marinesanitätsdienst stelde bij de aanvang van de oorlog bij de gewonde marinesoldaten
opvallend veel gevallen vast van tetanus. Volgens Dr. Utheman was dit een gevolg van het
intensief gebruik van paardenmest in de tuinbouw in ons land. Daardoor was de grond meer
bevuild door sporen van de Clostridium tetani. De Sanitätsdienst had tijdens haar verblijf in
Brussel tetanusserum kunnen bemachtigen en had in Antwerpen vier tetanusserumpaarden
opgeëist zodat vanaf dan elke gewonde tetanusserum toegediend kreeg bij aankomst in de
Truppenverbandplatz. De gevolgen van de tetanusbesmetting bleven vanaf dan achterwege.
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De meest frequent voorkomen medische problemen naast de opgelopen oorlogsverwondingen
waren tyfus en geslachtsziekten. Volgens Dr. Utheman kwam tyfus in onze regio endemisch voor
als gevolg van de slechte drinkwatervoorziening en het gebrek van de bevolking aan elementaire
kennis van gezondheidszorg en hygiëne. Omwille van het contact met de lokale bevolking bij
inkwartiering werden de manschappen ingeënt. Toen deze maatregel ontoereikend bleek
voerde de Marinesanitätsdienst in 1915 de meldingsplicht van besmettelijke ziekten in. De
meldingsplicht bestond immers nog niet in ons land. De Brugse artsen werden verplicht om
patiënten met besmettelijke aandoeningen waaronder tyfus, mazelen en rode koorts bij de
Duitse overheid te melden. Aanvankelijk liep dit niet vlot. Pas na een onderhoud met Belgische
Gezondheidscommissie verliep de samenwerking beter.
De huizen waar tyfus werd vastgesteld werden aangeduid door middel van een bord waarop
vermeld was dat de woning niet betreden mocht worden door Duitse manschappen. Met steun
van de Sanitätsdienst werden lokale ontsmettingsploegen opgericht. Toen ook deze maatregelen
ontoereikend bleken besloot de bezetter in september 1915 om de bevolking in te enten. Vanaf
dan daalde het aantal gevallen van tyfus.
Tegelijkertijd met de meldingsplicht van besmettelijke ziekten werd de gedwongen opneming
van patiënten met een besmettelijke aandoening in een gespecialiseerd sanatorium
geïntroduceerd. Het Seuchenkrankenhaus6 was ondergebracht in het Hospitaal Onze-Lieve-Vrouw
ter Potterie op de Potterierei. De Bruggelingen spraken van het Typhuslazaret. Eén geneesheer
en drie zusters stonden in voor de verzorging van de patiënten. Uit de opnamecijfers blijkt dat
de nood aan een dergelijk centrum groot was. In 1915 werden 236 tyfuspatiënten opgenomen.
In de drie daaropvolgende jaren waren er dit respectievelijk 167, 226 en 427. In 1915 overleden
25 patiënten en in 1916 en 1917 stierven er telkens 29. In 1918 noteerde het
Seuchenkrankenhaus 59 sterfgevallen.
Ook de Marinesanitätsdienst werd geconfronteerd met het probleem van seksueel
overdraagbare aandoeningen. Als eerste maatregel werd onder de marinesoldaten informatie
verspreid over geslachtsziekten en de preventie ervan. Later werden de Brugse artsen
aangespoord om de prostituees regelmatig te onderzoeken op geslachtsziekten. Aanvankelijk
gebeurde dit door een Marinearzt in aanwezigheid van de behandelende arts. Toen bleek dat dit
onvoldoende resultaat opleverde werd een specialist bij het medisch onderzoek betrokken en
werd het aantal controles opgedreven: ‘Die zahlreichen Trinkstuben (Estaminets), wo es ein
sehr wenig schmackhaftes Bier gab, dafür aber immer Gelegenheit für Zusammentreffen mit
Mädchen und Frauen, wurden von der Polizei haufiger besucht, um Mißstände festzustellen und
zu beheben.’7.
Naast deze maatregelen besloot de bezettende instantie om vrouwen en meisjes die aan een
geslachtsziekte leden over te brengen naar een gespecialiseerd ziekenhuis en hen er onder
dwang te houden, ook na hun genezing. Het zogenaamd hospitaal voor syphilitieke vrouwen
bevond zich in de gebouwen van de Refuge of het Vrouwengevang in Sint-Andries.
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KRIEGSLAZARETTE IN BRUGGE
Reeds begin oktober 1914, nog vóór de bezetting, verbleven krijgsgevangenen Duitse gewonden
in Brugge. Ze werden verzorgd in de vele ambulances, opgericht voor de verzorging van
Belgische gekwetsten. Op 13 oktober 1914, bij de terugtrekking van de Belgische achterhoede
werden ze allen overgebracht naar de ambulance van de Rijksnormaalschool in de SintJorisstraat en kwamen ze er onder toezicht van de Brugse afdeling het Rode Kruis.
Bij de inname van de stad op 14 oktober 1914 waren naast de ambulance van de
Rijksnormaalschool ook nog het krijgshospitaal in de Peterseliestraat en de ambulance van het
Engels Klooster operationeel. De Duitsers namen de ambulance van de Rijksnormaalschool en
het militair hospitaal in de Peterseliestraat in voor exclusief eigen gebruik. Daar werden enkel
en alleen Duitse soldaten verzorgd. De overige gewonden werden verzorgd in de ambulance van
het Engels Klooster. Uitzonderlijk werden er ook Duitse gewonden en zieken verzorgd. Het
kasteel Tudor in Sint-Andries en het kasteel Bloemendale, ten zuiden van het kanaal BruggeOostende eveneens in Sint-Andries, werden opgeëist en omgebouwd tot Feldlazarette.
Op 20 oktober 1914 werd de stad voor het eerst overstelpt met gewonde Duitsers. Het waren
hoofdzakelijk slachtoffers van de aanval op Diksmuide van 16 en 17 oktober 1914 waarbij
Duitse verkenningseenheden gebotst waren op het mitrailleurvuur van de Fuseliers Marins. De
overige waren gekwetsten van de openingsgevechten van de Slag aan de IJzer op 18 oktober
1914. De toevloed noopte de Sanitätsdienst de hulp in te roepen van de Brugse afdeling van het
Rode Kruis.
Vanaf begin november 1914 werd ook een beroep gedaan op het Sint-Janshospitaal voor de
verzorging van de Duitse gewonden. Belgische en Franse geblesseerden kwamen er ook terecht.
Op 29 december 1914 arriveerde andermaal een groot contingent gewonden. Omwille van
plaatsgebrek werden de patiënten verblijvend in het Marine Kriegslazarett in de
Rijksnormaalschool en die voldoende hersteld waren, overgebracht naar het kasteel Tudor.
Tegelijkertijd werd de beddencapaciteit van het Lazarett in de Rijksnormaalschool opgedreven
door de chambrettes van de slaapzalen van het internaat uit te breken. Dit kwam ook de
Brassinne ter ore. Op 30 december 1914 noteerde hij: ‘… On attend probablement d’importantes
fournées de blessés; les installations de l’Ecole normale sont insuffisantes et un entrepreneur
mandé s’est mis à l’ouvrage aujourd’hui même pour abattre les cloisons séparant les
chambrettes des élèves, de façon à ne former qu’une vaste salle.’8 Eind 1914 werd het aan het
IJzerfront rustiger. De strijd was hevig geweest. In het Lazarett van de Rijksnormaalschool alleen
al werden meer dan 900 gewonden verzorgd.
Vanaf april 1915 werd de officiële naam van het lazaret in de Rijksnormaalschool het Marine
Kriegslazarett I en dat van het krijgsgasthuis in de Peterseliestraat Marine Kriegslazarett II. Tot
1916 waren deze twee Lazarette toereikend voor de opvang van de gewonden en zieken. Vanaf
eind 1916 bereidden de Duitsers zich voor op een geallieerde aanval in Vlaanderen waarbij de
Oberste Heeresleitung het besluit nam om haar rechtervleugel te versterken. Om deze troepen op
vangen werden in Brugge vanaf 28 december 1916 massaal school- en kloostergebouwen
opgevorderd. ‘s Anderendaags volgde de ontruiming van de Minnewaterkliniek, gelegen in de
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Gasthuisstraat, nu de Professor Dr. J. Sebrechtsstraat. De Marinesanitätsdienst bereidde zich op
het geallieerd offensief voor door een aantal van deze opgeëiste gebouwen te verbouwen tot
Feldlazarett. Het Minnewatergesticht werd vanaf april 1917 als Feldlazarett in gebruik genomen.
Eind april 1917 werd het Marine Kriegslazarett II ontruimd omwille van het toenemend gevaar
voor bominslagen. Sinds februari kwamen heel wat vliegtuigbommen, bedoeld voor de haven,
terecht in de omgeving van de Peterseliestraat. Niet alleen het verhoogd risico maar ook de
beperkte beddencapaciteit deed de Marinesanitätsdienst besluiten om het Marine Kriegslazarett
II te verhuizen naar het Onze-Lieve-Vrouwgesticht in Sint-Michiels. Met zijn 144 bedden was de
capaciteit van het voormalig krijgshospitaal immers ontoereikend geworden. Het psychiatrisch
instituut van de Zusters van Bermhertigheid Jesu , in de volksmond Sainte-Marie was reeds
opgevorderd begin januari 1917 maar werd pas ontruimd tussen 24 en 26 maart 1917. Het
Onze-Lieve-Vrouwgesticht kreeg vanaf dan de naam Kriegslazarett II. Het leegstaande
krijgshospitaal kreeg een kazernefunctie toegewezen. De uitbreiding van de beddencapaciteit
bleek ontoereikend. De voorjaarsoffensieven van 1917 zorgden voor een grotere toevloed van
gewonden dan voorzien. Aangezien daarenboven ook meer gekwetsten een langdurige
revalidatie vereisten ontstond al vlug een beddentekort. Vanaf april 1917 werd de reeds
opgevorderde Minnewaterkliniek in gebruik genomen als Marine Feldlazarett V. In maart 1918
werd de Minnewaterkliniek het derde lazaret, het Marine Kriegslazarett III. In dezelfde maand
werd de ambulance van het Engels Klooster uitgebreid.
Het Feldlazarett van het Kasteel Bloemendale werd vanaf augustus 1917 officieel Marine
Feldlazarett I en dit tot juli 1918. De Sint-Andriesabdij Zevenkerken werd na de ontruiming op 16
februari 1915 ingericht als Kriegslazarett. Er werden nagenoeg uitsluitend gewonden verzorgd,
afkomstig uit de sector Ieper. Op de dag dat de paters hun kloostergebouwen ontruimden
werden er al 80 gewonden opgenomen. In de pandgang van de abdij is nog steeds een
ingemetselde steen te zien met de tekst: ‘Zum Chefarztzimmer Ostflügel 1914-1918’. De
jaartallen werden uiteraard later toegevoegd. Tot slot werden enkele kastelen ten zuiden van
Brugge ingericht als Erholungsheime, revalidatie- of herstelcentra waarvan een aantal
uitsluitend bestemd waren voor gewonde officieren. Een ervan was het kasteel Ter lucht,
gelegen bij de kapel Onze-Lieve-Vrouw van het Boompje.

1 Het hoofdstuk over de gezondheidsdienst van het Marinekorps Flandern van de hand van Dr. Walter Utheman,
Generaloberstabsarzt in het boek ‘Trutzig und Trau! Kämpfe unserer Marine an Flanderns Küste im Weltkriege’
(Jacobsen Admiral a. D., Trutzig und Trau! Kämpfe unserer Marine an Flanderns Küste im Weltkriege B. Behrs) is een
belangrijke bron voor het hoofdstuk betreffende de organisatie van de Sanitätsdienst. Voor meer informatie over de
Kriegslazarette in onze stad verwijs ik graag naar de bijdrage van Roger Bruynseraede, ‘Kriegslazarette in Brugge’
verschenen in de Brugse Gidsenkroniek (Bruynseraede R., Kriegslazarette in Brugge Deel 2, Brugse Gidsenkroniek
Jaargang 37 november 2004)
2 Jacobsen Admiral a. D., Trutzig und Trau! Kämpfe unserer Marine an Flanderns Küste im Weltkriege B. Behrs Verlag
/ Friedrich Feddersen / Berlin und Leipzig 1935 p.123 e.v.
3 Verplaatsbaar hospitaal te velde
4 Vaste niet verplaatsbare hospitalen
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5 Jacobsen Admiral a. D., Trutzig und Trau! Kämpfe unserer Marine an Flanderns Küste im Weltkriege B. Behrs Verlag
/ Friedrich Feddersen / Berlin und Leipzig 1935 p.129
6 Ziekenhuis voor besmettelijke ziekten
7 Jacobsen Admiral a. D., Trutzig und Trau! Kämpfe unserer Marine an Flanderns Küste im Weltkriege B. Behrs Verlag
/ Friedrich Feddersen / Berlin und Leipzig 1935 p.128
8 De Brassinne R-H., Bruges sous les Barbares Edit. Charles Beyaert Bruges 1918 p.161
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DE FRONTARTS
Prof. dr. Paul Defoort

INLEIDING
Heel wat literatuur is gewijd aan de militaire geneeskunde zoals die tijdens de Eerste
Wereldoorlog in de militaire hospitalen uitgeoefend werd en evolueerde. De voorliggende
bijdrage focust echter op de eerstelijnsarts aan het front – bataljonsarts in ons leger, regimental
medical officer (RMO) in het Britse leger – met zijn specifieke functioneren, problemen en
frustraties. Om van de rol en situatie van de frontarts een realistisch beeld te krijgen, is het nodig
even het stereotiepe beeld dat van de Eerste Wereldoorlog leeft even bij te stellen.

W.O. I: ENIGE (STATISTISCHE) REALITEITEN
Dat stereotiepe beeld (“les idées reçues”) van de Eerste Wereldoorlog steunt in hoofdzaak op
twee vaste clichés: de soldaat bracht in erbarmelijke omstandigheden vier jaar door in de
loopgraven, en werd tenslotte als een onwillig slachtoffer de dood ingejaagd door volstrekt
onbekwame generaals, in veldslagen die niets anders waren dan slachtpartijen.
Geen enkele van deze clichés stemt overeen met de realiteit. Vooreerst klopt het beeld van de
soldaat-slachtoffer al niet. Uit brieven, dagboeken, herinneringen én uit de feiten zelf – de
betrokkenheid van de soldaten in de acties – blijkt voldoende dat de soldaten in de Eerste
Wereldoorlog al net zozeer bereid waren tot de inzet als die van de Tweede Wereldoorlog, fier
waren op hun eenheid en trots op een geslaagde operatie waarin die eenheid zich
onderscheiden had. Men herinnere zich maar dat onze eigen Belgische oudstrijders bij uitstek de
dragers bleven van de vaderlandse gedachte. Een generatie Fransen ontleende haar gevoel van
eigenwaarde aan de magische formule “Moi qui ai fait Verdun...”. De soldaat ondervond het
conflict niet als “zinloos”. De soldaat als onwillig slachtoffer is vooral een creatie van de
literatoren uit het interbellum, dikwijls intellectuelen die als officier hadden gediend en
ondervonden dat hun specifieke talenten, mooi schrijven en glad praten, in het militaire
gebeuren weinig ter zake deden.
Uiteraard bracht geen enkele eenheid of soldaat vier jaar onafgebroken in de loopgraven door.
Lange, en meestal monotone, periodes van training in het achterland werden afgewisseld met
periodes van dienst in een “kalme” sector en een periode in een “hete” sector. Dienst in de
loopgraven van de eerste linie (die nog verschillende echelons kende) was in de regel beperkt
tot zowat één week. Voor offensieven of het defensief werden uiteraard in de betrokken sector
meer effectieven in de frontlinies geconcentreerd. Voor alle duidelijkheid: na de slag aan de Yzer
en tot het laatste offensief kan het Belgische front in toto in alle eerlijkheid niet anders dan als
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een “kalme sector” gekwalificeerd worden - mede met dank aan Koning Albert die de integriteit
van het Yzerleger tot prioriteit had.
Wat de veldslagen betreft, kenden de generaals maar al te goed de realiteit die deze
impliceerden. Wat zekere burgemeesters ook mogen beweren, waren het vooral de politici die
van de realiteit van een moderne oorlog niets wilden begrijpen en die steevast verwachtten dat
een of ander genie met een napoleontisch manoeuvre de oorlog op een paar dagen tijd zou
beëindigen. In werkelijkheid was het aantal slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog
indrukwekkend hoog, omdat er een tot dan toe toe nooit gezien aantal effectieven ingezet werd.
Procentsgewijze bleven de verliezen in de regel, zelfs bij de zwaarste veldslagen, ruim binnen de
grenzen die de militaire experten als te verwachten vooropgesteld hadden (1).
Lang voor de oorlog had de Oostenrijkse generaal Cron zijn formule opgesteld, die berekende
dat een modern leger 3/5 van zijn getalsterkte in de frontlijn zou inzetten. Van de sterkte in de
frontlijn was 10% gezondheidsverliezen te verwachten, finaal dus 6% van de globale sterkte.
De “Field Service Regulations” van het Royal Army Medical Corps” (RAMC) Training Manual
stelden: “An attack on an enemy possessing little or no artillery should not result in more than
5% casualties, while an attack on a highly trained force, equipped with the latest modern
weapons and holding fortified positions, may cause an attacking force to lose 40 or 50 per cent
of its strength.”(1). En zo kwam het ook uit. Zelfs het in alle teksten steeds herhaalde cijfer, dat de
horror van de Eerste wereldoorlog volop moet uitdrukken, namelijk de 31 581
gezondheidsverliezen op de eerste dag van de slag aan de Somme, is vooral evocatief doordat
het steeds buiten perspectief geciteerd wordt: in het geheel van de ingezette effectieven
vertegenwoordigde het 7,5% - een verliespercentage binnen de te verwachten limiet. Het
gemiddelde verliespercentage voor het Britse leger over de grote veldslagen beloopt dan ook
9,5% (1).
Het leven en de positie van de arts aan het front moet dan ook in dat licht bekeken worden.
Piekmomenten van catastrofale overbelasting tijdens de grote acties, met de confrontatie met
vele doden en ontstellende verwondingen, waartegenover de arts in de frontlinie machteloos
stond. In de illusieloze woorden van de Belgische bataljonsarts Duwez, de auteur Max Deauville:
“Le médecin civil soigne ses malades, le médecin militaire ne soigne pas, il évacue.” (2) Daar
tussendoor vrij lange periodes van inactiviteit, waarbij de bataljonsarts verantwoordelijk was
voor een, in vergelijking met zijn potentiële patiëntenpopulatie in het burgerleven al bij al
beperkte, groep van in principe gezonde jonge mannen. De woorden die André Maurois in de
mond legt van de Schotse kolonel Bramble (en die precies humoristisch klinken omdat de
kolonel ze volstrekt ernstig meent) “La vie du soldat est une vie très dure, parfois mêlée de réels
dangers” (3) was dus bittere ernst voor de frontarts, en zadelde hem op met gevoelens van
machteloosheid en frustratie.

DE FRONTARTS TUSSEN FRUSTRATIE EN RISICO
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De gemobiliseerde eenheidsarts aan het front had redenen te over om zich gefrustreerd te
voelen.
Een eerste reden – die wellicht nog niet zo sterk speelde voor de laatstejaars studenten (élèvesmédecins) die sinds de hervorming van de medische dienst opgeroepen werden, was het gevoel
de eigen patiënten en praktijk in de steek te laten. (Terloops, de moderne lezer moet daarbij
bedenken dat door het relatief gering aantal laatstejaars en de taakverdeling in de ziekenhuizen
toen, deze mensen heel wat meer in hun mars hadden dan de hedendaagse stagiair en medisch
wel voor “vol” konden aangezien worden. De soldaten vielen dus echt niet in de handen van
onbekwamen.) Het probleem was niet klein, zeker niet als men zich realiseert dat artsen toen
relatief veel minder talrijk waren in de bevolking en dat geen enkele andere beroepsgroep,
buiten de militairen zelf, in hogere mate actief deelnam aan de oorlog dan de artsen. In GrootBrittannië werd de helft van de 22 000 artsen gemobiliseerd, benevens de medische
infrastructuur. De weerslag voor de hele bevolking was dan ook voelbaar: “The price (...) was
paid by the civilians who lost half their supply of doctors and roughly a third of their already
inadequate stock of hospital beds” (4). Dit werd dan ook een voorwerp van publiek debat, zowel
in de brievenrubriek van de British Medical Journal als in de algemene pers en het parlement (5).
Een tweede belangrijke factor van psychische belasting bij de jonge artsen was het conflict
tussen de intrinsieke aard van het oorlogsgebeuren en hun medische empathie. Die
veroorzaakte een gevoel van machteloosheid in de crisissituaties – het gevoel dat weerklinkt in
het bittere citaat van Max Deauville – en een soort schaamtegevoel wegens hun (dikwijls zeer
relatieve) veiligheid in vergelijking met die andere jonge mannen die wel “over the top” gingen
en de dans in moesten. Zoals we verder zullen zien leidde dat o.m. in het Britse leger ertoe, dat
maatregelen nodig waren om de artsen ervan te weerhouden om ongepaste risico’s te nemen (5).
In het Franse leger werd de psychische belasting van de medici ingezien en was het de regel dat
een eenheidsarts slechts zes opeenvolgende maanden frontdienst mocht verrichten. De Britten
zouden later volgen, met een beperking tot één jaar. Wij, met ons reeds absoluut tekort aan
artsen en afgesneden van het grondgebied, konden ons dat niet veroorloven. Integendeel, uit het
oorlogsdagboek van de Brugse frontarts Joseph De Cuyper vernemen we dat in het Belgisch
leger de zegswijze ging dat “un médecin qui est envoyé à l’arrière ne retourne pas” zodat zelfs
een zieke eenheidsarts op zijn post moest “uitzieken”. Daarbij kwam nog dat in alle legers
kortzichtige linieofficieren op de artsen neerkeken – zo moesten die soms zelf maar uitzoeken
waar ze ingekwartierd konden worden – als op niet-strijdende sta-in-de-wegs die de
manschappen onttrokken aan de dienstverplichtingen; dat terwijl de cijfers precies aantonen dat
een vakkundig regimentarts die toezag op het welzijn en de hygiëne van de troepen hun
inzetbaarheid verhoogde.
Een laatste, en niet de minste, professionele frustratie die specifiek was voor de eenheidsartsen
was het besef dat in de grote basishospitalen enorme evoluties plaatsgrepen, nieuwe technieken
werden geëxploreerd en toegepast inzake wondhygiëne en –verzorging, bacteriologie, chirurgie
inz. plastische en orthopedische, revalidatie, radiologie, neurologie, behandeling van
brandwonden... terwijl zijzelf beperkt bleven tot dagelijkse hygiënische maatregelen in de
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eenheid en eerste hulp. De vrees was dan ook gegrond dat bij de terugkeer in vredestijd ze
volstrekt achterop zouden geraakt zijn tegenover de collega’s die in de basishospitalen gediend
hadden. Soms leidde dat tot misplaatste ironie. Zo noteerde Joseph De Cuyper op een bepaald
ogenblik, nadat hij één van de trainingsconferenties in L’Océan had meegemaakt ontnuchterd
(en kortzichtig): “Veel praatjes in de lucht maar alles tezamen niet veel zaaks – zo hadden ze het
over het toedienen van serum... in de loopgraven!” Het vertrouwde beeld uit de Tweede
Wereldoorlog en latere conflicten, van de brancardier die meerent naast de draagberrie terwijl
hij de infuuspomp activeert, kon hij zich dus niet voorstellen.

“THE TRIUMPH OF THE DOCTOR” – EEN ZAAK VAN AANLEREN EN TRAINING
Veel had te maken met de aangeleerde attitude van de dokters en het medisch
consumptiepatroon in vredestijd. In die dagen, toen er nog geen sprake was van een groot
aanbod van medische diensten en nog minder van een adequate ziekteverzekering, was het
patroon van de medische dienstverlening reactief: de arts stond klaar om de patiënt te helpen
die zijn hulp inriep, en vaak verkeerde het “cliënteel” – zoals een patiëntenpopulatie in onze
consumptiemaatschappij thans heet – sociaal in een situatie waarin het inroepen van
doktershulp geen alledaags gebeuren maar dikwijls letterlijk de welhaast laatste toevlucht was.
Een succesvolle eenheidsarts die zijn opdracht wou vervullen op een manier die de soldaat baat
bijbracht en hemzelf voldoening gaf, moest die houding volkomen omkeren (soms ten prijze van
conflicten met een niet begrijpend officierskorps). Het was een punt waarop de Britse en Franse
legers, met hun relatief grote ervaring in koloniale conflicten, veel verder stonden dan ons leger,
en de facto ook dan het Duitse leger dat ondanks zijn imposante organisatie en uitrusting en zijn
superieure generale stafwerk relatief zeer weinig ervaring had in actuele conflicten.
Zoals Bosanquet het stelt: “For health services, the First World War was a forced translation in
attitudes, systems and personnel. It was a short, intensive experience which completely changed
both the ways health services worked and perception of their effectiveness. It gave the medical
profession in Europe its first taste of success and power. The sheer scale of treatment and the
frequency of contacts between the mass armies and doctors led to a rise in the reputation of
medicine in general and the army medical services in particular. In the phrase of (…) a review in
1919 it was “The Triumph of the Doctor” (4) maar “the triumph of the doctor” werd door de
artsen allesbehalve als zodanig beleefd en ervaren. Niet door de artsen langs de
“evacuatieketen”, tot in de hospitalen van het achterland, als ze overstelpt werden door de
toevloed van gewonden of gasslachtoffers tijdens de grote acties of geregelde veldslagen, maar
net zomin in de kalme periodes, want zoals Bosanquet meteen kwalificeert:”From day to day a
key medical task remained that of sanitation and infection control (...). Ironically the “Triumph of
the Doctor” was achieved by taking on roles which had always been considered secondary and
undignified.” Met andere woorden: het dagelijks toezicht op de hygiëne was de hoofdactiviteit
van de frontarts. Zoals de RAMC Field Regulations het zakelijk omschreven, op grond van de
ervaring met vele kleine conflicten in een exotisch klimaat:
“The personnel of the medical services of the forces in the field has four distinct functions:
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the preservation of the health of the troops
the professional treatment and care of the sick and wounded
the replenishing of medical and surgical equipment,
and the collection and evacuation of sick and wounded from the theatre of operations.
All of these functions are of equal importance bccause none of them can be performed efficiently
without the others.”
Maar behalve het tweede punt lagen de andere veelal buiten het blikveld van de jonge artsen die
uit de burgersector afkomstig waren, gefocust waren op therapie, en uiteraard gefascineerd
door nieuwe therapeutische technieken waarover ze hoorden maar die het privilege bleven van
de militaire hospitalen in het achterland en hun chirurgische voorposten.
De heldere taakomschrijving van het RAMC ontbrak echter, zeker in het begin van het conflict, in
ons leger en het werd zoeken en tasten, niet alleen vanwege de arts, maar ook bij staf- en linieofficieren die geen duidelijk beeld hadden van hoe ze beroep moesten doen op de diensten van
de dokters, nu het conflict – anders dan de manoeuvres – talrijke reële slachtoffers maakte. Die
onzekerheid aan beide kanten leidde tot wederzijdse frustraties, zoals duidelijk wordt in o.m. de
oorlogsdagboeken van de Brugse Joseph de Cuyper en zijn vriend en jaargenoot Paul De Backer,
latere hoogleraar radiologie, die als “élève médecin” in dezelfde eenheid dienden (6) en (7).

OP DE LEERCURVE
Bij de mobilisatie, in de Leopoldskazerne te Gent, blijkt dat noch de eenheidsartsen noch het
officierskorps een duidelijk idee hebben hoe de artsen in het dispositief zullen ingepast worden.
Op 3 augustus noteert Joseph De Cuyper: “Dr. De Clercq (...) heeft ons uitdrukkelijk verklaard dat
we geen Rode Kruis armband dragen, en we maar ons bataljon te volgen hadden waar het ook
ging.” Dat de jonge aspirant-geneesheren een dergelijke “embedded” rol voor de arts niet zagen
zitten en zichzelf eerder zagen als hulpverleners onder het Rode Kruis, blijkt uit het vervolg: nog
te Gent gaan De Cuyper en De Backer zakdoeken kopen die ze met rode inkt tot Rode Kruis
armbanden improviseren. Een paar dagen later zijn ze in de gevechtszone aangekomen, waar ze
door een eindeloze serie bevelen en tegenbevelen, marsen en tegenmarsen van nachtelijk
kwartier tot nachtelijk kwartier voortdurend achter de feiten – en de medische actie – aanhollen.
Op 6 augustus noteert De Backer: “s’Avonds verzamelt majoor Duvivier zijn officieren en laat mij
roepen om me een blad (“un papier”) te overhandigen waarop het functioneren van de medische
dienst gedrukt is.” Na enige dagen uiten de linie-officieren hun ontevredenheid over dat
functioneren. Van de ene kant niet onterecht: het hogere commando heeft na enkele dagen al
door dat het mooie schema, waarbij de gewonden verzameld worden om twee keer per dag op
vaste tijden naar de hospitalen van het achterland getransporteerd te worden, tot onmenselijke
situaties leidt en kaart dat aan. Anderzijds waren de artsen natuurlijk allesbehalve ingenomen
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met omzendbrieven waarin zij aangemaand werden de brancardiers met het pistool te dwingen
de gewonden ter hulp te komen.
Het artsenkorps stond zeker nog niet vast in zijn rol. De allereerste vermelding van een
medische tussenkomst door De Cuyper is laconiek en weinig empatisch: “Een lid van het
bataljon wordt ziek en wordt in een hulphospitaal opgenomen. Ik denk dat die man simuleert.”
(7 augustus) Dat de artsen hun eigen preventieve rol – zo belangrijk voor het RAMC- nog niet
hebben ontdekt blijkt uit de respectieve dagboeken van De Backer en De Cuyper op dezelfde
dag: “De Cuyper en ik logeren in een herberg, het stinkt er buitengewoon door de geitenmest die
op de binnenplaats opgestapeld is.” (DB) en “In de nacht aangekomen te Kontich, walgelijk
kwartier: geitenmest overal” (DC). Dat het wel eens hun rol kon geweest zijn hun veto te stellen
tegen het gebruik van een dergelijk kwartier, komt bij geen van beiden op. En jawel: De Cuyper:
”Ik loop een gastro-enteritis op die me twee dagen ziek maakt.” Zoveel dus voor de
“simulerende”soldaat van diezelfde morgen.
Onzekerheid over de rol en noodzaak van evacuatie, en over de middelen die daartoe in te zetten
zijn, blijkt ook uit zijn zure opmerking in diezelfde periode: ”Ik word geroepen om een
Hamburgse huzaar die aan zijn been gewond is te verzorgen. Deze meneer heeft een auto
helemaal voor zichzelf alleen!” Nochtans had Max Deauville al gauw door dat de auto het
preferentiële middel was voor de evacuatie, en was het Belgische leger op dat punt bepaald niet
slecht voorzien. In mijn bijdrage over dr. Derache vermeld ik de constructie van de
Overland/Minerva ambulances in het versterkte kamp van Antwerpen (8) en op 31 juli al bvb.
kreeg de gemobiliseerde dr. De Moor bij de 2e Divisie het bevel over de divisionaire C.A.A.B.
(Colonne Automobile d’Ambulances et Brancardiers), om wel een behoorlijk ondergebruik van
de auto’s vast te stellen (9). Men blijft zich beroepen op paardenambulances, als de auto’s al niet
dienen om manschappen snel naar het front te brengen. Niet zo verwonderlijk als men de
terughoudendheid van De Cuyper over het gebruik van een auto voor één gekwetste ziet.
Maar ook de eenheden wisten hun artsen niet optimaal te benutten. Zo noteert De Cuyper dat hij
op 17 september van commandant M. het bevel krijgt om samen met een brancardier, broeder
van de christelijke scholen, en een sergeant, voorbij de vooruitgeschoven posten uit, het lichaam
van een klaroenblazer dat al een tijdje in het water moet gelegen hebben na een gevecht bij
Zemst-Weerde uit het kanaal te gaan recupereren, uiteraard geen taak voor de medische dienst.
Later zal De Cuyper nog noteren dat een bataljonscommandant eist dat het doktersrapport niet
gebeurt doordat de zieken zich melden op de hulppost, maar wel door de dokter de ronde van de
kwartieren te laten maken. Vermoedelijk wou de man zo voorkomen dat teveel manschappen de
dagdienst zouden aanvangen met een wandelingetje naar de hulppost. Een dergelijk verschuiven
van de verantwoordelijkheid van de officier naar de arts, door officieren die weinig autoriteit
uitstraalden, was niet alleenstaand. Zo maakt De Cuyper ook melding van een incident dat in zijn
eenheid enige deining veroorzaakte, waarbij enkele linie-officieren een al te snelle “terugtocht”
door enkele manschappen, na een paniekerig bericht door een korporaal, in de schoenen van de
arts proberen te schuiven. Men denkt, alle verhoudingen in acht genomen, aan de
verantwoordelijkheid voor de bestrijding van het luxeverzuim op school die de politieke wereld
naar de artsen wil doorspelen.
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EEN GOEDE ARTS, EEN EFFICIËNTE EENHEID
Voor de reorganisatie aan de Yzer kon beginnen, was ons leger dus nog veraf van de klare
instructies die de Britse RMO kon toepassen: het dagelijkse doktersrapport (“sick parade”) als
dagopener, toezicht op het ontsmetten van de waterbevoorrading (met chloor!), het fumigeren
van de kleren, erop toezien dat de manschappen voldoende gingen baden (tijdens de pauzes
achter de frontlijn uiteraard) ter voorkoming van “loopgravenkoorts”, de preventie van “trench
foot” door voethygiëne en veelvuldig sokken wisselen, etc. Het Britse leger waakte er ook over
dat de soldaten hun eigen verantwoordelijkheid voor hun lichamelijke geschiktheid opnamen.
Zo werd (wordt) de soldaat met een ingegroeide teennagel wel behandeld, maar loopt hij
tegelijk een tuchtstraf op voor zijn eigen aandeel in het ontstaan van deze pathologie die hem
een tijdje ongeschikt maakt voor de mars.
Als regel werd een “performance indicator” gehanteerd die stelde dat 0,3% van het effectief de
toegelaten grens was van onbeschikbaarheid wegens ziekte in een eenheid. Verse eenheden met
een onervaren RMO piekten soms tot 1%, maar na opleiding en training door een “sanitary
officer” bleven eenheden veelal onder 0,1% medische onbeschikbaarheid. Een plichtsgetrouwe
en begripsvolle RMO betekende ook heel wat voor het moreel van de eenheid.
Over het algemeen waren de medische zorgen heel succesvol: “The good health of the armies in
the western theatre of conflict was a very remarkable feature of the first nine months of war.
This was the more surprising because the number of dead bodies befouling the fields (…) was
enormous. In the inundated area of the Yser alone some 120 000 corpses lay submerged” (5).
Maar dat preventieve werk was dus niet altijd besteed aan artsen die onttrokken waren aan hun
praktijk en vooral curatief ingesteld. Het debat ontspon zich vanaf 1915.

EEN VERSPILLING VAN EXPERTISE?
Artsen die het gevoel kregen aan het front hun tijd te verliezen formuleerden hun bezwaren,
zoals J.C. Ashton in de BMJ: “RMO’s work could easily be done in three to four hours”, of nog
scherper E.C. Deane: ”An RMO is a skilled life wasted.”
Het antwoord was uiteraard dat hun taak zich niet beperkte tot wondverzorging en ze kregen
dan ook lik op stuk; een RMO, McKerrow, stelde: ”NO man without some year’s GP experience
would be the least use in maintaining the health of the men.” En de specialist sir Wilmot
Herringham benadrukte: ”Any RMO claiming to have only half an hour’s work a day is not doing
his duty.” De oplossing was zoals reeds gezegd bewustmaking van de precieze medische noden
van de soldaat door opleiding door “sanitary officers”.
Een belangrijker gevaar was dat de geneesheren, van nature niet geneigd om werkloos toe te
zien, empathisch en plichtsgetrouw, letterlijk zichzelf verspilden om niet achter te blijven bij de
soldaat (10). Zo meldde kolonel A. Lee aan de minister van oorlog, veldmaarschalk lord Kitchener:
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“Medical officers are inclined to expose themselves too recklessly and in consequence of gallant
but fatal attempts to succour one wounded man a whole unit may be deprived of medical
assistance for the remainder of a day’s fighting.” In september 1916 werd een uitdrukkelijk
bevel uitgevaardigd dat aan officier-geneesheren verbood “to hop over the parapet at once”,
m.a.w. met de eerste aanvalsgolf mee uit de loopgraven te klimmen. Veel artsen bleven wel “de
eerste aanvalsgolf” creatief interpreteren. Van de 22 000 Britse artsen werden zowat de helft
gemobiliseerd, en 1000 RMO’s sneuvelden, ca. 10% dus. De verhoudingen in acht genomen
vertegenwoordigen de 56 gesneuvelde Belgische artsen – onder wie in september 1918 Joseph
de Cuyper – eenzelfde percentage van het aantal frontartsen. Ook 18 Belgische verpleegsters
kwamen om.

OOK DE HOSPITALEN KENDEN HUN PROBLEMEN...
“Much more challenging medical work was available at the Base”, en de geschiedschrijving heeft
haar aandacht ook vooral daarop gefocust. De frontartsen die niet door een specialistische
expertise in aanmerking kwamen voor werk in een HM waren zich daar ook van bewust en dat
vormde een ernstig pijnpunt, met als bijzonder wringend aspect dat ze dit probleem moeilijk
tegenover buitenstaanders konden uiten, zodat ze ermee geïsoleerd bleven. De grote militaire
hospitalen zetten doelbewuste research op over chirurgische en farmacologische
behandelingen; de technologie ging met sprongen vooruit in de radiologie, anesthesie,
bloedtransfusie. Er kwam ongeziene vooruitgang in de tand- en oogheelkunde, plastische
chirurgie, rehabilitatie, ergotherapie, de prothesetechnieken. Niet het minst significant was dat
het medische korps een doorbraak kon forceren om de psychologische en psychiatrische
problematiek van “shell shock” en “combat fatigue” te laten ingang vinden, ook uiteindelijk bij
het officierskorps. In de woorden van een auteur “the conflict provided a great clinical trial and
laboratory in which to refine concepts and practices of the civilian world.”
Bij hun intrede in de oorlog zagen de Amerikanen dat het meest consequent onder ogen. Ze
stuurden naar het westelijk front zes “university hospitals”die bestaft werden door de leidende
medische faculteiten. De befaamde neurochirurg Harvey Cushing liet zo de neurotrauma’s
centraliseren en voerde 6 tot 8 majeure ingrepen per dag uit, tegenover zowat één per week in
het burgerleven. Zoals de frontartsen die niet aan die ontwikkelingen deelnamen vreesden, had
dat wel gevolgen voor de na-oorlogse medische structuur: “ Superintendents and clinicians of
the base hospitals returned home as heroes, bringing their experienced staff, their new
knowledge (...) to rejuvenate teaching hospitals across the country and to dominate the post-war
hospital scene”.
Maar ook binnen de hospitalen kenden artsen wel hun moeilijkheden met de militaire
administratie. De gezaghebbende neus-keel-oorspecialist en mond-en kaakchirurg prof.
Rubbrecht van L’Océan was toonaangevend voor de behandeling van aangezichtstraumata, maar
Depage moest aanhoudend strijd leveren met de legerleiding omdat Rubbrecht, gemobiliseerd
als luitenant, het “bevel” voerde over beroepsofficieren van hogere rang die hem bij zijn
ingrepen moesten assisteren (11). Het zal Rubbrecht een zorg geweest zijn, maar dat was het niet
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voor de radioloog Etienne Henrard, die wereldfaam kreeg met zijn technieken voor het onder
radioscopie magnetisch verwijderen, zonder bijkomende weefselschade, van kogels of scherven
uit wonden, o.m. uit de hersenen. Henrard, een beroepsofficier, had voor de oorlog om
gezondheidsredenen even ontslag genomen uit de dienst maar was bij het uitbreken van de
oorlog weer in dienst getreden. Volgens een zekere paragraaf van het reglement sloot dat hem
uit voor bevordering, zodat zijn feitelijke rang totaal buiten verhouding bleef met zijn reële
functies. In mei 1918 richtte hij over deze toestand een schrijven tot de minister van oorlog (12).
Hoewel dit verzoekschrift in de warmste termen werd gesteund door generaal Mélis en zijn
adjunct, bleef het zonder gevolg zodat Henrard nog op 7 november een tweede brief stuurde, in
meer directe termen. Daarin wees hij erop hoe junior collega’s met een niet zo briljante staat van
dienst in een hoge rang te Brussel zouden terugkeren, wat zijn eigen geloofwaardigheid zou
ondergraven en:”...directeur a.i. de l’Ambulance de L’Océan à Vickhem et Chef du Service
Radiologique à cet hôpital, je crois ne pas avoir démérité et cependant je me vois rélégué au rang
des inaptes et des incapables.” Uiteindelijk zou Henrard de verdiende erkenning krijgen en stierf
hij in 1941 als een internationaal gevierd en met eerbewijzen overladen generaal-geneesheer –
maar de artikels en boeken die nu naar de betekenis en faam van generaal Henrard verwijzen (8
en 13) vermelden niets over deze peripetie van zijn loopbaan. Grandeur et servitude militaire ...

CONCLUDEREND
De Eerste Wereldoorlog was een ongeziene tragedie, de grootste oorlog die de geschiedenis tot
dan toe gekend had: de Groote Oorlog, la Grande Guerre, the Great War. (Voordien was dat met
voorsprong de Amerikaanse Burgeroorlog). Terwijl de verliezen in absoluut aantal ongezien
hoog waren, bleven ze echter in verhouding tot de ingezette effectieven binnen de te verwachten
percentages. Door de inzet van de artsen op alle echelons vanaf de frontlijn werd de gezondheid
van de soldaten en de overleving van de gewonden merkbaar gunstig beïnvloed. Waar in de
vroegere oorlogen 5 doden vielen door ziekte tegenover elke soldaat die sneuvelde in actie – een
verhouding die begon om te slaan in de Amerikaanse Burgeroorlog – werd die verhouding in de
Eerste Wereldoorlog omgekeerd tot één tegenover 15. 92% van de gewonden overleefde, 29%
kon terugkeren naar het front en 82% bleven inzetbaar voor enige vorm van dienst. De soldaten
zagen collectief in dat dokters de kunde en “macht” hadden om resultaat te boeken, en de
dokters leerden hoe hygiënische profylaxe, het systematisch zoeken naar nieuwe oplossingen
voor problemen, centraliseren en organisatie medische resultaten opbrachten. “Ironically, the
long term effect of the war was to generate optimism about health services and a belief in
medical progress. Young doctors were exposed to new standards of practice and took them
home. German medicine was never to regain the pre-1914 status.” In Groot-Brittannië leidde de
discussie over de evenwichtige verdeling van medici en medische middelen tussen de behoeften
van de oorlogsvoering en die van de burgerbevolking tot de oprichting, in 1918, van het Ministry
of Health, en op termijn, na 1945, de National Health Service. Dit alles ging niet zonder dat de
ingezette artsen en verpleegsters fysiek en psychologisch een zware tol betaalden; na de
beroepsmilitairen waren zij de meest betrokken maatschappelijke groep.
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Dat betekent niet dat de oorlog kan geciteerd worden als een motor van vooruitgang. De
maatschappelijke druk die ze uitoefent kan hooguit katalyserend werken voor bepaalde
evoluties die toch reeds in de lucht hangen, en wellicht ten koste van andere ontwikkelingen. Om
een stem aan het woord te laten uit het andere kamp, en uit een totaal ander domein van
menselijke activiteit: de Duitse vliegtuigbouwer Ernst Heinkel schreef na de Grote Oorlog:
“Zweifellos musste man bei diesen Fortschritte fragen, ob der Preis des Krieges für das
Errungene nicht unverhaltmässig hoch sei und als sich die fünf oder sechs Jahre mehr, die bei einer
weiteren friedlichen Entwicklung notwendig gewesen wären, um den gleichen Entwicklungsstand
zu erreichen, nicht tausendfach leichter hätten tragen lassen als der Krieg. Vom menschlichen
Standpunkt aus gab es für diese Frage nur die Antwort, “Ja”. Aber wie oft ist mensclichen Idealen
wirklich gestattet worden, den Lauf der Geschichte zu bestimmen?” (14)
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DE SABEL IN DE EERSTE WERELDOORLOG
VERGANE GLORIE OF DODELIJK EFFICIËNT?
Bert Gevaert, Dr. in de taal en letterkunde: Latijn en Grieks (VUB)

INLEIDING
“Now’s your chance, Charles – after them with the sword!’ With a thunder of hooves,
Hornby led 1st Troop in hot pursuit of the Germans, followed a short while later by 4th
Troop. The Dragoon Guards caught up with the Germans – from the 4th Cuirassier
Regiment – in the village of Casteau, but as well as the patrol they were also confronted by
a larger group of enemy cavalry. Undaunted, Hornby drew his sword and charged.”1
Aldus beschrijft Adrian Gilbert in zijn boek Challenges of Battle de allereerste momenten van de
eerste veldslag die de Britten in de Eerste Wereldoorlog voerden: de cavalerie trekt onder
leiding van kapitein Charles Hornby met getrokken sabel ten strijde en behaalt een eclatante
overwinning op de Duitse tegenpartij in de slag bij Mons (21 september 1914). In het gevecht
toont de kapitein zich bijzonder heldhaftig en heeft de twijfelachtige eer de eerste Duitser
gedood te hebben met zijn sabel.
De daad van Hornby doet denken aan middeleeuwse ridders die met niets ontziende moed op de
vijand chargeren, hoewel de taak van de cavalerie al vanaf de Amerikaanse Burgeroorlog (18611865) nauwelijks nog enig strategisch belang had. Ruiters die met sabels in het rond zwaaiden
werden een romantisch anachronisme maar maakten geen schijn van kans tegen de zware
artillerie of machinegeweren.2 En reeds in de napoleontische oorlogen had men ingezien dat de
cavalerie het bijzonder hard te verduren had - om niet te zeggen: nauwelijks bestand was - tegen
een linie van goed getrainde schutters. 3
Toch waren de middeleeuwen en de ‘Don Quixotes’ van de cavalerie niet zo ver verwijderd als
algemeen wordt aangenomen en was de sabel, in de handen van een getrainde soldaat, een
bijzonder dodelijk instrument.

BLANKE WAPENS IN DE EERSTE WERELDOORLOG
Traditioneel meent men dat de gevechten in de Eerste Wereldoorlog beslecht werden met
vuurkracht en dat blanke wapens slechts een beperkte rol speelden. Uiteraard klopt dit beeld,
maar men mag niet voorbijgaan aan de vaststelling dat tal van middeleeuws aandoende wapens
toch een grote rol speelden. Dit was zeker het geval als het op man tegen man gevechten
aankwam en als er bijvoorbeeld ‘stille’ operaties uitgevoerd moesten worden. In dit laatste geval
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probeerde men ’s nachts in de loopgraven van de tegenpartij binnen te dringen om informatie te
vergaren en werden eventuele opmerkzame vijanden van kant gemaakt met messen of
wurgkoorden.
Het wapen dat wellicht het meest gebruikt werd in close combat – veel meer nog dan de bajonet was ongetwijfeld de loopgraafschop, waarvan men de rand soms kartelde of extra bijvijlde (afb.
1). Kartelen van wapens gebeurde ook met bajonetten (afb. 2) waardoor het lemmet voor
gemene wonden zorgde die makkelijk konden infecteren.

Afb. 1: detail van een loopgravenschop (depot Flanders Fields Museum, Ieper)

Afb. 2: Bajonet met gekarteld lemmet (depot Flanders Fields Museum, Ieper)

Een echt relict uit de middeleeuwen was de lans (afb. 3), die zowel door de Duitsers als door de
geallieerden werd ingezet, maar al even anachronistisch en dodelijk waren de veel gebruikte
knotsen die door de soldaten zelf gefabriceerd werden (afb. 4 en 5).
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Afb. 3: lansen (depot Flanders Fields Museum, Ieper)

Afb. 4 en Afb. 5: details van strijdknotsen (depot In Flanders Fields Museum, Ieper)

De vergelijking met middeleeuwse krijgers kan zelfs nog veel verder gaan, want niet alleen
helmen werden gedragen, maar ook met borstplaten probeerden vele soldaten hun torso te
beschermen (afb. 6).
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Afb.6: kurassen (depot In Flanders Fields Museum, Ieper)

Zowel de Duitsers (10 regimenten), de Russen (4 regimenten) als de Fransen (12 regimenten)
hadden regimenten van kurassiers. Dit zijn cavaleristen die een borst- en rugplaat droegen, wat
men een ‘kuras’ noemt, vandaar ook hun benaming ‘kurassiers’. Alleen de Franse kurassiers
droegen hun kuras, ook los van de
context van militaire parades en leken zo
weggelopen uit de tijd van Napoleon
(afb. 7). Ondanks hun imposante uiterlijk
was hun inbreng relatief klein in de
Grote Oorlog; hun glimmende kuras was
niet
alleen
een
onvoldoende
bescherming tegen kogels, maar het
maakte van hen een prachtige
schietschijf. Vandaar dat het leger al in
oktober 1915 het dragen van kurassen in
de strijd officieel verbood.

Afb. 7: Gewonde kurassier, verzorgd door zijn soldaten
(detail uit een postkaart van 1914,
bron:
http://www.sambre-marneyser.be/article=7.php3?id_article=89
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DE SABEL ALS STATUSSYMBOOL… OF NIET?
Het middeleeuws aandoende kuras werd al vrij snel afgeschaft, maar de al even
anachronistische sabel bleef in gebruik. In de cavalerie droegen alle deelnemers aan de oorlog
een sabel, behalve de Australiërs. Elke (lagere) officier had een paradesabel (afb.8), die
nauwelijks gebruikt werd in de strijd: een gebruik dat tot vandaag is blijven bestaan.

Afb. 8: Belgische officier en zijn manschappen (eigen verzameling).

Bij een persoonlijk bezoek aan het depot van het In Flanders Fields Museum in Ieper had ik de
gelegenheid om een twintigtal sabels uit de collectie zelf te bekijken. Bij grondige inspectie
stelde ik vast dat de paradesabels nauwelijks sporen van gebruik toonden: zo vertonen noch de
korf (het gedeelte om de hand te beschermen), noch de kling inkepingen of bramen (afb. 9 en
afb. 10).

Afb. 9 en Afb. 10 detail van de korf van officierssabels (depot In Flanders Fields Museum, Ieper)
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Groot was mijn verbazing echter toen in een verloren hoekje, in een roestige schede een heel
wat minder decoratief exemplaar te vinden was. Het gevest was bijzonder ergonomisch
ontworpen (afb.11) en al snel werd duidelijk dat de sabel die ik in mijn handen vasthield de
Britse M1908 was, een cavaleriesabel die wel degelijk in de strijd ingezet was geweest. Toen ik
het wapen uit de schede trok, zag ik – in groot contrast met alle andere exemplaren die ik tot dan
toe gezien had - dat de klink overdekt was met tal van diepe inkepingen (afb. 12). Dit wapen was
duidelijk intensief gebruikt in de strijd en was veel meer dan een paradewapen!

Afb. 11 en Afb. 12 De Britse M1908 (depot In Flanders Fields Museum, Ieper)

De laatste sabel die ontworpen was om gebruikt te worden in een oorlog is de US M1913 cavalry
sword, die sterk gebaseerd was – om niet te zeggen plagiaat was - op de Britse M1908. De
Amerikaanse versie was ontworpen door luitenant George Patton (1885-1945), een figuur die
opviel door zijn flamboyante en excentrieke manier van leiding geven. In de Tweede
Wereldoorlog zou hij zelfs de bijnaam krijgen: ‘Old Blood and Guts’.
Patton was zelf een schermer en had als pentatleet deelgenomen aan de Olympische spelen van
1912. In die tijd bestond pentathlon uit schieten, zwemmen, paardrijden, schermen en veldloop,
gespreid over vijf dagen van 7 tot 12 juli. Bij het schermen behaalde Patton, wellicht of ondanks
zijn roekeloze en agressieve stijl,4 een verdienstelijke derde plaats! Toen hij terugkeerde om
opnieuw actief dienst te doen als militair in Fort Riley in de US werd hij aangesteld als de
allereerste ‘Master of the Sword’ in de Mounted Service School. In die hoedanigheid ontwierp hij
zijn sabel, die in zijn ogen vooral bedoeld was als een verlengstuk van de arm en dus zo
ergonomisch mogelijk moest zijn.
Volgens Patton moest een sabel vooral gebruikt worden om te steken en diende de cavalerie als
schoktroep die de vijanden moest verjagen, met wat hij zelf noemde een ‘offensive cavalry spirit’.
Wellicht omdat de rekruten nauwelijks de tijd kregen om te oefenen met dit wapen en de oorlog
manschappen aan de lopende band verslond, focuste Patton vooral op de steken, wat minder
vaardigheid vereiste dan houwen. Onderzoek heeft echter aangetoond dat een volle steek vanop
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de rug van een paard bij impact voor twee zaken kon zorgen: ofwel viel de ruiter van zijn paard
ofwel brak hij zijn pols.5 Vandaar dat het wapen door de soldaten die het gebruikten als ‘old
wrist-breaker’ werd omschreven.6
Ondanks Pattons inspanningen (en zelfs een aantal stiekeme pogingen) is de Amerikaanse sabel
nooit in de oorlog gebruikt, omdat de Amerikaanse legerleiding de superioriteit van vuurwapens
tegenover de sabel al snel door had. De sabel en de cavalerie waren in hun ogen, in een wereld
vol veranderende militaire tactieken “more of a folly than a useful manoeuvre”.7

TRAININGEN MET DE SABEL
Om zijn ideeën verder te illustreren bracht Patton ook een boekje uit in 1914 met de titel ‘Saber
Exercise’ (afb. 13-15). In één paragraaf staan zijn voornaamste ideeën:
The saber is solely a weapon of offense and is used in conjucntion with the other offensive
weapon, the horse. In all training the idea of speed must be conserved. No direct parries
are taught, because at the copletion of a parry the enemy is already beyond the reach of
attack. The surest parry is a disabled opponent.

Afb. 13-15: illustraties uit Pattons Saber Exercise
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Maar de trainingen beperkten zich niet louter tot theorie, er werd ook te paard geoefend en als
paarden ontbraken gebeurde dat in sommige gevallen zelfs op houten exemplaren (afb. 16)!

Afb. 16. Franse cavalerietraining in Nantes, uit The Illustrated London News (1901)

In vele officiersscholen werden de cadetten opgeleid om
met de sabel te leren omgaan, het wapen was trouwens al
sinds 1896 samen met floret opgenomen bij de
Olympische disciplines.

Afb. 17: Sporen van de Mensur
http://www.planetBron:
wissen.de/politik_geschichte/organisation
en/studentenverbindungen/rituale.jsp

Het trainen met de sabel was wellicht op het slagveld niet
al te bruikbaar, zelfs niet als er tot bloedens toe
geschermd werd aan Duitse en Oostenrijkse
universiteiten in de zogenaamde Mensur (afb. 17). Deze
vorm van duelleren onder studenten was bijzonder
populair aan het einde van de 19de eeuw en begin 20ste
eeuw en bestaat ook nu nog steeds. Hierbij proberen de
twee schermers (Paukanten) door alleen de hand
waarmee ze schermen te bewegen, vanuit de hoogte met
het lemmet naar omlaag, een bloederig litteken (Schmiss)
bij elkaar toe te brengen.8 Bij de Mensur vielen zelden
doden, maar de littekens waren een doel op zich; men
mocht het hoofd zelfs niet terugtrekken wanneer het
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bedreigd werd door een slag.
Deze littekens werden gezien als tekens van dapperheid en durf, maar de krijgskundige waarde
van dergelijke vorm van schermen was zeker van geen enkel nut op het slagveld. In het beste
geval was het misschien een middel om de angst te overwinnen om een gevecht aan te gaan,
getroffen te worden en het stoïcijns kunnen incasseren van bloederige verwondingen op het
hoofd.

VERWONDINGEN TOEGEBRACHT DOOR DE SABEL EN DE BEHANDELING
Een slag met een speciale Mensur Schlager veroorzaakte louter een oppervlakkige wonde, maar
de slag van een militaire sabel, zij het een officiers- of cavaleriesabel, in welke vorm dan ook, kon
voor grote lichamelijke schade zorgen. Op zijn minst kon de sabel botten breken. Ook de vroeg
20ste eeuwse politieagenten waren hiervan op de hoogte en gebruikten hun botte sabels vaak als
knuppel.
Op dichte afstand waren de beste doelwitten voor een sabelhouw, in een cavaleriegevecht, de
hand waarmee men de teugel vasthield, de teugel zelf, de zwaardhand, maar ook het gezicht en
de nek van de tegenstander. Rechtstreekse onthoofdingen kwamen minder voor, maar een houw
op het voorhoofd zorgde voor hevig bloeden en kon de tegenstander verblinden wat een groot
psychisch effect had. Daarnaast kwamen ook andere verwondingen op het lichaam voor (afb.
18).9 Infanteristen die door de cavalerie aangevallen werden riskeerden vooral verwondingen
aan het bovenlichaam, waarbij ook de schouders geviseerd werden. 10 Soms werden soldaten
aan de voorarmen verwond omdat ze zich probeerden te beschermen door hun arm als
afweermiddel voor hun gezicht te houden.11

Afb. 18: sabelverwonding in het abdomen, Peltier, Belgisch hospitaal 2 juli 1815. Sir Charles Bell’s watercolours of wounds
sustained by soldiers at the Battle of Waterloo, 1815, bron: http://wellcomelibrary.org
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Alhoewel de sabel volgens sommigen een relict uit vroegere tijden was, bleek het wapen toch
erg efficiënt te zijn en werd het aldus in een aantal cavaleriegevechten gebruikt:
•
•
•
•

12 augustus 1914: Slag der Zilveren Helmen (Slag van Halen): Nederlaag van de Duitse
cavalerie tegen België, officieel de laatste grote cavaleriecharge met de sabel in Europa
23 augustus 1914: Slag bij Mons: Britse tegen Duitse cavalerie
30 maart 1918: Slag bij het bos van Moreuil: Nederlaag van de Duitse cavalerie tegen de
Canadese cavalerie
19 oktober 1918: Slag van Burkel: Overwinning van de Belgische cavalerie op de Duitsers.12

Het is niettemin opvallend dat in handleiding voor
geneeskundigen tijdens de periode van de Eerste
Wereldoorlog (zie bibliografie) nergens sprake is
van de behandeling van verwondingen die
toegebracht zijn door sabels of andere blanke
wapens. Wanneer we dergelijke informatie willen
weten, dan moeten we terugkeren naar de
periode voor 1850.
Zo lezen we bij Charles en John Bell dat men bij de
behandeling van verwondingen toegebracht door
sabels veel kan verhelpen door de wonde dicht te
naaien. Men moet zorgen dat de delen goed
aaneen gehecht zijn en oppassen voor
ontstekingen.13
Ook John Hennen beklemtoont meerdere keren in
zijn boek dat sabelhouwen – ondanks hun
gruwelijke aanblik - relatief eenvoudig te
behandelen zijn, zeker als men er snel bij is. Bij
open sabelwonden, steken van lansen of
bajonetten, dolken kan de meeste hulp te velde
verricht worden. Eerst en vooral dient het bloed
en vuil verwijderd te worden en uiteraard ook het Afb. 19 Belgische jager te paard, bron:
wapen (als dat nog in de wonde zou steken). De
openingen van de wonde moeten zo dicht http://www.mil.be/cav/viewpic.asp?LAN=nl&FILE=gall&ID=300079&SIZE=big
mogelijk bij elkaar worden gebracht en dan
gehecht worden met pleisters, eventueel met nog extra verband errond.14 In de medische
literatuur zijn nauwelijks verwijzingen te vinden naar steekwonden toegebracht door een
sabel, maar wel wordt er op gewezen dat een houw op het hoofd voor een hersenschudding
kan zorgen.15
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CONCLUSIE
Al meer dan tweeduizend jaar is het zwaard het ultieme symbool van mannelijkheid en
dapperheid in de strijd en dat is wellicht de reden dat het ook werd gebruikt in de Grote Oorlog.
Met de sabel in de hand probeerden dappere (of naïeve) soldaten nog één keer tegen de
windmolens van de oorlog te vechten. Af en toe braken ze wel eens stukken van de wieken af,
maar de molen bleef draaien en meedogenloos werden de sabreurs neergemaaid. In deze oorlog
en alle oorlogen die nadien zouden volgen was geen plaats meer voor ‘eerlijke’ man tegen man
gevechten, die konden resulteren in makkelijk behandelbare verwondingen. Deze oorlog verving
het zwaard door geweren die steeds sneller konden schieten, zware artillerie, tanks,
bommenwerpers, gasaanvallen en brandbommen. De droom van het ridderideaal bleef bestaan
bij gratie van de ceremoniële functie van de sabel, maar in een hoogtechnologische, niets of
niemand ontziende oorlog was geen plaats meer voor simpel staal…

Afb. 20: detail van een officierssabel (depot In Flanders Fields Museum, Ieper)
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1

Gibert (2014) http://www.warbooksreview.com/challenge_of_battle/sample-chapter
Op 17 november 1941 (!) vocht de vierde Mongoolse cavalerie divisie , ongeveer 2000 man sterk, nabij Mussino
(Rusland) tegen de Duitse artillerie. Slechts een dozijn overleefde en bij de Duitsers was geen enkel slachtoffer
gevallen.
3 Amberger (1999) 34.
4 Cohen (2010) 221.
5 Amberger (1999) 43.
6 Cohen (2010) 222.
7 Latham (1966) 51. Latham bespreekt hier wel de Britse M1909 die sterk leek op Pattons ontwerp. Latham (1965)
35 vermeldt een gevecht waar de M1909 gebruikt geweest is in de Eerste Wereldoorlog: Luitenant Gordon Flowerdew
doodde op 30 maart 1918 verschillende tegenstanders met zijn sabel, maar bezweek de dag nadien zelf aan zijn
verwondingen.
8 Matthey (2012) 267-269. De naam Mensur is trouwens afgeleid van de afstand die de studenten tussen elkaar
moeten innemen en die de lengte is van één Schläger (mensurdegen)
9 Hennen (1830) 227 (verwondingen aan het hoofd) en Amberger (1999) 44.
10 Bell en Bell (1826) I,194 en Hennen (1830) 60 en 227.
11 Bell en Bell (1826) I,68.
12In deze slag zouden één officier (graaf Francis de Meeus), één chauffeur en 5 cavaleristen gesneuveld zijn;
Raemdonck,1992,27
13 Bell en Bell (1826) I, 57.
14 Hennen (1830) 59, 231, 280, 285.
15 Hennen (1830) 256.
2
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EERSTE WERELDOORLOG IN BELGIË
RADIOLOGIE IN ’’TRENCH COAT’’
Dr. R. Van Tiggelen

Reeds vlug na de ontdekking van W.C Röntgen in december 1895, tonen legerartsen, uit
verschillende landen, belangstelling voor de diagnostische toepassingen van deze uitvinding.
Bij het uitbreken van de Grote Oorlog, is de radiologie maar een piepjonge medische specialiteit
van maar 19 jaar oud.

Wanneer een stralingsbuis in die tijd (fig. 1) gedurende enkele ogenblikken gewerkt heeft,
verwerft ze een steeds groter wordende weerstand aan
de stroomdoorgang.
Fig. 1. Primitieve radiologische gasbuis.

Deze groeit geleidelijk aan tot hij een waarde bereikt
waarop de elektrische ontlading zich niet meer in de
lamp voordoet. De lamp wordt daardoor onbruikbaar.
Wat is er gebeurd? De vrij bewegende gasmoleculen
binnenin de nieuwe lamp maken de elektrische ontlading
mogelijk. Gedurende de werking zetten deze zich vast op
de elektrodes en op de glaswand. Daardoor neemt het luchtledige toe en zodoende ook de
elektrische weerstand. In dit geval zegt men van de lamp dat ze ’’hard’ is. Om ze te regenereren
of de vastgezette gassen los te maken en ze ‘’zacht’’ te maken, moet men de wanden opwarmen
met een soldeerlamp. Het fenomeen van verharding herhaalt zich zeer snel. Er werd geen moeite
gespaard om de buis te voorzien van mechanismen teneinde de weerstand te verminderen. Maar
dit zou ons te ver in technische details brengen.

Hoe werkt de röntgenapparatuur in deze tijd? Figuur 2 geeft een principeschema van het
apparaat:
S is de stroombron, voorgesteld door een set batterijen of accumulatoren.
R is een rheostaat, d.w.z. een regelbare weerstand die toelaat de stroomsterkte op te voeren of te
verminderen.
G is een ampèremeter om de stroom te meten.
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I is een kwikschakelaar die de stroom, opgewekt in de spoel, een twintigtal keren per seconde
onderbreekt. Een condensator, parallel aan deze schakelaar, is bestemd om vonken te
voorkomen, die de neiging vertonen om over te springen van het ene contact naar het andere
tijdens de stroomonderbreking.
P is de transformator waarvan de primaire spoel omwikkeld is met een secundaire.
De stroom van deze secundaire spoel vloeit achtereenvolgens door een milliampèremeter G’ die
de stroomsterkte weergeeft. Een ventiel A doet dienst als diode en houdt de afsluitingsgolf,
opgewekt door de spoel, tegen en laat slechts de openingsgolf door en deze alleen is
doeltreffend. De buis T produceert de X-stralen en is gekapseld in een klok van loodglas E, die de
operatoren beschermt tegen de schadelijke straling. D is een looddiafragma dat het bestraalde
veld inperkt.
L is een vonkenbron aangebracht op een afgeleide van de buis (spintermeter). Deze geeft de
maat van de weerstand van de buis T aan, door de staven dichter bijeen te brengen tot er een
vonk ontstaat. Hij bepaalt ook het doordringend vermogen van de
stralen. Deze weerstand is trouwens willekeurig regelbaar.
Fig. 2. Elektrisch principeschema

Tijdens de Eerste Wereldoorlog, beschikt de overgrote
meerderheid van de oorlogvoerende partijen over draagbaar
radiologisch materieel dat vervoerd wordt in –meestal door
paarden getrokken- voertuigen( fig. 3). Deze voertuigen fungeren
bovendien eveneens als donkere kamer. De uitrusting wordt
gevoed door een dynamo aangedreven door een benzinemotor.
Het idee van de automobiel baant zich eveneens een weg. De
radiologiewagen ‘’Gaiffe’’ model 1904 wordt in Frankrijk gebouwd
op een Panhard & Levassor-onderstel 10 pk, met een Driguetkoetswerk en uitgerust met radiologiematerieel d’Arsonval-Gaiffe
(fig. 4).
Dit radiologievoertuig is in gebruik in september 1904, tijdens de manoeuvres in het Oosten. Het
rapport van einde-van-de-missie en de technische voorstellen betreffende zijn nut, wordt
opgemaakt op 15 oktober 1904 onder leiding van Geneesheer Majoor O. Jacob van de school van
Val-de-Grâce. Ze worden echter effectief niet opgevolgd.
De Gezondheidsdienst van het Duitse leger stelt wel
belang in de zaak!
Fig. 3. Radiologische uitrusting in een door paarden getrokken voertuig van het
Duitse leger tussen 1905 en 1910.

Hoewel met zeer goed resultaat proefnemingen worden
gedaan met radiologievoertuigen vanaf 1904, beschikt
het Franse leger nochtans over geen enkel ervan bij de
oorlogsverklaring in augustus 1914. Daarom eist het vanaf de aanvang der vijandelijkheden
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sommige bestaande demonstratieradiologie voertuigen op om ze om te vormen tot militaire
radiologie-uitrusting (fig. 5).

Fig. 4. Franse automobiel Gaiffe-Panhard voor radiologie. De aandrijving gebeurt met kettingen!

Fig. 5. Radiologievoertuig gebouwd door Massiot en Radiguet op onderstel van de Dietrich. De tent wordt door de dakreling beschermd.

Het is nu dat mevrouw Curie op het toneel verschijnt. Belast met de technische leiding van het
radiologisch werk van de ‘‘Patronage National’’ van de gewonden, richt ze een radiologische
hulpdienst op voor de Gezondheidsdienst van het Franse Leger. Gezien haar bekendheid
(Nobelprijs Fysica 1903 en Nobelprijs Scheikunde 1911) slaagt ze erin belangrijke geldsommen
in te zamelen die een merkelijke uitbreiding toestaan van de voertuigen die de bijnaam krijgen
van ‘‘kleine curies’’! Marie Curie bedenkt niet alleen de binneninrichting van de
radiologievoertuigen, maar ze rijdt (fig.6) veelvuldig naar het front in Frankrijk en in België om
het gebruik van de radiologie-uitrusting uit te leggen aan de
artsen die nog weinig vertrouwd zijn met de nieuwe
technologie.

Fig. 6. Marie Curie bestuurt soms zelf de radiologieautomobiel. Hier haar persoonlijke
Renault-wagen (oktober 1917)

Vooreerst worden de Belgische gewonden verzorgd in Franse burgerhospitalen en vervolgens in
Belgische hospitalen: het hospitaal van Saint-Pol-sur-Mer, het hospitaalschip ‘’Stad Antwerpen’’
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en het hospitaal in de Fort-Louisstraat te Duinkerke. Er worden technische hulpmiddelen
aangewend die door verscheidene donoren verschaft worden. Vanaf midden december worden
de geneesheren P. Derache, chirurg, en E. Henrard, radioloog, er aangesteld. Op 23 januari 2015
richt het hoofdkwartier een nieuw orgaan op: het legerevacuatiehospitaal, gelegen te Adinkerke.
Intussen echter, verplaatsen meerdere grote hospitalen van de achterhoedebasis en het Rode
Kruis zich naar de frontzone aan de IJzer, namelijk de ambulance L'Océan (De Panne), Cabourg
(Adinkerke), Beveren aan de IJzer, Hoogstade, Broekburg. Al deze hospitalen zijn met minstens
een radiologisch toestel uitgerust (fig.7).

Fig. 7. Organisatie van de gezondheidsdienst van het Belgisch Leger te velde aan het front. De inplanting van de hulpposten, de hospitalen
van het leger (HMB) en van het Rode Kruis en hun vooruitgeschoven chirurgieposten (PCA) zijn weergegeven (aangepast volgens bijlage X,
Melis 1932).

Naast het diagnosticeren van ziektes en breuken stelt zich, in oorlogstijd, het delicate probleem
van de plaatsbepaling van metalen vreemde voorwerpen (projectielen, shrapnels…) die vaak een
bron van ontsteking of gangreen vormen en soms tot de dood leiden (in die tijd bestaan nog
geen antibiotica). Het volstaat niet enkel de aanwezigheid van een projectiel in het lichaam te
onderkennen opdat de chirurg het zou kunnen verwijderen. Daarvoor is het eveneens nodig de
plaats ervan te bepalen waarop het voorwerp zich bevindt alsook zijn ligging ten opzichte van de
spieren, organen en botten in de onmiddellijke omgeving.
Het probleem dat zich stelt is dat een radiografie een tweedimensionale projectie vormt van een
driedimensionaal volume. Zonder teveel in detail te treden kunnen we zeggen dat sommige
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technieken de juiste afstanden bepalen ten opzichte van uitgekozen merkpunten op de huid,
terwijl er andere een metalen zoekapparaat (een vaak ingewikkelde, maar nauwkeurige passer)
gebruiken. Deze laat toe resultaten, met behulp van de radioscopie of radiografie, te tonen in de
operatiezaal.

Na de plaatsbepaling van het projectiel blijft het probleem van zijn verwijdering. De rol van de
radioloog houdt niet op aan de deur van de operatiezaal aangezien volgens de omstandigheden
heel wat chirurgen verkiezen te opereren onder radioscopische controle. De verdoofde gewonde
wordt op een radiologietafel gelegd en de radioloog, met het vizier op, verplaatst de
stralingsbuis totdat de richtstraal doorheen het projectiel gaat. Hij merkt op de huid van de
patiënt het punt waar de straal buitenkomt en beveelt dan de stroom te onderbreken (fig.8)
Vervolgens komt de chirurg naderbij en snijdt loodrecht in de huid om het projectiel te gaan
zoeken eens hij op de hem aangeduide diepte aankomt. Indien hij op dat ogenblik het projectiel
niet vindt, komt de radioloog hem ter hulp. Alle tangen worden verwijderd en de chirurg gaat
met een lange kromme naald tot diep in de wonde en verplaatst de naald in verschillende
richtingen op aanwijzing van de radioloog totdat de schaduw van de naaldpunt bovenop de
schaduw van het projectiel valt. Terwijl de naald ter plaatse blijft wordt de straling
uitgeschakeld en de chirurg gaat opnieuw in de diepte op zoek onder het aangeduide punt. Deze
handeling wordt herhaald zo vaak als nodig.
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Fig. 8. A Met een naald zoekt de chirurg het projectiel op. Bemerk de non die voor anesthesie zorgt. B. Onder radioscopie probeert de
chirurg het projectiel te verwijderen, terwijl zijn helper de naald ter plaatse houdt als merkteken.

Om dit te vermijden, ontwikkelt een Franse legerarts A. Bocage, in 1916 een radiografische en
fotografische techniek die toestaat het menselijk lichaam in de lengte (fotografisch) door te
snijden teneinde het gezochte vlak uit te kunnen kiezen. Zijn uitvinding uit de oorlogstijd
perfectioneert A. Bocage tijdens zijn specialisatieopleiding in Parijs in 1920. Hij deponeert een
brevet in 1921 en dat wordt geregistreerd in 1922 (fig.9).

Fig. 9. Het conventionele tomografiebeginsel berust op het principe van een evenwijdige verplaatsing in tegenovergestelde richting van de
X-stralenbuis en de cassette die de film bevat. Deze beweging voltrekt zich rond een draaipunt (fulcrum). Dit punt wordt geplaatst op het
niveau van de te onderzoeken anatomische streek van de patiënt. Op de film blijft enkel over al hetgeen zich in het horizontale vlak bevindt
van het draaipunt. Wat erboven of eronder ligt wordt onscherp en dus uitgewist

In deze tijd wordt enkel de landelijke literatuur geraadpleegd. Het is dus zonder op de hoogte te
zijn van het reeds uitgevoerde werk van A. Bocage dat later ook anderen te goeder trouw
gelijkaardige werkwijzen uitdenken. Vermelden we B. Ziedses des Plantes (Nederland 1922), I.
Kieffer (Verenigde Staten, 1928), A. Vallebona (Italië &1930), G. Grossmann (Duitsland 1934).
Gedurende de oorlog 1914-1918 maken talrijke radiologen, slecht of zelfs helemaal niet
beschermd, er een punt van eer van om projectielen en obusscherven enkel onder
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radioscopische controle te verwijderen. Hoewel
op dit ogenblik enkelen reeds goed op de hoogte
zijn van de gevaren van de X-stralen, zijn de
chirurgische ploegen vooral begeesterd door een
sterk plichtsbewustzijn. In de jaren die volgen
worden talrijke radiodermiten vastgesteld,
radionecroses, en beginnende kankers waarvan
vele amputatie noodzakelijk maken, soms
zonder de dood te kunnen afwenden. Voegen we
daaraan nog toe: leukemieën die pas twintig jaar
later vastgesteld zullen worden (fig.10).
Resultaat hiervan is dat het beroep een zware tol
betaalt en talrijk zijn de dokters die overlijden in
afschuwelijke
pijnen.
Terwijl
Frankrijk
verhoudingsgewijs het grootste aantal overleden
dokters telt, wordt België evenmin gespaard. In
de lange lijst van beroemde personen, slachtoffer
van de ioniserende stralen, verschijnt de naam
van Marie Curie die, ondanks haar enorme
kennis, niet overtuigd is van het reële gevaar van
deze stralen.
Fig. 10. Hand met een ernstige en pijnlijke radiodermitis die een amputatie noodzakelijk heeft gemaakt.

Talrijke stappen in de technologische vooruitgang worden gezet dankzij of tengevolge van de
moeilijkheden tijdens gewapende conflicten. De radiologie ontsnapt niet aan dit fenomeen.
Wanneer de X-straling doorheen een anatomische streek gaat, wordt een negatief beeld
gevormd op een radioscopiescherm of de fotografische gasplaat. In het begin van de radiologie
wordt dit beeld soms gereproduceerd al een positief op fotopapier. Gedurende de eerste
wereldoorlog wordt, tengevolge van de veelvuldige verplaatsingen van de radiologielaboratoria
aan het front, een groot aantal gebroken fotoplaten geteld. Bovendien komt het fotografisch glas
voornamelijk uit België en de oorlog stelt een bruusk einde aan de beschikbaarheid ervan. In
1914 gebeurt er een vernieuwing. De Amerikaanse maatschappij Eastman die later Kodak
wordt, stelt een radiologische film voor op een soepele drager van cellulosenitraat bedekt met
een fotografische emulsie.
Wij hebben eerder de moeilijkheden bij het gebruik van de stralingsbuis met koude kathode uit
de doeken gedaan. De Amerikaanse Medische Dienst neemt deel aan de Eerste Wereldoorlog
vanaf 1917 en brengt ons de radiologiebuis van W. Coolidge (fig.11) met warme kathode. Deze
bestaat sinds 1913 en betekent in deze tijd een ware revolutie. De lange levensduur en vooral
het constante stralingsdebiet zijn nu eindelijk verzekerd. De Amerikanen brengen nog andere
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verbeteringen in de radiologie! Zo hebben ze een zeer lichte radiologische voertuig (Ford T 4) en
een snelle uitplooibare radiologisch toestel (fig.12) voorgesteld.

Fig. 11. Schema van een buis beschreven in het brevet Coolidge:
A antikathode.
M kathodecilinder die dient om de elektronen te focussen.
C kathodegloeidraad met zijn geleiders.
P accumulatorenbatterij bedoeld om de gloeidraad op te warmen.
R rheostaat.
B transformatorspoel.
I hoogspanningsschakelaar.

Om af te sluiten, kunnen we zeggen dat, met de terugkeer van de vrede, de nood aan
radiologieonderzoeken niet is verminderd. De chirurgen die teruggekeerd zijn van het leger,
kunnen niet meer zonder radiologieonderzoeken, radiologen en laboranten. Vanaf nu kan men
zich een hospitaal of kleiner ziekenhuis niet meer indenken zonder een dienst radiologie.
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Fig. 12. US Army radiologische uitrusting, in 5 minuten opgesteld en de wereldberoemde Fordtype N voor radiologische doeleinden
omgevormd.

De industrie past zich aan de noden en de vooruitgang aan. Tegelijkertijd zet de opleiding van
radiologen en van de laboranten, ingesteld tijdens de oorlog, zich verder en organiseren zich in
een faculteit –voor de enen- in de ziekenhuizen, ‘‘on the job’’- voor de anderen. Vanaf nu heeft de
radiologie haar adelbrieven verworven binnen de geneeskunde.
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HEELKUNDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG:
BELANGRIJKE DOORBRAKEN IN TECHNIEK EN BEHANDELING
Prof. Dr. R.Van Hee

De chirurgie kende tijdens de 4 jaren van de eerste Wereldoorlog een belangrijke doorbraak in
diverse heelkundige technieken en behandelingen. Dit was in het bijzonder het geval in het
domein van de toenmalige algemene heelkunde.
Tijdens deze presentatie zullen we ons beperken tot de heelkunde van de zgn. weke weefsels.
Uiteraard startten deze vernieuwingen niet precies in het jaar 1914 zelf, en evenmin bleven zij
beperkt tot de heelkunde.
De chirurgie profiteerde zelfs aanzienlijk van ontwikkelingen die plaatsvonden in andere
technische gebieden.
Aldus bleek de introductie van de gloeilamp en dus van de elektriciteit in 1879 door Thomas
Edison een revolutie te betekenen in de bloedstelping, waarbij cauterisatie nu niet meer met het
gloeiende ijzer, doch middels elektrische stroom kon geschieden.
Evenzeer had de introductie van de X-stralen door Wilhelm Conrad Röntgen in 1895 niet alleen
de mogelijkheden vergroot van een adequate fractuurbehandeling, doch evenzeer de
behandeling van longafwijkingen en andere weke delen-aandoeningen.
Zo ook had de introductie van het eerste bruikbare toestel voor bloeddrukmeting door Scipione
Riva-Rocci in 1896 een objectieve evaluatie mogelijk gemaakt van de medische toestand van een
zieke of gekwetste.
Dit liet vele artsen toe om patiënten met ernstig in- of uitwendig bloedverlies, met brandwonden
of met belangrijk vochtverlies adequaat te onderzoeken.
Het was in 1912 dat de Amerikaanse wetenschapper George Crile de principes van shock
ontrafelde in relatie tot de gemeten bloeddruk.
Crile, die tijdens de Eerste Wereldoorlog werkte in één van de Franse militaire ziekenhuizen,
stelde dat twee oorzaken van shock mogelijk waren: ofwel kon het reële bloedvolume
verminderd zijn door een hemorragie, ofwel kon door vasodilatatie het bloedvolume in het hartvaatbed onvoldoende zijn en een bloeddrukdaling teweeg brengen.
Crile ontdekte dat dit laatste een gevolg was van een zenuw-reflexmechanisme, dat aangestuurd
werd vanuit een vasomotorisch centrum in de hersenen.
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Beide types van shock veroorzaakten evenwel een bloeddrukdaling, die nu met de
bloeddrukmeter correct kon gemeten worden.
Crile’s ontdekking bevestigde daarmee eerdere empirische vaststellingen tijdens de
Boerenoorlog van 1899 en de Balkanoorlog van 1912, dat vochttoediening, o.m. via
hypodermoclyse, levensreddend kon zijn.
Deze hypodermische of intraveneuze vochtoplossingen werden in glazen flacons bewaard, die
vervaardigd waren in de glasblazerijen.
De glazen flessen werden gevuld met zout- of suikeroplossingen, die voordien gesteriliseerd
waren geworden door verhitting.
Deze techniek was gelukkig reeds in gebruik net vóór de Eerste Wereldoorlog.
Menig soldaat met ernstig bloedende wonden kon dan ook overleven dank zij dergelijke
intraveneuze oplossingen.
Toch bleek al snel dat daarvoor beter bloed kon worden gebruikt.
Dit werd voor ’t eerst mogelijk gemaakt dankzij een apparaat dat een directe donor-receptor
transfusie realiseerde.
Het stockeren van bloed was evenwel onmogelijk als gevolg van te snelle bloedklontering.
In 1914 ontdekte de Brusselse arts Albert Hustin, kort vóór de oorlog uitbrak, dat het toevoegen
van natriumcitraat aan bloed, stolling bleek te voorkomen. Aldus kon bloed nu minstens enkele
dagen worden bewaard.
Deze ontdekkingen maken duidelijk dat reeds vele technische vernieuwingen bestonden voor de
oorlog uitbrak op 4 augustus 1914.
Het Duitse leger slaagde erin het oosten van België in enkele weken tijd te overrompelen, en de
verschillende ziekenhuizen in Leuven, Luik, Brussel of Antwerpen waren snel overbezet met
honderden patiënten met allerlei verwondingen aan borstkas, schedel, buik of extremiteiten.
We beschikken over een verslag van de hospitaal activiteiten en de gekwetste soldaten van de
hand van de Britse chirurg Sir Henry Souttar. Hij werkte in het British Field Hospital in
Antwerpen tijdens de eerste weken van de invasie.
Hij herinnert zich meerdere soldaten met open fracturen, en zag Dr. Albin Lambotte opereren in
de ‘ambulance St. Camille’.
Hij beschrijft eveneens een soldaat, met de naam Rasquinet, die een grote shrapnel in de linker
flank had gekregen, waarbij zijn linker nier en colon gescheurd waren geraakt.
Niettegenstaande groot bloedverlies had de patiënt het overleefd, dank zij een operatie, die
Souttar ‘the short circuit’ noemde, een soort bypass van de dikke darm, een ingreep die voor het
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eerst beschreven was geworden door Sir William Arbuthnot-Lane. Later werd de soldaat naar
een hospitaal in Gent overgebracht, en Souttar schrijft dat ‘this patient was to all intents perfectly
well and got dismissed three weeks later!’.
De ingrepen werden toen uitgevoerd onder chloroform-anesthesie. Zoals Soutttar zelf stelt: ‘the
patients go to sleep in a quiet anteroom, and they wake up in the ward. Of the operation and all his
difficulties, they know no more than their friends at home.’
Honderden operaties op gekwetste soldaten werden ook uitgevoerd in het Stuivenberggasthuis
in Antwerpen. Op 9 oktober 1914 waren meer dan 900 patiënten aanwezig in het ziekenhuis, dat
eigenlijk maar 468 patiënten kon huisvesten.
Uiteraard eindigden heel wat verwondingen fataal, als gevolg van ofwel bloedverlies, infectie of
multipel orgaan-falen.
Daarenboven was de evacuatie later bijzonder moeilijk, gezien, zoals Souttar het verwoordt, ‘a
city of such wealth as Antwerp had not bridged its river Scheldt, which after all, is not wider than
the Thames’, een toestand die na 100 jaar nog steeds niet is opgelost!
Als gevolg van de snelle doorbraak van de Duitse troepen, dienden de Belgische strijdkrachten
zich in de volgende dagen terug te trekken, om zich uiteindelijk in de gebieden achter de IJzer te
vestigen.
Het Belgisch leger en in het bijzonder het militair medisch personeel was volledig onvoorbereid
op deze snelle oorlogsvoering en doorbraak van de Duitsers, en veel van de infrastructuur van
de medische opvang diende nog te worden georganiseerd vooraleer adequaat hulp geboden kon
worden.
In De Panne werd het toeristenhotel ‘L’Océan’ omgebouwd tot ziekenhuis, en snel werden er
honderden soldaten geopereerd, komende van de frontlinies.
De chirurgen dienden allerhande traumatische letsels te behandelen, niet in het minst van de
buik met scheuren in de lever, maag, dunne of dikke darm. Voor de meeste dezer ingrepen
waren in het laatste kwart van de 19de eeuw nieuwe technieken ontwikkeld.
De welbekende namen van Theodor Billroth, William Arbuthnot-Lane, Jules Péan en vele
anderen worden geassocieerd met vele vormen van nieuwe operatieve technieken.
Billroth was daarenboven een pionier geweest in de dikdarmchirurgie, en had reeds snel na de
Frans-Pruisische oorlog van 1870 goede resultaten bekend gemaakt van stoma- en
bypassoperaties.
Al deze abdominale ingrepen waren progressief bekend geraakt in de vele Europese
ziekenhuizen en werden onder ether- of chloroformanesthesie uitgevoerd.
Onder deskundige leiding van Antoine Depage werkten een toenemend aantal chirurgen in het
Océan-hospitaal.
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De resultaten van de ingrepen werden te boek gesteld in een reeks van publicaties, die het licht
zagen tijdens de 4 jaren van de oorlog.
In de medische discussies, tijdens de stafmeetings en in deze publicaties werden een belangrijk
aantal vernieuwingen geïntroduceerd.
In de eerste plaats betrof deze de nieuwe behandeling van vervuilde verwondingen van weke
delen en gebroken beenderen.
Er bestonden verschillende methoden om de wonden met een antiseptische oplossing te
reinigen. Sommige maakten gebruik van jodium, anderen van carbolzuur of de zgn. Miltonoplossing1.
Nieuwere ideeën betroffen een irrigatiemethode: twee soorten waren mogelijk: enerzijds was er
de methode van de Britse bacterioloog Sir Almroth Wright, die een hypertone zout-oplossing
aan 5% gebruikte.
Anderzijds was er de methode van de Franse chirurg Alexis Carrel, die voorstelde om een
isotone zoutoplossing aan 0.9 % te gebruiken.
Beide types van behandeling waren effectief en werden gecombineerd met een uitgebreid
debridement van de wonde. De chirurgen van het Océan-ziekenhuis hebben uitgebreid beide
wondbehandelingen bediscussieerd met hun respectievelijke voor- en nadelen.
Vooral de hypertone oplossing van Wright had soms nadelige gevolgen op het aantal witte
bloedcellen, en kon dientengevolge slechts voor één of twee weken worden aangewend, waarna
men toch diende over te stappen op de Carrel-oplossing.
Zowel Wright als Carrel adviseerden om de wonden per secundam te sluiten, nadat
bacteriologisch de reinheid van de wondsecreties was aangetoond aan de hand van een
laboratoriumtechniek ontwikkeld door de Franse chirurg Pierre Delbet.
De weke delen- verwondingen waren ofwel door granaat en shrapnel- stukken veroorzaakt of
waren schotwonden. Beide konden niet alleen de spierlagen of inwendige organen vernietigen,
doch ook bloedvaten en zenuwen kwetsen.
Daarenboven diende de triage in de drie erkende categorieën -banaal, behandelbaar of
levensbedreigend- regelmatig herzien te worden tijdens het langdurige en gevaarlijke transport
doorheen de loopgraven of de overstroomde beemden.
Aan de frontlijn bestond de eerste opvang in het stelpen van de bloeding door hetzij een
tourniquet in geval van arteriële bloeding, hetzij een strak verband in geval van continue lozing.
Wanneer dan de patiënt in het hospitaal gearriveerd was, dienden de effecten van de
hemorragie te worden geëvalueerd. Zoals reeds aangegeven waren de mechanismen van shock
wel min of meer bekend, zodat zo snel mogelijk een infuustherapie kon worden ingesteld.
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Afhankelijk van het laceratie-type van de wond ontstond in deze periode zonder antibiotica zeer
vaak infectie.
Gehospitaliseerde soldaten deden dan ook regelmatig hoge koorts, die gelukkig meestal
verminderde na de zout- of hypochloriet-irrigaties van de wonde.
Bereikbare stukken shrapnel of granaatscherven werden verwijderd en de wonden werden
open gelaten.
Zowel tetanus als gasgangreen kwamen epidemisch voor in de loopgrachten.
Tetanus kon nog behandeld worden met serumbehandeling, doch gasgangreen bleek meestal
fataal te verlopen, zelfs na uitgebreid debridement.
Alleen na breed open leggen van de weefsels en uitgebreide en langdurige irrigatie met
antiseptische oplossingen, konden de typische verschijnselen van extreme tachycardie en licht
gestegen temperatuur worden voorkomen.
De meeste patiënten met gasgangreen zijn helaas overleden.
Abdominale wonden leidden regelmatig tot laparotomie. De indicatie werd vrijwel uitsluitend
gesteld op basis van de klinische tekenen.
Verschijnselen van peritonitis of hemoperitoneum waren goed bekend: spierweerstand, braken,
Hippocratische facies, polypnee, enz.
Hematurie wees op een nier-letsel.
Digitaal of instrumenteel onderzoek met een peilsonde kon al dan niet bevestigen of een opening
in het peritoneum bestond. Daar waar tijdens de Boerenoorlog de Engelse chirurgen zeer
interventionistisch waren geweest, waren de chirurgen tijdens de Balkanoorlog reeds veel
terughoudender geworden. Nu trachtten tijdens de eerste Wereldoorlog de chirurgen hun
patiënten te volgen met een zgn. ‘expectatio armata’, om zo snel als nodig in te grijpen wanneer
peritoneale tekenen optraden.
Dan werd, meestal onder ether-anesthesie, een brede mediane laparotomie verricht, die de
gescheurde maag of dikke darm, de bloedende lever of milt, de lekkende urineblaas, dan wel de
gekneusde alvleesklier te zien gaf.
Een zeer zorgvuldige inspectie van alle organen volgde, waarbij alle mogelijke perforaties
werden gesloten, terwijl bij miltscheur onherroepelijk een splenectomie volgde. Bij leverletsels
werd een packing van de bloedende leverkwak verricht.
In alle gevallen werd een uitgebreide drainage toegepast.
In geval van een geïsoleerde hematurie, waarbij een nier-letsel werd vermoed, waren alleen
belangrijke en toenemende anemie en hemorragische shock aanleiding tot interventie, die
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meestal uitdraaide op een nefrectomie. Zo niet werd steeds een afwachtende en conservatieve
houding aangenomen.
In geval van peritonitis werd de patiënt in een Fowlerse houding geplaatst. Douglas-abcessen of
postoperatieve longinfecties waren schering en inslag, en de mortaliteit was hoog, in sommige
hospitaalbarakken oplopend tot 50%.
Blaasperforaties werden meestal veroorzaakt door granaatinslagen in de hoge dij of in de lage
pelvis, en raakten meestal de niet-geperitonealiseerde blaas.
Zorgvuldige inspectie was meestal nutteloos, zodat men een blaassonde adviseerde, gepaard aan
uitgebreide drainage van de blaasstreek en de Douglasholte.
De Gentse chirurg Charles Willems adviseerde zelfs de perineale drainage, via de zgn.
perineotomie, een ingreep die de basis had gevormd van zijn doctoraatsthesis in vredestijd.
Rectumperforaties of gecombineerde vesico-rectale letsels werden best behandeld met een
colostoma en een blaassonde.
Wat de thoraxtraumata betreft, werden ook vrijwel uitsluitend klinische tekenen gebruikt bij het
stellen van de diagnose: tekenen als dyspnee, hemoptoe, hemothorax, pneumothorax of
emfyseem leidden tot eventuele behandeling.
De intensiteit van deze symptomen bepaalden de vorm van behandeling, ofwel conservatief met
eventuele punctie van een hemo- of pneumothorax, hetzij operatief middels een thoracotomie.
Gezien intubatie en longventilatie nog niet mogelijk waren, werd meestal de long geharpoeneerd
en tot de thoraxwand gebracht, waarna de longverwonding kon worden gehecht, gecoaguleerd
of gepackt. De thorax werd dan op een drain zo waterdicht mogelijk gesloten.
Evident dat in zulke gesloten holle ruimte makkelijk infectie kon optreden, al dan niet na
operatief ingrijpen.
Het dan ontstane empyeem werd behandeld middels een kleine ribresectie en uitgebreide
drainage met rubber drains.
Wanneer na een aantal dagen de infectie verdwenen was, konden de drains worden verwijderd
en genas de wonde.
Was de kogel evenwel in de long blijven steken, dan kon eventueel onder radioscopische
controle een poging ondernomen worden tot extractie van de kogel met een magneet of
operatief.
Patiënten tenslotte met hartverwondingen bereikten slechts zeer uitzonderlijk levend het
ziekenhuis, zodat pogingen tot hart-sutuur naar mijn weten nooit zijn ondernomen.
In het algemeen kan gesteld worden dat na belangrijke aanvallen van het Duitse leger, het aantal
gekwetste soldaten, behandeld in de hospitalen van De Panne, Beveren of Vinkem, zo hoog lag,
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dat zelfs het grote aantal chirurgen dat daar werkte, niet bij machte was alle gekwetsten op te
vangen. Meestal werd dan dag en nacht geopereerd.
De Britse chirurg John Hayward verwoordde het aldus: ‘A quick surgeon might get through 15 or
20 cases in a spell of 12 hours. Amongst so many cases, it was a sickening thing to have to make a
choice for operations. We were dealing with a mass, not individuals, and if selection had to be
made, it had to be made in favour of those who by operation had a chance of being made fit
again…. to return to the Front sooner or later, to keep up our manpower and afford fresh fodder for
the guns!’.
De meeste slachtoffers, die het hospitaal verlieten, reïntegreerden inderdaad hun eenheid of
bataljon.
Als men de Australische chirurg John Wright mag geloven, zijn 150.000 gekwetsten minstens
twee, sommigen drie of zelfs vier maal gewond geweest.
Hieruit blijkt in ieder geval, dat de medische en chirurgische behandeling van de gewonden naar
het einde van de oorlog toe zeer efficiënt geworden was.
De organisatie en de medische ontdekkingen en ontwikkelingen van de Eerste Wereldoorlog
zouden dan ook later, in vredestijd, hun vruchten afwerpen voor de gehele bevolking.

1

Een hypochlorietoplossing aan 1 à 5 %.
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GAS TIJDENS WO I EN DE IMPACT OP DE
SLACHTOFFERS
Gas, strijdgas, stikgas tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
Dr. Jan Vandermeulen

OPMERKING VOORAF:
1.
Gas is een fysische verschijningsvorm. Eenzelfde substraat kan in vaste vorm, als
vloeistof of als gas voorkomen. Voor de eenvoud gebruik ik hier enkel de term gas onafhankelijk
van zijn verschijningsvorm.
2.
De toxiciteit van een product (gas) is afhankelijk van verschillende variabelen; ik
vermeld slechts: dosis, duur en opp. van blootstelling, omgevingstemperatuur, frequentie van
ademhalingsbewegingen, …
3.
Een werkbare indeling van de gassen is het onderscheid in
• irriterende gassen (traangas, niesgas, braakmiddel…), in principe niet dodelijk.
• dodelijke gassen (chloorgas, fosgeen, mosterdgas, cyaangassen)

HANDLEIDING OORLOGSVOERING
Op aandringen van tsaar Nicolaas II van Rusland worden er in Den Haag vredesconferenties
georganiseerd (1899 en 1907). De grootmachten van toen (Frankrijk, Engeland…)reageren niet
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enthousiast maar kunnen er niet afwezig blijven. Men poogt er een handleiding voor
oorlogsvoering op poten te zetten, gezien het ‘oorlogsbedrijf’ meer en meer een industriële
schaal aanneemt. De meest in het oog springende besluiten zijn het oprichten van een
Internationaal Hof voor Arbitrage in Den Haag, een verbod op dumdum kogels en een verbod om
gebruik te maken van chemische wapens. De pers (1907) reageert erg lauw op wat ze vinden ‘de
erg beperkte resultaten van jarenlang onderhandelen’. Niet zo het nobelprijscomité dat in 1909
de (gedeelde) Nobelprijs voor de vrede toekent aan Auguste Beernaert, zowat het boegbeeld en
de coördinator van de Vredesconferentie in den Haag. Beernaert is een Belgisch ex-eerste
minister en katholiek politicus, verkozen in het arrondissement Tielt (later Roeselare-Tielt), die
zich ontpopt tot strijder tegen slavernij en ijvert voor de vrede.

IRRITERENDE GASSEN (Duitse classificatie: Weiss Kreuz = ogen, neus en keel irritantia).
Traangas
Het zijn de Fransen die in de gasoorlog de spits afbijten. Tijdens de slag in het sinds 1870
geannexeerde Elzas-Lotharingen, bij Mulhausen (21-24 augustus 1914) schieten de Fransen met
des cartouches suffocantes (‘verstikkingskogels’, zo dachten ze foutief), dit zijn 26 mm. granaten
die elk 19 cc. traangas bevatten. Dit traangas is het gemakkelijkst te produceren.

ethylbromoacetaat

Met deze kleurloze, zwak naar fruit geurende prikkelende stof heeft de Franse politie al sinds
1912 ervaring opgedaan bij het uiteendrijven van betogingen en stakingsrelletjes. Het effect in
Mulhausen is echter verwaarloosbaar. Door het hoge kookpunt van deze stof (+ 158°C.) en de
vervuilde stofdampen en rook op het slagveld kan de verneveling (aërosol) zich niet ontplooien.
Maar dit is buiten de Duitsers gerekend, die in het gebruik van dit gas door ‘de vijand’ een
vrijgeleide zien om zelf met gas voor de dag te komen.

Niesgas
Nog geen maand later zijn de Duitsers daar met hun gasexperiment. Het is Walther Nernst
(Nobelprijs 1920) die de Duitsers voorstelt chemicaliën te gebruiken op het slagveld. Hij stelt
dianisidine chloorsulfaat voor (kookpunt 391°C).
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Officieel heet het de Ni-shrapnel, met de N van Nernst en de beginletters van het Duitse woord
Niesen/Niezen. Men speekt echter van Stinkgranaten (=105 mm.houwitsergranaten-granaten die
met een soort kanon met korte loop in een boog afgeschoten worden) gevuld met musketkogels
die ingewreven zijn met vloeibare niespulver (dianisidine chloorsulfaat). In Neuve Chapelle
worden op 27 oktober 1914 voor ’t eerst 3000 Stinkgranaten/Ni-Shrapnels afgeschoten tegen de
Britten, die niets merken van dit Duitse experiment. Nadien vermoedt men dat de lading
dynamiet (TNT = trinitrotoluol) te groot was en de werking van de dianisidine teniet deed. Het
gerucht doet de ronde dat de zoon van Erich von Falkenhayn, de latere chef van het hele Duitse
Leger in een weddenschap een kist champagne wint door 5 minuten zonder enige hinder in een
wolk dianisidine chloorsulfaat te blijven rechtstaan. Exit, voorlopig, van Walther Nernst. Zijn
beide zonen zouden omkomen tijdens W.O.I.
Opnieuw traangas
Nu is het de beurt aan Hans Tappen, chemicus in het Kaiser Wilhelm Institut. Zijn broer Gerhard
is kolonel in het Duitse leger en staat dicht bij de legertop. Gerhard vraagt hulp aan zijn broer.
Hans
levert
xylyl
bromide,
T-Stoff
genoemd,
naar
het
initiaal
Tappen.

Dit product, kleurloos, in kristalvorm of vloeibaar en met een aromatische geur heeft een hoog
kookpunt (218°C) wat ook z’n zwakte is. Het bevriest aan de grond bij het eerste gebruik in de
slag van Bolimov (31 jan. 1915).
Als we de Belgische legerarts De Cuypere mogen geloven wordt het ook in Ramskapelle gebruikt
(14 febr. 1915) en nabij Nieuwpoort (maart 1915).
1914 kan dus beschouwd worden als een schuchtere leerschool in ‘gasgebruik’. De toxicoloog
Lad.Szinicz (Bundeswehr Institute of pharmacology en toxixology-Munchen 2005) kan een
twintigtal irriterende gassen analyseren die effectief gebruikt worden tijdens die wereldoorlog
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maar geen enkele bleek in staat een doorbraak te forceren. En die is nodig want onvoorzien zit
het front muurvast in een stellingenoorlog. Voor een doorbraak zijn duidelijk sterkere middelen
nodig. Bovendien voelen de Duitsers zich bevrijd van het juk van de Conventie van Den Haag
want het Franse leger heeft in augustus al gas gebruikt.

DODELIJK GASSEN
Chemie gebruiken: dit nieuw ‘verlichte inzicht’ wordt al vanaf half september ’14 (!) actief
gepromoot door kolonel Max Bauer. Nauw medewerker van de firma Krupp heeft hij de Dicke
Bertha mee ontworpen en kent dus goed de beperkingen van de artillerie. Op zijn aandringen
wordt door het Kriegsministerium al in oktober ’14 de Nernst-Duisberg Kommision opgericht.
Een indrukwekkend collectief topchemici die moet nadenken over Bauers vraag. We vinden er
naast de fysica- en chemieprofessor Walther Nernst (zie boven) en industrieel-chemicus Carl
Duisberg (Bayer Chemie) het hele rijtje (toekomstige) Nobelprijswinnaars Haber, Franck, Hahn,
Willstätter, Stark, Planck en Hertz in terug. Bauer maakt ook handig gebruik van de algemene
Duitse verontwaardiging omwille van de ‘Kindermoord in Langemark’ (waarbij de zgn
studentenregimenten genadeloos werden weggemaaid door Britse mitrailleurs van de 7th
Division; 11 nov.1914 wordt voortaan een officiële Duitse Hoogdag) om de weerstand, die in de
hoogste Duitse legerleiding heerst tegen het gebruik van moderne chemie in de oorlogsvoering,
los te weken.
Bauer pleit voor een nieuw aanvalswapen dat door zijn blootstelling alleen al (zijn fysiologisch
effect) de vijand massaal kan uitschakelen door hem te doden of ernstig verwonden. In die tijd
denkt men nog niet aan toxines of microorganismen. Enkel scheikunde staat in het aanbod.
Het duurt tot december ‘14 voor von Falkenhayn groen licht geeft aan Bauer. In de Kommission
komt Fritz Haber duidelijk in het vizier. Hij is op dat moment de beroemdste scheikundige van
Duitsland die er juist in geslaagd is stikstof uit de lucht te binden voor de productie van
kunstmest (en dynamiet, maar dat zouden de Geallieerden pas veel later beseffen).
Chloorgas (Frans: Betholite – Duits: Chlorgas– Classificatie: Grünkreuz = stikgas)
Fritz Haber is onmiddellijk enthousiast. Hij zoekt het niet in ingewikkelde formules maar stelt
simpelweg Chloor voor (Cl2). Bayer heeft grote voorraden en met drukflessen kan men de
concentratie gas erg toxisch maken. Hij berekent dat er 600 gr. vloeibaar chloor per 200 liter
stikstofperoxyde per meter frontlijn nodig is. Bovendien is het gas zwaarder dan lucht en het
kookpunt (-34°C) ideaal. De rest is gewoon organisatie. Haber ziet hier ook een kans om zich als
Jood duidelijk te profileren als volbloed Duitser. (Er waren nog altijd ernstige
acceptatieproblemen tussen het Duitse volk en de grote Joodse gemeenschap in Duitsland.)
In Charleville-Mézières, het Duitse coördinatiecentrum van het hele westelijk front, grijpen er
van 14 tot 25 januari 1915 Sondierungen plaats bij de bevelhebbers van de 7 Duitse legers aan
dit front. Enkel Albrecht von Württemberg –bevelhebber van het IVde Duitse Leger tussen de
Nederlandse grens en Armentiers- wil mee gaan in Habers verhaal. Een doorbraak voor zijn
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troepen vindt hij noodzakelijk want nog één extra winter in Vlaanderen met zijn modder en zijn
water ziet hij niet meer zitten. Uit mededogen dus.

HET IV DE LEGER IN ACTIE
Op dat moment wordt deze (eerste) geplande aanval met bewust dodelijk gas een zaak van het
IV de leger met hoofdkwartier in Tielt. Dit stadje is na de aanslag op het leven van keizer Wilhelm
II
(1
nov.1914)
omgevormd
tot
garnizoensstad; er is daar een kazerne (de
Ludwig-Kaserne) voor de Landsturm en het
stadje is geheel omringd met prikkeldraad.
In de bureaus van het IV de Leger (alle
woningen aan de onpare kant van de
Nieuwstraat in Tielt zijn omgevormd tot één
reusachtig bureau) wordt elke meter front,
waar de aanval gepland is, uitgetekend.
Vanaf 15 febr. 1915 worden Haber en Bauer
gedetacheerd naar het hoofdkwartier van
het IV de Leger. In tussentijd heeft Haber in
het hele Duitse leger militairen bijeengezocht met enige notie van scheikunde. Hij selecteert
hieruit 500 man en brengt ze bijeen in een genieregiment (officieel de Desinfektionskompagnien).
Bij die 500 blijken later 30 topchemici te zitten, waaronder de ons al bekende (toekomstige)
Nobelprijswinnaars: James Franck, Gustav Hertz en Otto Hahn.

Woning Nieuwstraat, 13-15 Tielt waar de eerste gasaanval uitgewerkt werd

Intussen zijn er al 1600 grote en 4130 kleine hogedrukflessen vol chloorgas ondergronds
ingeplant langs het front tussen Zuidschote – Lizerne-Steenstrate-Bikschote-Langemark. (De
oorspronkelijke plannen ten zuiden van de Ieperboog worden verplaatst naar het noorden –
Zuidschote/Langemark).
Op 21 april 1915 komt de chef van de Generale Duitse staf Erich von Falkenhayn met zijn
eeuwige adviseur Gerhard Tappen (broer van) naar Tielt. In de ovale zaal van het kaartenkabinet
(Nieuwstraat, 7 Tielt) is er discussie. Haber wil meer gasflessen ingebouwd, von Württemberg en
zijn stafchef Emile Ilse wensen meer troepen en von Falkenhayn wil geen uitstel meer. Hij
beschouwt die aanval eerder als een experiment. Deze visie ‘een experiment’ zal hem zijn leven
lang achtervolgen. Beslist wordt, onder druk, de aanval zonder uitstel uit te voeren op 22 april.
von Württemberg ondertekent de definitieve plannen en de gehele legertop van het IVde Leger
gaat naar Steenstrate om het ‘effect’ van dichtbij te zien.
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Op 22 april om 17 uur (Belgische tijd) worden de gaskranen geopend. De wind (die altijd de niet
handteerbare spelbreker blijkt) drijft het gas langzaam in vijandelijke richting. Door het lage
kookpunt (-34°) is het een ideaal gas, dat bovendien zwaarder is dan lucht en de vijand letterlijk
uit de loopgraven jaagt.

OOGGETUIGEN

Qua ‘experiment’ is de aanval perfect geslaagd. In Berlijn vraagt men tot tweemaal toe de
bevestiging van het aanvankelijke succes. Men is er voor het eerst in geslaagd massaal alle leven
te doden op afstand en zonder uiterlijk zichtbare kwetsuren; maar militair is er geblunderd (‘het
experiment’). De Duitsers zijn onvoorbereid op het grote hiaat dat ontstaat in de 6 à 7 km.
frontlijn en de vrije weg naar Ieper kunnen ze niet bezetten en innemen door gebrek aan
reserve-manschappen en materieel.
Zelf blijven de Duitsers met een dubbel gevoel achter. In hun militaire rapporten komt het
woord ‘gas’ niet voor en op 8 mei 1941 vernietigt hun Trophäenbrigade het grootse
herdenkingsmonument van Real del Sarte in Steenstrate. Nu staat daar een eenvoudig groot
kruis. Zowel bij vriend als vijand is het drieletterwoord ‘gas’ taboe. Duitsers spreken in
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categoriën: Grün Kreuz, Gelb Kreuz, enz. De Britten hebben het zelfs over ‘accessory’ als ze gas
bedoelen en het stikgas heet specifiek ‘Red Star’, alsof het om een blik erwten gaat.
Toch wordt von Württemberg nadien massaal geëerd in Duitse kringen. Het gebruik van gas
wordt in de Duitse pers verzwegen maar de beperkte en allereerste doorbraak doorheen de
westelijke frontlijn is wekenlang voorpaginanieuws. Hij krijgt er zowaar een Vivat band
(zegelint) voor van het Duitse Rode Kruis (enkel memorabele overwinningen worden zo
herdacht) en de keizer verleent hem de hoogst haalbare militaire onderscheiding ‘Pour le
Mérite’. Op 19 oktober 1915 komt hij voor de tweede keer naar Tielt om hem dat ereteken te
overhandigen.

MEDISCHE IMPACT VAN CL2
De bijna reflectoire reactie op chloorgas is hoesten, braken, tranende, brandende ogen en
prikkende droge keel die het praten verhindert. Maar het grootste gevaar komt nadien:
ingeademd chloorgas splitst zich in aanwezigheid van water (het vocht in de slijmvliezen) in
waterstofhypochloriet en zoutzuur (HCl). Dit zoutzuur doet zijn vernietigende werking in de
luchtwegen, vooral ter hoogte van de longblaasjes die niet beschermd worden door een
slijmlaag. Het HCl tast de membranen aan die zuurstof moeten doorlaten van de longen naar het
bloed. Afhankelijk van de dosis kan dit lijden tot vochtopstapeling in de longen (longoedeem),
MOF (Multiple Organ Failure) en RADS (Reactive Airway Dysfunction Syndrome). De acute
mortaliteit is niet zo hoog (Haber berekende 3,8 %) maar wie het overleeft heeft vaak een leven
van chronische hoest en zuurstofnood voor de boeg. Vooral het verlies aan manschappen door
‘gasziekte’ blijft erg hoog (en chronisch kostelijk). De psychologische impact is nog desastreuzer.
Vanaf 22 april 1915 blijkt (vooral de vrees voor) gasgebruik een nachtmerrie voor elke militair.
De huiver van het ongewisse. Bovendien neemt het gebruik van gassen drie jaar lang
exponentieel toe.

BEHANDELING
Het leger staat machteloos. Tot in 1918 wordt er Ipeca (braakmiddel) aangeraden (is nadelig) en
aderlating (beperkt nut bij longoedeem), met een urinesonde via de neus naar de grote luchtpijp
zuurstof pompen (haalbaarheid bij hoestende, brakende patient?), warm houden, rugligging en
kamfer en cafeïne toedienen.
Men beseft ook al gauw dat de amoniak (NH3) uit urine het chloor kan binden. In afwachting van
gasmaskers wordt aangeraden te plassen op een zakdoek of sok en dit voor de mond te binden,
wat enige effectiviteit heeft.
Anno 2010 kan men na accidentele chloorintoxicatie alle 68 besmettte personen redden door
een combinatietherapie van (vooral) zuurstof, beta 2 agonisten (=verwijden van de luchtwegen
en longblaasjes), corticoiden (=remmen de ontsteking), anticholinergica (=remmen de secreties)
en antbiotica (behandelen van secundaire infecties).
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ESCALATIE
Zoals gevreesd door heel wat vooraanstaande Duitse militairen komt het Britse antwoord op het
Duitse chloorgasgebruik prompt. De rode lijn blijkt definitief overschreden. Al vanaf 20 mei ’15
wordt het Britse leger op advies van chemicus John Scott Haldane uitgerust met een flanellen kap
(de P helmet), gedrenkt in natrium thiosulfaat (later gebruikte men natrium phenolaat), ter
bescherming tegen chloorgas. Op hun beurt realiseren de Britten op 25 sept.’15 hun eerste
gasaanval in Loos – ze hadden in mei in Loos zelf al 4 x een Duitse gasaanval moeten doorstaaneen quasi kopie van de Duitse gasaanval in Boezinge. ( 15O ton Cl2, 5500 drukflessen over 6,5
km front). De wind is spelbreker en drijft het gas zowel naar de Duitse als naar de Britse zijde.
De Britten verliezen er 50.000 man (doden en gewonden) waaronder de zoon (Jack +27 sept)
van auteur Rudyard Kipling die in 1914 nog schrijft:
Wie staat als vrijheid valt ?
Wie sterft als Engeland leeft?
Maar na sept ’15 schrijft hij:
Als men je vraagt, waarom we zijn gesneuveld, bij God.
Omdat onze vaders ons hebben bedot.
Dit geallieerde kopiegedrag en het gebruik van gasmaskers die chloorgas neutraliseren
stimuleren de Duitsers om nieuwere en sterkere chemische gifgassen te ontwikkelen. De NernstDuisberg Kommission stelt een mix Chloorgas/Fosgeen voor. Fosgeen bestaat al een eeuw lang
voor de productie van verf maar weer is het Haber en zijn Kaiser Wilhelm Institut die er het
dodelijke belang van inzien. En op 12 juni 1915 testen Habers ‘leerlingen’, Hahn, Herz en Franck
aan het Russische front (Galicië/Oekraïne) al dit eerste mengsel.
Fosgeen (Frans: Collongite - Duits: D-Stoff – classificatie Grün Kreuz = stikgas)
Fosgeen is een kleurloos chloorgas, het carbonyldichloride (COCl2).
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Het ruikt onverdacht naar vers hooi, na enige tijd naar ontbinding en bedorven azijn. Het is
zwaarder dan lucht (=drijft de soldaten uit de loopgraven) en het kookpunt bedraagt 8,3°C. Het C
atoom in fosgeen is erg electrofiel (positief geladen) en zoekt fel binding met een negatieve
partner, waardoor het in praktijk 5 à 10 x toxischer is dan zuiver Cl2 gas.
Zijn groot gevaar schuilt ook in de latentietijd. Pas na enige tijd wordt men vergassing gewaar.
Ook hier is de dosis (ppm = deeltjes per miljoen) een bepalende factor: van prikkende ogen en
neus (3 ppm) tot irritatie aan de ademhalingsorganen na enkele uren met kans tot
onomkeerbare beschadiging (10 ppm) kan er longoedeem optreden na 20 uur (150 ppm). 300
ppm geeft meestal de dood tot gevolg na 24 à 30 uur. Inspanningen (snellere ademhaling en
hartfie.) versnellen/verergeren de symptomen.

WERKINGSMECHANISME FOSGEEN
Hoofdingangspoort: ademhaling. Fosgeen, in contact met het vocht in het lichaam
(speeksel/slijm) ontbindt in banaal CO2 en 2 x zoutzuur (HCl). Dit HCl tast de permeabiliteit aan
(Zie boven bij Cl2). Maar specifiek voor fosgeen gaat het ook de eiwitstructuur in de membranen
aantasten en onomkeerbaar binden aan glutathion, wat celdood veroorzaakt.
Contact met de ogen geeft tijdelijk of definitief (dosis/duur…) troebel zicht door
hoornvliesaantasting die zelfs tot blindheid kan lijden. Overvloedig spoelen is een oplossing.
Contact met de huid zorgt voor blaarvorming, zoals bij mosterdgas. Het lipofiele (vet oplosbare)
karakter van fosgeen maakt dat het in de huid kan doordringen. Kledij verwijderen en
overvloedig spoelen is de boodschap.

DE PREMIÈRE
Na de experimenten met de mix (=het mengsel Cl2-Fosgeen) onder leiding van Otto Hahn en
James Franck komt het echte gebruik. Opnieuw wordt er gerekend op het IVe Leger van hertog
Albrecht von Württemberg. Het enthousiasme van stafchef Emile Ilse en zijn militaire staf in Tielt
en de hogere scholingsgraad van zijn troepen om ‘nieuwigheden’ uit te testen zullen hier niet
vreemd aan geweest zijn. (Het grootste deel van de Duitse studenten-vrijwilligers zijn
ondergebracht in het IVe Leger.) De allereerste ondertunneling met ontploffing (26 febr. ’15) uit
W.O.I te Broodseinde (Zonnebeke) is uitgedacht en uitgetekend door de Geologengruppe en de
Vermessungsabteilung in hun bureau’s- Oude Stationsstraat 131A en 144 te Tielt. Na de
chloorgasaanval van 22 april heeft het IVe Leger ‘met verve’ op 30 juli ’15 de eerste
vlammenwerper (creatie Max Bauer) in de strijd geworpen (Hooge/Zillebeke, nu Bellewaarde)
en nu worden er drukflessen Bontkreuz (zo was de jargonnaam, bedoeld de Mix: Cl2/Fosgeen in
verhouding 80/20) ingedolven tussen Pilkem en Wieltje (ten N-O van Ieper). Dit chloorgas blijkt
nodig, want zuiver fosgeen werkt te traag. De vijand zou de oprukkende Duitsers blijven
beschieten omdat fosgeen pas na uren invalideert. Gepland voor 19 nov.’15 moet de aanval
voortdurend uitgesteld worden (windrichting, vocht) tot 19 dec.’15. Langs die 4,5 km front
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treffen de 51ste een 52ste (Duitse) Reservedivisie de 6e en 49ste Britse Divisie. Het succes is
beperkt. Men schat 1000 slachtoffers waarvan 100 doden. Na het lossen van het gas volgt er
zelfs geen infanterieaanval. In tegenstelling tot 22 april ’15 is er van verrassing geen sprake. De
Britten zijn door Duitse krijgsgevangenen getipt op wat komen gaat.

GEVOLGEN
Nieuwe vijand, nieuwe bescherming: de Britse beschermkap P helmet, die bescherming biedt
tegen chloorgas, wordt nu gedrenkt in hexamethyleen tetramine (=hexamine) en zo ontstaat de
P H helmet (phenate hexamine) die beschermt tegen chloorgas én fosgeen. Al op 1 febr.’16 heeft
elke Britse militair een P H helmet en vanaf 17 febr.’16 ook een tweede als reserve! Van snelheid
gesproken. De Britten zijn defensief het sterkst: erg handig passen ze voortdurend hun
gasmaskers aan, aan de verschillende soorten gebruikt gas.
Het lossen van het stikgas via ingedolven gasflessen/containers blijkt een tijdrovende en
belastende klus. Bovendien is wind, regen of vochtig weer een onbetrouwbare co-factor. Wind
kan draaien en bij regen/grote vochtigheid zakt het gas naar de grond. Begin ’16 worden de
gasgranaten geïntroduceerd, waarbij men het gas rechtstreeks in de loopgracht van de vijand
kan deponeren. Die granaten hebben een dunne wand die bij aankomst scheurt en het gas
(aanvankelijk in flesjes die breken) loslaat. Toch worden de containers niet definitief
opgeborgen. Bij de grote gasaanval 8-9 aug. ’16 tegen de Britten in Potyze (N-O van Ieper)
worden ook gasflessen/containers gebruikt.
De geallieerden worden even snugger en vlijtig in het gebruik van gas als de Duitsers. Eind 1915
hebben de Fransen al zuiver fosgeen en Pruisisch zuur (zie verder) in hun arsenaal zitten. Op 22
febr. 1916 gebruiken de Fransen deze zuivere fosgeengranaten in Verdun. Waarop de Duitsers
in mei 1916 het sterkere difosgeen (C2Cl4O2) gingen gebruiken. En in juni 1916 zetten de Britten
langs een 27 km. breed front in de Somme massaal de mix chloorgas/ fosgeen in (ze noemen het
White Star.) Overal zijn de geleerden druk bezig. Hebben de Duitsers het Dahlem laboratorium
(Kaiser Wilhelm Institut) in Berlijn met Haber en C°, de Britten hebben hun Charles Howard
Foulkes en hun Salisbury Plain testlaboratoria in Porton Down en de Fransen hun eigen
afzonderlijke chemici: Eugène Turpin, André Job/Gabriel Bertrand, Victor Grignard e.a. Maar het
zou een voortdurend achternahollen worden van de Duitse ontdekkingen. Zo slagen de Duitsers
Otto Hahn en James Franck er in tientallen mengsels te produceren. Uiteindelijk zullen er een 17tal het laboratorium verlaten en aan het front gebruikt worden. Maar de grootste doder zou het
fosgeen blijken.

MOSTERDGAS (Frans: Yperite – Duits: Lost – classificatie: Gelb Kreuz= blaarvormende
gassen)
De Duitsers blijven verder zoeken naar een gas dat de bescherming door het gasmasker kan
omzeilen. Opnieuw is het Haber die aan de basis ligt van het inzetten van mosterdgas. Deze
substantie is al bekend sinds 1822 in Frankrijk (César Despretz) en sinds 1860 in Engeland
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(Frédericq Guthrie) maar is door de Duitse chemici gezuiverd en op punt gesteld. (Niemann,
Meyer). Haber ziet er het militaire nut van in en zet in zijn Institut de chemici Lommel en
Steinkopf aan het werk om het recept uit te werken voor de productie van mosterdgas (=
dichlooretylsulfiede) op industriële schaal. Steinkopf zal er zijn gezondheid bij inschieten.

dichloorethylsulfiede

Voor het ‘slagveldgebruik’ kijkt Haber opnieuw naar het IVde Leger dat stilaan routine heeft in
militaire ‘premières’. Habers nieuwste stikgas, mosterdgas, is in feite een olieachtige geelbruine
vloeistof, net motorolie, die door de ontploffing van de dunwandige granaat waarin het ‘gas’
gegoten is vernevelt in partikeltjes (kookpunt + 217°C). De Duitsers noemen het Lost (naar
Lommel en Steinkopf) of Gelb Kreuz, de Britse codenaam is HS (Hun Stuff) maar de militairen
spreken van mosterd gas, naar de geur die het verspreidt. (Hoewel die zwakke mosterd geur te
wijten is aan onzuiverheden in de productie van dichloorethylsulfiede. Zuiver mosterdgas is
reukloos.) Fransen spreken van Yperite, naar het eerste gebruik op 12 juli 1917 ten N-O van
Ieper, tussen Sint Jan en Potijze, tegen de Britten. Het kost hen 15.000 doden in 3 weken. Twee
dagen eerder, in de nacht van 10 op 11 juli ’17, heeft het IVde Leger al een beperkt experiment
uitgevoerd tegen het Belgische leger in Nieuwpoort met een combinatie mosterdgas/chloorgas
en arsine (een arsenicum derivaat, Blau Kreuz, zie verder).
Erg tevreden over de trouwe samenwerking met het IVe Leger in Vlaanderen en als
boodschapper van de eindeloze vindingrijkheid van de Duitse chemici komt op 14 sept. ’16 de
directeur van Bayer himself, Carl Duisberg, het IVde Leger in Tielt bedanken met een lezing over
Die Kriegstätigkeit der chemischen Industrie. Hij is naar hertog Albrecht en stafchef Ilse gekomen,
zegt hij, voorzien van fotomateriaal en mit einem ganzen Waggon voll Präparaten und Bildern.
De productie van mosterdgas is moeilijk en gevaarlijk. De Fransen –die eerder al een Yperite
aanval hebben uitgevoerd in Cambrai (nov ’17) met buitgemaakte Duitse mosterdgasgranaten!zullen er pas in juni 1918 in slagen en de Britten in sept. 1918 (ten koste van enkele doden en
honderden gewonden in hun mustardfabriek in Avonmouth). Voor de geallieerden zou
mosterdgas nooit een erg bruikbaar wapen worden.

WERKINGSMECHANISME EN MEDISCHE IMPACT MOSTERDGAS
Mosterdgas is een blaartrekkend (=huid, slijmvliezen, zelfs ogen krijgen vochtblaren) en
celdodend gas. Het tast de DNA synthese in de cellen aan door zich te binden (=alkylering) aan
een purinebase, het guanine. Zo wordt de celdeling onmogelijk. Het is vet oplosbaar en stapelt
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zich op in het onderhuidse vet, wat de latentietijd verklaart van 6 tot 12 uur. 2 gram inhaleren of
5 gram op de huid is al dodelijk. Toch is het vooral een invaliderend gas. Slechts dodelijk in 1 %
van de aanvallen stelt het wel massaal de getroffen vijand voor lange tijd buiten gevecht
(langdurige verzorging, hoge kostprijs). Het besmet ook het terrein. Zelfs 3 à 4 dagen na de
aanval kan je er nog niet op lopen of je wordt zelf besmet. En indien het bevriest wordt het
olieachtig ‘gas’, ongeacht de duur, na de dooi weer toxisch.
De symptomen zijn laattijdig (latentietijd) en verschijnen na uren ter hoogte van de huid door
een aanbod van alle graad verbrandingen, vooral erg ter hoogte van oksels en genitaliën. Het
oogbindvlies zwelt en ontsteekt (conjunctivitis), nadien zwelt het ooglid (oedeem) en het oog
vertoont een kleine pupil (miosis, cholinerg effect). Door inhalatie gaan er blaren en bloedingen
ontstaan in de luchtwegen, met soms acuut longoedeem en laattijdige sepsis (algemene
besmetting) door de bacterie staphylococcus aureus.
Wie dit allemaal overleeft blijft, naast ademhalingsproblemen een levenslang verhoogd
kankerrisico meedragen (mutageen effect).
Preventief bood een gasmasker geen hulp. Bevlekt drong mosterdgas actief door de kledij.
Tijdens de hele Eerste Wereldoorlog bestond er geen afdoende behandeling. Kledij wegsnijden
en spoelen was de voornaamste therapie.
Het beroemde schilderij van Singer Sargent toont ons slachtoffers van mosterdgas (21 augustus
1918 in Bac-du-Sud, nabij Arras).

John Singer Sargent ‘Gassed’ (vergast). Na de oorlog geschilderd op basis van schetsen die hij maakte aan het front.

Bloedgassen (Frans o.a. Vincennite, Campilite, Vitrite, Mauguinite – Duits: E Stoff- classificatie:
Blau Kreuz= zuurstof blokkerende gassen)
De meeste van deze bloedgassen bevatten cyanide met als prototype blauwzuur of
waterstofcyanide:
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Ditmaal zijn de Fransen de eersten om in de Sommeslag op 1 juli 1916 30.000 obussen, gevuld
met blauwzuur (lichtblauwe vloeistof, kookpunt +25,6°C.) op de Duitsers los te laten. (Britse
bronnen geven de eer aan de het Oostenrijkse leger als eerste gebruiker). Nog in 1916 realiseren
de Britten hun H2S (waterstofsulfiede) en in 1917 stelt Haber zijn Zyklon A voor (Methyl
cyanoformiaat C3H3NO2). Pas in 1918 kunnen Italië en Amerika hun eigen HCN produceren.
Door de hoge vluchtigheid van cyanide en dus moeilijk aan te houden toxische concentraties
worden deze bloedgassen in deze oorlog nooit een succes. Veel producten zullen later als
insecticide hun weg vinden. Haber en zijn Institut vervolmaken later hun Zyklon A tot het
insecticide Zyklon B dat de nazi’s gebruiken in hun gaskamers.

WERKINGSMECHANISME EN MEDISCHE IMPACT
Gasmaskers houden bloedgas niet tegen. Allen zijn ze gasvormig bij ontploffing en worden via de
ademhalingswegen geabsorbeerd door de bloedcellen. Daar blokkeert het cyanide het
cytochroom oxydase in de mitochondriën waardoor acuut het aeroob metabolisme stopt (=de
cel kan geen zuurstof meer verwerken.) De cellen gaan over op anaëroob metabolisme, creëren
zo een overschot aan melkzuur en gaan in onomkeerbare metabole acidose. (=alle cellen in het
lichaam verzuren) en sterven, net zoals bij koolmonoxyde (CO) intoxicatie.
Opvallend is dikwijls het mooi roze gezicht van de slachtoffers. Hun cellen zitten vol zuurstof die
niet kan afgegeven worden. Er is cerebrale aantasting: verwardheid, convulsies, duizeligheid en
slaperigheid (hypersomnia). Dikwijls komt er misselijkheid en braken bij. Er kan neusloop
optreden, heesheid, kortademigheid en zelfs longoedeem. Hartstilstand volgt. De behandeling
bestaat uit zuurstof, kunstmatige beademing en specifieke antidota, allemaal niet toepasbaar in
die Eerste Wereldoorlog.

EPILOOG
Dit kleine overzicht toont de grote groepen oorlogsgas. Dikwijls worden deze groepen door
elkaar gebruikt, het zgn. Buntschiessen, om bvb. door niesgas of traangas de vijand te dwingen
zijn gasmasker af te zetten (in het Duits: Maskenbrechen) en dan mix ( bvb.chloorgas/fosgeen)
naar de intussen onbeschermde vijand sturen.
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Diagram gifgasgebruik

Het aandeel van de soorten gifgas in de Eerste Wereldoorlog.
(Uit: Van Der Kloot William – Royal Society Journal… 2004)

In de verschillende laboratoria worden er een 3000 oorlogsgassen gesynthetiseerd. Daarvan
verschijnen er slechts een 30-tal aan het front. Na gebruik schieten er slechts 12 over waarvan
een zestal effectief tot de standaarduitrusting voor oorlogsvoering deel gaan uitmaken.
Haber blijkt een niet te evenaren genie. Hij selecteert als geen ander de chemische producten,
die soms al decennia bestaan, en bewerkt ze tot bruikbaar oorlogsgas op industriële schaal. De
Geallieerden proberen vooral te analyseren en na te maken wat Haber ‘op de markt brengt.’
Wereldoorlog I zou, afhankelijk van de bron, 1,2 miljoen gasslachtoffers gemaakt hebben,
waarvan er 90.000 sterven tijdens de oorlog. Dit is een laag percentage maar veel overlevenden
hebben echter een leven van lijden en vroegtijdige dood voor zich. Het belangrijkste
invaliderende effect van de gasoorlog blijkt de inductie van angst te zijn. Zowat elke militair aan
het front krijgt er een extra stressfactor bij: het besef dat mannen als ongedierte kunnen
verdelgd worden. Een tactiek die geluidloos, elk moment kan toeslaan.
Er is ongeveer evenveel gas gebruikt door de Geallieerden als door de Duitsers maar qua
frequentie hebben de Geallieerden veel meer aanvallen uitgevoerd dan de Duitsers. De
dominerende windrichting, westenwind, is voordeliger voor hen.
Het blijft merkwaardig hoe die grote vernieuwingen in de oorlogsvoering telkens vanuit het IVde
Leger opgezet en uitgevoerd worden. Stafchef Emile Ilse schrijft trots dat in het AOK IV (Armee
Ober Kommando IVe Armee) de wieg staat van de moderne oorlogsvoering.
De Duitse cultuurfilosoof Sloterdijk analyseert in zijn boek Luftbeben-An den Quellen des Terrors
(2002) terreur en terrorisme. Hij stelt dat de twintigste eeuw begint op 22 april 1915 in de
buurt van Ieper met het eerste gebruik van chloorgas als wapen door de Duitsers. Men wijkt af
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van de klassieke oorlogsvoering, intentio recta waarbij men rechtstreeks op de vijand schiet of
hem doorboort of stenigt. Na 22 april gaat men niet meer rechtstreeks de vijand viseren, maar
wel zijn omgeving. Hierin ziet hij het wezen van het terrorisme. De terrorist valt de Umwelt aan
om de ‘mogelijkheidsvoorwaarde’ voor het bestaan van zijn vijand te vernietigen.
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BUIKTYFUS IN BRUGGE TIJDENS WERELDOORLOG I
Dr. Johan Boelaert

Van de ongeveer 42.000 soldaten van het Belgisch leger die in WO I stierven, was de
doodsoorzaak bij 2/3 het gevolg van een kwetsuur en bij 1/3 het gevolg van een “ziekte”,
meestal een infectieziekte (Pien). Vooral in de loopgraven waren talrijke factoren aanwezig die
voorbeschikten tot het oplopen van een infectie: de kwaliteit en vooral de versheid van het
voedsel waren vaak bedenkelijk; de soldaten leden aan dorst en de poelen waren besmet door
de uitwerpselen en door de lijken; de soldaten verbleven ’s winters in de koude, midden in het
slijk, hun kledij was gescheurd en hun ondergoed konden ze niet regelmatig verversen; ze waren
omringd door luizen, vlooien, vliegen, muggen en knaagdieren zoals ratten en muizen (Mathieu).
Enkele van de talrijke infecties waaraan de soldaat onderhevig was: diarree en dysenterie;
bronchitis, pneumonie en tuberculose; infectueuze huidziekten, waaronder schurft, beten van
vlooien
of
luizen;
venerische
ziekten;
wondinfecties met het gevreesde gasgangreen;
systemische infecties, waaronder buiktyfus,
vlektyfus, “trench fever” en bij het einde van de
oorlog de catastrofale griepepidemie. In dit artikel
wordt gefocust op buiktyfus in het leger en bij de
burgerbevolking.

Het is van belang buiktyfus te onderscheiden van vlektyfus. Beide infecties zijn van bacteriële
oorsprong – respectievelijk Salmonella typhi en Rickettsia prowazeckii –, maar hun
overdrachtswijze is verschillend. Buiktyfus wordt overgezet langs fecaal-orale weg, door het
eten van besmet voedsel of drinken van besmet vocht, terwijl de bacterie verantwoordelijk voor
vlektyfus wordt overgezet door een kleer- of lichaamsluis bij het aanprikken van de menselijke
huid voor haar bloedmaaltijd. Een affiche uit het interbellum illustreerde die overdracht van
buiktyfus voor de bevolking. Op het erf werd drinkwater uit een put opgepompt, maar die put
was niet hermetisch afgesloten zodat besmet water uit een beek in de omgeving of uit de ernaast
gelegen beerput het pompwater besmette. Immers niet alleen de tyfuslijder maar ook mensen
zonder de symptomen van de ziekte kunnen de Salmonella-bacterie in hun stoelgang elimineren,
wat het risico op fecaal verontreinigd drinkwater verhoogde.
Pierre-Fidèle Bretonneau (1778-1862) was een belangrijke Franse clinicus, vooral bekend voor
zijn onderzoek naar difterie. Daarnaast identificeerde hij in 1818 ook de symptomen van
buiktyfus die hij onderscheidde van die van (vlek)tyfus. Het duurde echter nog tot 1880
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vooraleer Karl Joseph Eberth, een Duitse patholoog-anatoom en bacterioloog (1835-1926), erin
slaagde de bacteriële ziekteverwekker van buiktyfus te isoleren: een Salmonella typhi, die
aanvankelijk naar de ontdekker Eberthella typhi genoemd werd.

Een epidemie van buiktyfus brak in West-Vlaanderen uit in november 1914. Vrij snel nam men
preventieve maatregelen die zowel algemeen als specifiek waren. De algemene preventieve
maatregelen bestonden vooral in het vermijden van de infectueuze bron door te streven naar
zuiver drinkwater en naar een betere hygiëne.
Inspanningen werden ondernomen om bevolking en soldaten te voorzien van drinkbaar water.
Zo werden bijvoorbeeld in Ieper zeven bevoorradingsplaatsen aangelegd voor drinkbaar,
gechloreerd water. Daarenboven werd het stedelijk zwembad omgevormd tot één grote
container drinkwater.
Leopold Mélis was tijdens WO I inspecteur-generaal van de gezondheidsdienst van het Belgische
leger. In januari 1915 liet hij in De Panne badinstallaties inrichten voor het leger. Verder voorzag
het leger in desinfectiemaatregelen om de soldaten in de loopgraven zoveel mogelijk preventief
te beschermen tegen infecties, waaronder buiktyfus: de schaarse bezittingen van de soldaat
werden gedesinfecteerd; het stro in de rust- en schuilplaatsen werd drie maal per week met een
cresolderivaat gedesinfecteerd; chloorpatrouilles zorgden voor het neutraliseren van de
fecaliën; lijken moesten naar een kerkhof afgevoerd worden. Ten slotte werd aandacht besteed
aan de kwaliteit van voedsel en drank. Onder meer werden alle brouwerijen onderworpen aan
een strikte controle op sanitair vlak.
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Het leger besliste ook snel tot het nemen van specifieke maatregelen die bestonden in een
veralgemeende vaccinatiecampagne vanaf november 1914. Twee soorten vaccins ter preventie
van buiktyfus werden gebruikt.
Het eerste was het “serum” of “etherovaccin” van de Franse legerarts Jean-Hyacinthe Vincent
(1862-1950), in medische kringen vooral bekend door zijn beschrijving van de ernstige
keelangina die zijn naam draagt. Vincent had dit vaccin net voor de oorlog ontworpen. Het had
echter als nadeel dat er vier toedieningen van nodig waren, met als gevolg dat de soldaten
meerdere dagen niet beschikbaar waren voor de strijd.

Een tweede vaccin was dat van de Engelse arts Almroth Wright (1861-1947). Deze had twintig
jaar vóór het uitbreken van de eerste wereldoorlog een buiktyfusvaccin ontworpen en laten
toedienen aan soldaten tijdens de Boerenoorlog. Als hoofd van het Inoculation department in de
Londense St-Mary’s Hospital Medical School adviseerde hij het British War Office de Britse
troepen te vaccineren met het nieuw vaccin dat hij net vóór het uitbreken van WO I ontworpen
had. Terloops willen we vermelden dat in hetzelfde departement de jongere Alexander Fleming
werkte, de latere uitvinder van penicilline en Nobelprijswinnaar. Het Wright-vaccin had een
dubbel voordeel: het was polyvalent, niet alleen gericht tegen de verwekker van buiktyfus (T)
maar ook tegen verwante verwekkers van lichtere vormen van de ziekte, de zogenaamde
paratyfus A en B. Vandaar de naam “TAB vaccin”. Dit vaccin had een tweede voordeel: het
vereiste maar 2 dosissen, zodat de soldaten sneller te been waren.

Het Belgisch leger besliste de troepen achteraan te vaccineren met het vaccin van Vincent en de
voorste linies met het vaccin van Wright. Die beslissing had waarschijnlijk te maken met
problemen van beschikbaarheid van het TAB vaccin van Wright. De vaccinatie in het Belgisch
leger met het Wright-vaccin startte in december 1914.
Even belangrijk als de vaccinatie was de evacuatie van de tyfuslijders en hun groepering in zalen
specifiek gelast met hun zorg, met als doel de ziekteverspreiding te beperken. Dankzij een
verplichte aangifte van de gevallen werd hun evacuatie geregeld naar tyfuszalen van hetzij een
burgerlijk hetzij een militair of Rode Kruishospitaal. Deze evacuatie werd vergemakkelijkt door
de hulp van de ambulances van de Engelse Friends.

Zowel het leger als het Rode Kruis voorzagen de groepering van militaire slachtoffers van
buiktyfus op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen. De meest bekende plaats was wellicht
het hospitaal L’Océan van het Rode Kruis in De Panne, waar verschillende tyfuszalen of
“tyfusbarakken” opgericht werden (De Munck). De burgers die het slachtoffer waren van
buiktyfus kregen ook een gegroepeerde verzorging. Zo had jurist Dhont, eigenaar van een
kasteel in Poperinge, zijn kasteel ter beschikking gesteld. Het werd omgevormd tot een
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hospitaal, met onder meer tyfuszalen in het kasteel en in de tuin. De geschiedenis en werking
van deze hospitalen is goed gedocumenteerd. Minder goed gekend is de Brugse situatie, waarop
nu gefocust wordt.

In Brugge werden burgers, lijdend aan of verdacht van buiktyfus, geëvacueerd naar het “Lazaret
ter Potterie”, in het langwerpig gebouw “De zeven gaven”, aanpalend aan het middeleeuws
hospitaal van de Potterie (zie foto’s van vóór- en achtergevel, de laatste daterend van 1911).

Kort na het uitbreken van de tyfusepidemie, werden de kamers in het gebouw omgevormd tot
zalen voor de verpleging van burgers met buiktyfus.
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Het Archief van het Brugse OCMW heeft 15 weinig bekende registers uit dit “Lazaret Ter
Potterie” in bewaring, die heel wat informatie leveren over de lokale situatie tijdens WO I.
Onze bijzondere dank gaat naar Mw. Hilde De Bruyne, conservator van het OCMW-Archief Brugge, die ons toegang verleende tot deze
archiefstukken en naar Bart Demuynck, medewerker van het OCMW-archief Brugge die deze gegevens toegankelijker maakte. Ook dank
aan Dr Albert Clarysse die voor de fotografie van enkele archiefdocumenten zorgde.

Afzonderlijke registers waren voorzien voor de opnamebriefjes (“aanveerdingsbrieven”) van
Brugse tyfuslijders en voor die van tyfuslijders van buiten Brugge (zie foto’s van het etiket van
de kaften voor de periode 1915). Dit onderscheid liet toe de kosten van de hospitalisatie terug te
vorderen aan de desbetreffende gemeenten.
Deze registers geven ook een beeld van de medische middelen van toen en het liet toe enkele
Brugse epidemiologische gegevens te verzamelen. Hoe stelde men in de jaren 1914-15 de
diagnose van buiktyfus? De symptomen en tekenen van de ziekte waren al in 1818, een eeuw
voor WO I, beschreven (zie hoger). Maar bestonden er in WO I testen om die klinische diagnose
te bevestigen? Het ideale zou vooral een bloedkweek en in mindere mate een stoelgangskweek
geweest zijn. Maar voor het klinisch gebruik van bacteriologische kweken was het toen in WestVlaanderen nog te vroeg. Een bloedkweek met positieve uitslag en aldus het bewijs van de
aanwezigheid van een bacterie in het bloed en zijn identificatie, was een primeur in New York in
1911. Het ging om bloed, afgenomen bij de zieke Gustav Mahler die aan endocarditis leed en bij
wie een streptokok gekweekt werd. Bij het begin van WO I was die kweektechniek nog niet in
West-Vlaanderen ontwikkeld.
Wel bestond er een eenvoudige serologische test (agglutinatietest) die de Franse arts Georges
Ferdinand Widal (1862-1929) in 1896 op punt had gesteld: wanneer de tyfuslijder de tijd gehad
had om antistoffen aan te maken tegen de Salmonella-bacterie, werden die zichtbaar gemaakt
door die test. De registers uit de Potterie tonen dat die test in 1915 inderdaad in gebruik was en
-zoals verwacht- bij tyfuslijders meestal positief uitviel.
In de preantibiotische tijd van WO I was men weinig opgewassen tegen de voornaamste
complicatie van buiktyfus: de darmperforatie met als gevolg een fecale peritonitis, die bijna
steeds fataal afliep. Bij het onderzoek van de registers van 1915 en 1916 uit het Lazaret van de
Potterie bleek dat 15% van de patiënten die opgenomen werden in de tyfuszalen er overleden,
wat een algemeen aanvaard cijfer was in deze periode.

SAMENVATTEND:
1. In de eerste en de laatste decennia van de 19e eeuw werden respectievelijk de
overdrachtswijze van buiktyfus en zijn bacteriële verwekker geïdentificeerd.
2. In WO I brak buiktyfus uit in West-Vlaanderen in november 1914. Heel kort daarop werden
algemene preventieve maatregelen genomen met betrekking tot de zuiverheid van water en
voedsel en de hygiëne bij de soldaten. Daarnaast startte een vaccinatiecampagne in het leger en
bij de burgerbevolking. Wie als burger of soldaat aan buiktyfus leed werd geëvacueerd naar
specifieke tyfusafdelingen. Voor de burgerbevolking was dat onder meer het Brugse lazaret Ter
Potterie, met een mortaliteit van 15%.
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ZIEK WORDEN BUITEN DE LOOPGRAVEN
VENERISCHE ZIEKTEN TIJDENS W.O.I
Dr. Johan Mattelaer
De werkelijke reden dat er oorlog bestaat is,
dat mannen van oorlog houden en vrouwen van krijgers
Martin van Creveld

In het kader van deze uiteenzetting is het nuttig om eerst even te wijzen waar de medische
wetenschap in 1914 stond op het gebied van de venerisch – seksueel overdraagbare - ziekten. De
huidige term SOA (Seksueel Overdraagbare Aandoeningen) bestond nog niet en men sprak
alleen over venerische ziekten, geslachtsziekten en in de volkstaal vuile ziekten. De Franse
spraken ook van de rhume de Vénus!

SYFILIS
Men wist dat syfilis veroorzaakt werd door een microscopisch organisme: treponema pallidum.
Deze microbe is moeilijk te zien onder de microscoop en werd het eerst gevisualiseerd in 1905.
De eerste bloedtest kwam 2 jaar later en een effectieve behandeling met Salvarsan werd op de
markt gebracht in 1910 door Ehrlich.
In een eerste stadium treedt een pijnloze kleine ulceratie op, meestal op de genitaliën.
Verschillende weken later wordt een tweede stadium gekenmerkt door voorbijgaande koorts en
een algemene rash of huiduitslag die spontaan verdwijnt. De patiënt is dan maanden tot jaren
klachtenvrij, tot een derde stadium optreedt die fataal wordt en de hersenen, de bloedvaten en
vele ander vitale organen aantast. Een effectieve behandeling was slechts mogelijk na 1945 met
de ontdekking van penicilline. De behandeling was in die tijd vooral in handen van de
dermatologen gezien de huidaandoeningen.

GONORROE OF DRUIPER
Gonorroe of druiper wordt veroorzaakt door een bacterie: Neisseria gonorrheae en veroorzaakt
een zeer pijnlijk etterige afscheiding in de mannelijke pisbuis en een baarmoederhalsontsteking
bij de vrouw. De bacterie werd geïdentificeerd door Albert Neisser in 1879. De behandeling
bestond vooral in lokale instillaties o.a. met zilvernitraat. Een effectieve behandeling was slechts
mogelijk na 1945 met de ontdekking van penicilline. De behandeling was hier al meer in de
handen van de chirurgen met urologische interesse.
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Afb.1: De enige behandeling tegen druiper bestond in instillaties van de urinebuis met oplossingen van zilvernitraat.

Tijdens alle oorlogen zijn er seksuele contacten geweest tussen soldaten en vreemde vrouwen.
Oorlog heeft altijd iets te maken gehad met vrouwen en Martin van Creveld beweerde zelfs dat
de werkelijke reden dat er oorlog bestaat is, dat mannen van oorlog houden en vrouwen van
krijgers.
Zoals we later zullen zien werd het gebruik van het condoom tijdens W.O.1 nog helemaal niet
gepropageerd gezien de morele afschuw en omdat het met de idee van anticonceptie gepaard
ging. In de Verenigde Staten was het hierom zelfs bij wet verboden er reclame voor te maken. In
1915 had de secretary van de Navy, Josephus Daniels het individueel gebruik van condooms
verboden: The use of the so-called ‘preventive or prophylactic packet’ is not authorised, and I have
been severely critized in various quarters for my attitude with regard to this measure. The use of
this packet I believe to be immoral; it savors of the panderer; and it is wicked to seem to encourage
and approve placing in hands of the men an appliance which will lead them to think that they may
indulge in practices which are not sanctioned by moral, military, or civil law, with impunity, and
the use of which would tend to subvert and destroy the very foundations of our moral and Christian
beliefs and teachings with regards to these sexual matters’
In Groot-Brittannië was het wel toegelaten, maar er bestond nog een zeer hoge sociale barrière.
Ze werden er nog aangekocht als a little something for the weekend!
Het Duitse leger was het enige om bij zijn soldaten condooms te promoten.
Maar ondertussen bestond er aan het front toch een groot probleem!
Vooreerst gaf de totale afwezigheid van vrouwen aan het front en aan het ontmoeten van
vrouwen een sterke lading. Het onderwerp van dagen- of wekenlang aanhoudende al dan niet
natte dromen en gedachten kwam tot leven. Verder voelden de soldaten zich door de druk van
de oorlog en de constante doodsdreiging niet meer aan in vredestijd en civiele omgeving op
seksueel vlak geldende normen en waarden gebonden.

HOE KWAMEN DE SOLDATEN AAN VROUWEN?

147

Veel prostituees door de legers zelf geronseld. Voor de Franse en Belgische vrouwen in de
omgeving van het front was seks vaak de enige manier om aan eten te komen. De prijs voor
zowel man als vrouw was hoog, maar werd in ieder geval door de soldaten gewillig betaald.
Door de legers zelf werden officieel toegestane, gecontroleerde bordelen opgezet.
Verder waren homoseksualiteit en masturbatie in die tijd nog grotere morele problemen!! Zo
werden tijdens de Eerste Wereldoorlog 22 officieren en 270 manschappen voor de Britse
krijgsraad gebracht wegens seks met iemand van hetzelfde geslacht.
De Duitsers predikten ethiek en moraal, bij de Britten bestond een ambivalente puriteinse
moraal en de Fransen waren nogal libertijns.
Er bestonden speciale bordelen voor officieren: blauwe lampen voor officieren,
rode lampen voor de soldaten.
De Belgen kenden geen “officieel” erkende bordelen! In Beveren aan de IJzer bestond er echter
een gekend staminee De veertien Billekens waar 7 meisjes “werkten”.

Afb.2. Duitse soldaten tussen prostituees achter de gevechtslinies

Hoeveel soldaten leden er aan geslachtsziekte? Hier gaat het uiteraard om schattingen,
weliswaar op geschreven bronnen, maar deze waren dikwijls om morele en andere redenen
onjuist!
Bij de Fransen 200.000 gevallen van syfilis (8%)
Britten in 1916 officieel 3,7% totaal voor oorlog ±400.000
Bij de Canadese soldaten waren meer dan 20% besmet met een geslachtsziekte, maar
deze verbleven ook langer in een transitverblijf in Engeland!
Bij de Australiërs 8,5%
Bij de Belgische soldaten 7%
Bij de Duitsers 300.000 gevallen
Op het einde van de oorlog had men in het Amerikaanse leger, dat slechts zeer laat in de
oorlog betrokken werd, een historisch hoogtepunt bereikt met 400.000 gevallen van
syfilis en gonorroe.
150.000 Britten werden wegens geslachtsziekte gehospitaliseerd
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17.000 bedden (8 speciale hospitalen in Frankrijk, 14 in Engeland!)
In Brugge werden de ‘syfilitieke vrouwen ‘ door de Duitsers behandeld in het
bedelaarsgesticht

Afb.3. Ambulant team van Duitse verplegers die geslachtsziekten moesten opsporen.

Vania Vande Voorde schrijft in haar licentiaatthesis over prostitutie te Brugge tijdens de eerste
en de Tweede Wereldoorlog dat tijdens WO I te Brugge de meisjes van 19 jaar het grootst waren
in aantal. Daarnaast zien we ook dat de leeftijden 21, 26 en 28 jaar pieken in de grafiek. In
verband met ontucht te Brugge vermeldt een politieverslag opgesteld op 16 juli 1919 over een
herberg in de Beenhouwerstraat nummer 5 (Stadsarchief Brugge VII b 277): Op zekere dag
vertelde mij Jeanne dat 4 of 5 Duitse soldaten, die bedronken waren, gansch naakt de parademarche deden boven in eene kamer waar zij hun den drank opdiende. Dat waren de duitsche koks,
die veel in de Distillerie verkeerden en waarvan madame veel kreeg.
Andere vermeldingen in hetzelfde Brugs Stadsarchief vermelden:
Rachel D. hield ten tijde der duitschers een openbaar huis van ontucht ter Potterierei.
En verder: Er kwamen daar allerhande jonge vrouwen, veel dienstmeiden en andere die ik aanzag
als vrouwen die aan de visiet onderhevig waren en er naar boventrokken met duitsche soldaten. Ze
namen dan eene flesch cognac of andere drank en lekkere koekjes mee.
Verder vermeldt Vande Voorde dat Duitse soldaten zich niet beperkten tot de officiële Duitse
bordelen, maar dat ze ook in de plaatselijke geheime ontuchthuizen hun gading zochten.
Zowel als profylaxe en als behandeling waren er weinig middelen om geslachtziekten te
voorkomen en te behandelen.
Lange tijd was het enige voorbehoedmiddel dat de Britten kenden, de short leg of short arm
inspection, een wekelijkse, voor de soldaten zeer gênante keuring in gelid, broek op de arm. Het
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was juist die schaamte waar het om te doen was, en daarom moet ook die inspectie in feite als
een voorbehoedmiddel worden gezien. Natuurlijk wist de inspecterende officier vaker niet dan
wel waar hij op moest letten, maar er werd op gegokt dat deze inspectie de soldaten van bezoek
aan ‘de meisjes’ zou afhouden.

Afb.4. Diagnose van geslachtsziekten door de officier!

Die schaamte bleef een aspect van beleid toen ook de Britten na enige jaren op behandeling
overgingen. De potten met geneesmiddel (zalven met kwikpreparaten) werden in de openbare
latrines neergezet, waardoor iedereen die het nodig had, dat niet voor de anderen verborgen
kon houden. Het daadwerkelijk gebruiken van het medicijn zal hierdoor echter niet zijn
bevorderd. Tevens komt ‘schaamte als beleid’ naar voren in het dreigement de ouders of
echtgenote van een betrapte soldaat in te lichten.
Bij het Duitse leger met hun “Grundlichkeit” was zowel de profylaxe als de behandeling wel de
meest efficiënte. Hetgeen ook in de getallen naar voor komt. L. Schepens beschrijft het bestaan
van affiches, die te Brugge gedrukt waren, met richtlijnen voor soldaten om geslachtsziekten te
voorkomen. Deze richtlijnen, die betrekking hadden zowel op de mannelijke als op de
vrouwelijke genitalia, moesten onmiddellijk na de betrekkingen door een Sanitätsunteroffizier
uitgevoerd worden.

De Duitse artsen onderzochten tweemaal per week de bordelen (Feldpuffs) Er bestond ook een
officieel Gesellschaft zur Bekämpfung der Geslechtskrankheiten en er werden pamfletten
uitgedeeld: ieder soldaat had de heilige plicht voor zijn vaderland gezond te blijven!
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Afb.5: Idealistische fotomontage waarbij de Duitse soldaat aangemaand werd om aan vrouw en kind ‘in der Heimat’ te denken.

Een andere maatregel die bij alle legers werd genomen, was het bestraffen van de venerische
ziekten.
Het gevolg van bestraffing was een grotere oplettendheid van de soldaat.
Venerische ziekten waren ook een self –inflicted wound!
Profylaxis: Op grote schaal werd ook aan profylaxis gedaan tegen de venerische ziekten, zowel
aan het thuisfront, achter het front als bij de soldaten zelf.
Condooms bleven in alle legers gedurende de ganse oorlog afwezig. Vooral om morele redenen!
Slechts vanaf 1918 waren ze bij de Amerikanen te vinden en zelfs daar moest het besluit nog
achtergehouden worden voor president Woodrow Wilson!
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Afb. 6: Verschillende types van condooms tijdens W.O.I

De overheid en de legerleiding promootten de schrik voor de geslachtsziekten vooral door het
verspreiden van afschrikkende posters want het gebruik van het condoom ging in tegen de
conservatieve mentaliteit en moraal. Instanties als The American Social Hygiene Association
bleven gekant tegen het gebruik van condooms. Soldaten die een geslachtsziekte opliepen
tijdens de oorlog, moesten daar maar zelf de gevolgen van dragen. De campagne just say no had
slechts weinig resultaat!

Afb. 7: Franse affiche tegen venerische ziekten aan het front.
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Als besluit kunnen we zeggen dat de venerische ziekten, wellicht niet rechtstreeks de oorlog
beïnvloed hebben, maar toch zeker op de morbiditeit en op het moraal van de troepen hebben
gewerkt en zo een grote rol speelden in de Eerste Wereldoorlog!

Afb.8. Engelse posters tegen venerische ziekten in het leger.
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EEN VROEGE OCHTEND AAN HET IJZERFRONT
Eresenator/Voorzitter gemeenteraad Brugge André Van Nieuwkerke, Ludo Meulebrouck, Dr.
William De Groote

Een verhaal uit de ‘oorlogsherinneringen‘ van porte-sac René
Verhelst, over zijn gewonde bataljonarts August Depoorter

Het titelblad van de ‘kleine oorlogsherinneringen’ van René Verhelst

EEN DOKTERZOON LEGT ZIJN STUDIEBOEKEN GENEESKUNDE OPZIJ EN
TREKT TEN OORLOG
August Depoorter (1892-1959) is de oudste van 4 kinderen van huisarts Henri Depoorter uit
Izegem. Zijn broers en zus noemen Joseph (°1894), Felicitas (°1895) en Paul (°1897).
Vader Henri, is een telg uit het landbouwersgezin Augustus Depoorter - Rosalie Verstraete uit
Emelgem bij Izegem en staat in het stadje bekend als een goede en hard werkende dokter.
Twee dagen na de geboorte van zusje Felicitas in 1895 sterft moeder Marie-Louise Hendrickx. Zij
is 38. Gust is dan 3 jaar. In 1896 treedt vader Henri in het huwelijk met Adeline Vuylsteke
(°1861). Een jaar later komt dan de jongste broer Paul op de wereld.

154

Op school manifesteert Gust zich als een knappe leerling. In combinatie met zijn goede inborst,
zacht gemoed en diepe geloofsovertuiging ziet zijn katholieke stiefmoeder Adeline in hem een
ideale toekomstige priester. Haar enthousiasme hieromtrent wordt echter niet gedeeld door
vader Henri. Zijn wens en droom is immers dat zijn talentrijke zoon hem later opvolgt als
huisarts. Een eventuele priesterroeping zou zijn succesrijke praktijk, waar hij dag en nacht
energie in steekt, in gevaar brengen.
Op oudere leeftijd, laat Gust zich regelmatig ontvallen dat hij geen priester maar missionaris wil
worden. Het geloof gaan prediken onder de ongelovigen, een zendeling in dienst van God. Vader
Henri blijft echter dwars liggen. Gust staat voor een verscheurende keuze.
Uiteindelijk kiest Gust voor het compromis. Hij trekt voor de studies geneeskunde naar de
Katholieke Universiteit Leuven en wil later deze praktijk uitoefenen met de spirit van een
priester. Vader Henri is opgelucht.
Tijdens de eerste jaren academiejaren slaagt hij telkens met grote tot zeer grote onderscheiding.
Ondertussen leert hij Denise Huybrecht kennen. Zij is afkomstig uit Kortrijk en studeert
verpleegkunde.
Op 4 augustus 1914 breekt de Grote Oorlog uit in België. De mobilisatie is al een tijdje aan de
gang. Gust is 22, moet zijn studieboeken opzij leggen en wordt ingedeeld bij de 1ste Legerdivisie,
in het 22ste Linieregiment als soldaatbrancardier.
Tot grote woede van de Duitse keizer Wilhem II en opperbevelhebber Helmuth von Moltke houdt
het klein en weinig georganiseerd Belgisch legertje in Luik manmoedig stand. Heel de wereld prijst
en bejubelt het heldhaftige Luik maar, Parijs en Londen laten de moedige Belgen ondertussen wel
militair in de steek. Uiteindelijk krijgen de per trein aangevoerde Krupp-kanonnen de vesting Luik
klein en trekt het Belgisch leger zich terug op de Versterkte Vesting Antwerpen.
August Depoorter werkt als brancardier bij het 22ste Linieregiment, die de beweging naar
Antwerpen mee mogelijk moet maken. Het 3de Duitse Legerkorps zaait op 18 augustus in SintMargriete-Houtem dood en vernieling in dat regiment: 1250 soldaten en 23 officieren of de helft
van de manschappen sneuvelen. Met de overgebleven wapenbroeders ontsnapt August ter
nauwernood aan een fatale omsingeling.
In de vesting Antwerpen treedt hij als adjudant/student-arts toe tot de gezondheidsdienst van
de 3de Legerdivisie. Vanuit Antwerpen neemt die divisie in de eerste helft van september 1914
deel aan enkele uitvallen naar de vijand bij Haacht, Boortmeerbeek en het kanaal MechelenLeuven. Deze uitvallen zijn bedoeld om de geallieerde legers bij de Marne bij te springen.

EEN TIMMERMANSZOON LEGT ZIJN TIMMERWERKTUIGEN NEER EN KOMT VIA ANTWERPEN
IN NORMANDIË TERECHT
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René Verhelst (1894-1972) groeit op als 3de kind van vier in het timmermansgezin Leo VerhelstLudovica Viaene uit Oostkamp. Zus Elodie (°1886) is de oudste. Dan volgt Jerôme (°1889) en na
René komt Georges (°1898). Vader Leo stamt eveneens af van een timmermansfamilie uit
Oostkamp: Petrus Verhelst-Sophia Dousselaere. Wat stiel betreft, treedt René in de voetsporen
van vader en grootvader.
Op zaterdag 26 september stapt de 20-jarige René Verhelst in Oostkamp om 10u de
soldatentrein op, naar de versterkte vesting Antwerpen.

Het militair paspoort van soldaat – porte – sac René Verhelst

De lichting 1914, de 20-ers, is dus pas eind september 1914 opgeroepen. De oorlog is dan
ondertussen bijna 8 weken bezig. Dat een lichting in vredestijd de legerdienst aanvat in
september is begrijpelijk: de oogst is dan binnengehaald. In die tijd is landbouw nog een
dominante economische activiteit en zijn er, naast paarden, veel krachtige handen nodig. Die late
oproeping echter in 1914, in volle strijd, illustreert pijnlijk en duidelijk de gebrekkige
organisatie van het Belgisch leger in die eerste oorlogsmaanden.
Zonder opleiding, uniform of wapens worden René en zijn leeftijdsgenoten afgezet in Lier. De
Duitsers zijn nu volop aan het oprukken naar Antwerpen. Het stadje van Felix Timmermans ligt
vanaf 29 september zwaar onder vuur. De vraag stelt zich dus: wat wou de legerleiding met die
verse rekruten aldaar bereiken?
René en zijn wapenbroeders zonder wapens en ervaring moeten in Lier voortdurend op de
vlucht. Op koffie en brood, schuilen voor het vuur. René voelt zich nutteloos. Kort daarop gaat
het dan richting Mortsel en Antwerpen. Tussenin militaire oefeningen zonder uitrusting. En ‘s
avonds buiten slapen op de straatstenen.
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Op 1 oktober komen zij aan in Mortsel Oude-God. Dan volgt het bevel: terug naar Lier. René en
zijn makkers moeten op een halfuur van Lier halt houden, een bos omhakken en loopgraven
aanleggen. René is opgewekt: hij kan eindelijk iets doen. Na enkele uren moet iedereen vlug de
trein op en gaat terug richting Antwerpen. De stad ligt vol. Na terug een nachtje buiten slapen
worden de rekruten, ‘stijf als ijzer’ op 2 oktober naar de overkant van de Schelde geleid. En de
volgende nacht terug buiten slapen: ‘Wij legden ons met den rug tegen elkaar om ons toch maar
een weinig te kunnen verwarmen.’ Op 3 oktober gaat het dan met een trein via Kortrijk naar
Veurne in de Westhoek. René en zijn makkers overnachten in de kelder van een maalderij. Na
enkele dagen krijgt René bezoek van zijn broer Jerôme en schoonbroer Petrus: zij brengen hem
eten en vers ondergoed. Diezelfde dag, 8 oktober, wordt de lichting in de late avond per trein
naar Duinkerke getransporteerd. In de volgende 2 dagen gaan het dan onder andere via een
kolenboot eerst naar Cherbourg, waar zij in de kazerne van de Marine eindelijk iets degelijks te
eten krijgen, en tenslotte naar het Centre d’Instruction van Granville in Normandië. De 1300
Belgische rekruten zullen er samen met 2000 Franse rekruten de broodnodige opleiding krijgen.

ONDERTUSSEN VECHT GUST AAN HET IJZERFRONT

De jonge frontarts August Depoorter

Gust Depoorter maakt onder kolonel Jacques de slag bij de IJzer bij Diksmuide mee. Eind 1914 is
het IJzerfront gestabiliseerd behalve in Diksmuide. Bij de dodengang maakt August Depoorter
zich als frontarts in de eerste linie zeer verdienstelijk: ondanks de aanhoudende vijandelijke
beschieting helpt hij een aantal zwaar gewonde makkers. Hij krijgt hiervoor een eervolle
vermelding in de Legerorders. Als onderluitenant-geneesheer bij de 3de Legerdivisie komt hij op
28 september 1915 naar het 3de Bataljon van het 14de Linieregiment. Ondanks zijn onvoltooide
studies, wordt hij als dokter gezien en behandeld.

ONDERTUSSEN BIJ RENÉ IN GRANVILLE
In het opleidingscentrum moeten René en zijn kompanen vanaf 10 oktober 1914, 7 dagen op 7
oefenen, oefenen en nog eens oefenen: opstaan (5u30), koffie (6u30), in rang (6u45), vertrek
naar oefenplein (7u), terug in kazerne (11u30), soep (12u), theorie (12u30), oefenplein (13u30),
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terug in kazerne en theorie (16u30), soep (18u). Een luchtje scheppen in de stad wordt niet
toegestaan. Ook niet op zondag, tenzij om heen en weer naar de mis te gaan. René ergert zich
vooral aan het voorgeschotelde eten ‘Franse zwijnenkost’ en het gebrek aan soldatenkledij. ‘’We
zien er uit als een bende carnavalzotten. In januari 1915 krijgen de rekruten eindelijk een blauw
uniform met kapootjas en aangepast schoeisel. Tweedehands maar toch beter dan burgerkledij.
René en zijn makkers willen zo vlug mogelijk naar het front vertrekken. Zij zijn het regime in
Granville meer dan beu: ‘We worden slechter behandeld dan Duitse krijgsgevangenen’. Tussenin
glipt René wel af en toe naar buiten. In februari ontvangen zij een degelijk grijs uniform. Zij
voelen zich eindelijk soldaat.
Op 16 februari vertrekken 800 rekruten, waaronder René, om 6u vanuit Granville in ware
feeststemming, met een muziekkorps voorop, naar het station met als bestemming het
Ijzerfront. De kreet ‘Vive La Belgique’ weergalmt en ‘De Vlaamse Leeuw’ weerklinkt. Het
stadsbestuur en de bevolking wuiven hen uit. Tussen februari en augustus 1915 vertrekken
ongeveer 34.000 rekruten vanuit de opleidingscentra in Normandië, onder andere ook vanuit
Arromanches, Caen, Honfleur en Sint Malo, naar het front.

RENE’S EERSTE STAPPEN AAN HET FRONT
In de winter van 1915, op 25 februari, zet Verhelst als infanterist bij het 3de Bataljon van het 14de
Linieregiment, behorende tot de 3de Legerdivisie, in Oud-Stuivekenskerke zijn eerste stappen
aan het Ijzerfront. In dat bataljon is ook dokter Gust Depoorter actief.
Het Ijzerfront bestaat uit 3 lijnen stellingen.
De eerste linie strekt zich uit, langs hoofdzakelijk kunstmatig overstroomd gebied, van
Nieuwpoort tot Diksmuide en het kanaal Ijzer-Ieper. Die onderwaterbezetting wordt vanuit het
zwaar bewapend sluizencomplex ‘De Ganzenpoot’ te Nieuwpoort op peil gehouden. Britse
oorlogsschepen houden bovendien de ruime omgeving rond de Ganzenpoot scherp in het oog.
Elke Legerdivisie, er zijn er zes in totaal, neemt een sector, zo’n 6 kilometer front, voor zijn
rekening: Nieuwpoort, Ramskapelle, Oud-Stuivekenskerke, Diksmuide-Nieuwkapelle,
Noordschote, Steenstrate en Brielen. Gedurende 1914-1918 verandert hier en daar een sector
van naam of komt er een bij.
Na enkele maanden verwisselen de Divisies van sector: de ene frontstrook is immers
gevaarlijker dan de andere. Diksmuide, bij voorbeeld, is een permanente brandhaard.
Die eerste linie bestaat uit drie lijnen: een gevechtsloopgraaf, een ondersteuningsloopgraaf en
een reserveloopgraaf met commandopost en hulppost.
Het overstroomde gebied zelf ligt bezaaid met voorposten: meestal eilandjes met ruïnes van
hoeven. Vaak wordt strijd geleverd om zo’n voorpost.
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De drie compagnies van een bataljon verwisselen om de 24 uur van loopgraaf. Na die drie dagen
krijgen zij dan demi-repos in een gemeente of gehucht die als kantonnement is aangewezen:
Wulpen, Koksijde, Steenkerke, Eggewaartskapelle, Oostvleteren, Westvleteren,… .
Het kantonnement bestaat uit tenten, vrijgemaakte schuren en stallen. Later worden houten of
plaatijzeren barakken met wat meer comfort gebouwd.
Na enkele weken komt er een rustperiode verder weg van het front: De Panne, Bray-Dunes,
Ghyvelde, Hondschoote, Leisele, Stavele, Beveren,…. . Voor de gewone soldaat zijn de restaurants
in De Panne te duur. Voor hen biedt de frietboulevard echter soelaas.
De tweede linie loopt achter Nieuwpoort via Booitshoeke, Lampernisse, Nieuwkapelle en
Reninge: is een tussenstelling met loopgravencomplex.
De derde linie loopt van Koksijde via Veurne langs het Lokanaal naar de Fintele en bestaat uit
twee lijnen.
Na enkele dagen maakt René kennis met de eerste linie: bombardementen, slijk, ratten, … .
Na enkele maanden raakt René in de sector Stuivekenskerke bij een bombardement gekwetst
aan been en voet. Dokter Maertens verzorgt hem. René weigert echter koppig een hospitalisatie:
hij wil verder vechten tegen ‘de moffen’.
Na een tijdje wil dokter Maertens René als porte-sac aan zijn zijde. Een porte – sac vervult de rol
van een niet opgeleide hulp – verpleger, die inderdaad de dokterstas meedraagt, maar zijn arts
ook helpt bij wondverzorging en het aanleggen van spalken. René twijfelt; hij is infanterist en
wilt vechten. Zijn kapitein heeft daar alle begrip voor, ‘ik zou je ook liever in de compagnie
houden’, maar de vraag van de dokter, een goede vriend van hem, kan hij moeilijk negeren. Zij
komen tot een besluit: wanneer die opdracht als ranseldrager bij de dokter hem niet bevalt, kan
René als infanterist terugkomen.
Tussen augustus en december 1915 werkt hij aldus bij dokter Maertens. Hij maakt kennis met
de andere bataljonartsen en hun porte-sacs. Wat René wel leuk vindt: zij worden ‘per
automobile’ naar de hulpposten gebracht. Niet alleen aan de lange marsen maar ook het zware
werk dat vanaf de lente 1915 aan de loopgraven wordt verricht, versterkingswerken in de
diepte en de hoogte en het aanbrengen van houten bevloering, ontsnapt hij aldus. Kortom, het
leven van porte-sac bevalt hem wel. Het front is tamelijk rustig. Over de staat van de hulpposten
is René niet te spreken: ‘In Stuivekenskerke is onze hulppost ondergebracht in een zwijnenkot.
Ons brood is ‘s morgens opgegeten door de muizen. Maar het ergste: onze gezichten zitten vol
muggenbeten. We lijken wel monsters.’
Het Belgisch front is het ongezondste van het hele Westen. Zo’n 150.000 man zit er opeengepakt
bij een plas rottend water, vol ratten, en in de zomer vol wolken muggen. Van de 38.342
Belgische gesneuvelden, is ongeveer 1 op 4 gestorven door de onhygiënische omstandigheden.
In december 1915 krijgt zijn dokter het bevel om in Congo dienst te doen.
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EEN NIEUWE TANDEM: GUST EN RENÉ
Tussen begin 1916 en april 1916 houdt de 3de Legerdivisie wacht in de sector PervijzeOostkerke. Begin 1916 ligt het 14de Linieregiment in Eggewaartskapelle in demi-repos. Het heeft
daarbij schuren, stallen en barakken ter beschikking.
Voor officieren, waaronder de artsen en hun porte-sacs, zijn kamers bij burgers opgeëist. Ook
dat comfort waardeert René ten zeerste. In het huis van onderwijzer Verbouwe maken August
Depoorter en René Verhelst voor het eerst kennis met elkaar. Tijdens de daaropvolgende weken
aan het front leren zij elkaar beter kennen.
René is enthousiast over zijn nieuwe ‘docteur’ : ‘Hij heeft van alles verstand. Bij de hulppost leert
hij me zelfs eten klaarmaken. Beschuiten en taartjes.’ Zo is er ook in de sector van de vervaarlijke
petroleumtanks bij Diksmuide op bepaald moment geen kacheltje voorhanden. Volgens René
weet zijn nieuwe dokter daar onmiddellijk een oplossing voor: “Van aarde en klei moet ik mortel
maken en zelf voert mijn dokter stenen en ijzer aan. Na een tijdje brandt onze zelfgemaakte
stoof. Hij zegt: ‘On n’est pas riche, mais on vit bien’. Gust mijmert tussenin met René over zijn
grote liefde: Denise Huybrecht uit Kortrijk… .
Van mei 1916 tot januari 1917 trekt de 3de Legerdivisie de wacht op in de sector Diksmuide,
bekend als de brandhaard van de eerste linie. Na de demi-repos komen Gust en René op
woensdag 10 mei 1916 met het 3de Bataljon in Kaaskerke aan. Het bataljon neemt positie in de
loopgraven ‘Troost in Nood’, genoemd naar het ondertussen volledig verdwenen kerkje ‘Onze
Lieve Vrouw Troost in Nood’ van Kaaskerke en gelegen waar nu de IJzertoren staat.
Aan de overkant van de Ijzer, grondgebied Diksmuide, bevindt zich de Duitse linie met onder
meer de gevreesde ruïne van de Minoterie of de Bloemmolens. Van hieruit braakt op regelmatige
tijdstippen vuur op de overkant: artillerie, kogels van scherpschutters, bommen en granaten.
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Links : zicht vanuit Kaasherke op de Duitse stellingen en op de ruine van de bloemmolens in Diksmuide
Rechts : de loopgraven in de eerste linie bij ‘ Troost in nood’

Bij de aankomst in Kaaskerke heerst er een luimige sfeer. Gust en René organiseren in de eerste
linie de hulppost in de derde lijn. De donderdag verloopt rustig, evenals de avond en de nacht.

VRIJDAG 12 MEI
Op vrijdag 12 mei om 4 uur ‘s morgens breekt plots de hel los. Vanuit het ijzer en het beton van
de Bloemmolens daalt drie uur lang op “Troost in Nood” een regen van kogels, granaten en
sharpnels neer. Het 3de Bataljon biedt weerwerk maar er vallen heel wat gekwetsten en doden.
De dokter en zijn porte-sac hebben de handen vol. Om 7 uur houdt de beschieting eindelijk op.
Gust onderzoekt en verzorgt verder de gekwetsten en leidt de evacuatie: soldaten met
verwondingen aan de ledematen naar l’ hôpital L’Océan in de Panne afvoeren, gekwetsten met
buikverwondingen zo vlug mogelijk in de chirurgische voorpost laten behandelen.

Achter de eerste linie met zijn hulpposten, bevinden zich drie chirurgische voorposten, die elk
met een hospitaal in verbinding staan: Sint-Jansmolen met het Rode Kruishospitaal L’ Océan in
De Panne; Grognie, met het militair hospitaal in Hoogstade, en Abelenhof, gekoppeld met het
militair hospitaal in Beveren aan de Ijzer.
Het idee van de chirurgische voorposten komt van professor Henri Depage. Na het uitbreken van
de oorlog benoemt Koning Albert deze uitzonderlijk chirurg tot luitenant-kolonel. Depage
organiseert in de begindagen van de oorlog in het Koninklijk Paleis te Brussel een indruk
wekkend Rode Kruishospitaal.
Met militair Inspecteur – Generaal Melis van de gezondheidsdienst ligt de vermaarde maar norse
Depage vaak overhoop. Uiteindelijk doen zowel de militaire gezondheidsdienst als het Rode
Kruis puik werk. Van de 237.494 gewonden kunnen er na verzorging 160.O52 terug ingezet
worden.
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Een beeld op de eerste linie bij ‘Toost in nood ‘ : links voor het bombardement, rechts na de beschietingen op 12 mei 1916.

Als een schaduw staat René zijn dokter bij. Terwijl brancardiers met de hulp van soldaten af en
aanlopen, helpt René bij het aanleggen van verbanden en spalken. Na de evacuatie zijn August en
René van plan om bij de hulppost wat te eten. Zij worden echter terug opgeëist: een eind
verderop ligt een soldaat onder het puin van een schuilplaats. Zij rennen er naar toe. Na hun
tussenkomst keren zij schouder aan schouder terug naar de hulppost. Plots heropent de
overkant de vijandelijkheden. Een paar meter voor de hulppost versplintert een granaat. Een
stuk loopplank heft en werpt de porte-sac achterwaarts de lucht in. Tegelijk boren zich in zijn
dokter heel wat hete brokstukken en splinters ijzer. René krabbelt recht en ziet hoe Gust voor
dood neerligt, hoe het bloed op verschillende plaatsen uit hem sijpelt.
Terwijl de beschietingen volop aan de gang zijn, tilt René zijn arme makker op en draagt hem
naar de commandopost. De tocht in het slijk en door de aarden gangen en krochten middenin de
hel verloopt traag.

In die post legt hij hem op een tafel neer en verwijdert de kledij van het fel toegetakelde lichaam.
René telt 21 kwetsuren. Vooral letsels aan de ledematen. Het rechter been is er erg aan toe: vijf
grote en daarnaast heel wat kleine verwondingen. Aan de linker voorarm is de kroonslagader
geraakt. De linker hiel hangt los. Terwijl Gust kermt dat Rene’s poging om hem te redden geen
enkele zin heeft want dat hij aan het doodbloeden is, blijft zijn porte-sac hem onverstoorbaar
met spalken en met klemverbanden insnoeren. Met de hulp van een soldaat draagt René zijn
dokter naar de steenweg. Daar wenkt hij een ziekenwagen. Nadat de bestuurder hem beloofd
heeft voorzichtig te zullen rijden, rept René zich terug naar de hulppost, waar dokter Gerard
ondertussen de plaats van Gust Depoorter ingenomen heeft. Om 14 uur beginnen de Belgische
stellingen de overkant als vergelding met zwaar geschut te bestoken.
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Links de commadopost bij de derde loopgraaf van de eerste linie bij ‘Toost in nood’ en rechts de aanpalende hulppost.

In totaal zijn tijdens WOI 56 artsen en 18 militaire verpleegsters gesneuveld tijdens de
uitvoering van hun nobele taak.

GUST REDT HET
Om 10u20 dezelfde morgen komt Depoorter in L’ Océan toe. Een week lang vechten de dokters
voor zijn leven. Het rechterbeen is verloren: tot drie maal toe moet hogere amputatie uitgevoerd
worden.

De opnamefiche van August Depoorter in L’ Océan, met de vermelding van zijn drie majeure letsels, ter hoogte van de rechter voorarm,
linker hiel en vooral rechter been
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De letsels aan het rechterbeen, noodzaakten na surinfectie een bovenbeenamputatie

Het operatieverslag van de op 18 juni 1916 uitgevoerde derde amputatie, nu ter hoogte van het bovenbeen rechts, door Prof. Henri
Depage in L’ Océan

Professor Henri Depage, de hoofdchirurg en stichter van het Rode Kruisziekenhuis L’Océan, door
Koning Albert bij aanvang van de oorlog tot luitenant-kolonel benoemd om het Leger met de
uitbouw van de Gezondheidsdienst aan het front bij te staan, en dokter Janssens zijn de
behandelende geneesheren. In totaal zijn 13 ingrepen noodzakelijk. Op bepaald moment
ontvangt hij de laatste sacramenten. Ook een septicemie ( bloedvergiftiging ) zorgt voor de
nodige complicaties. Ondertussen is Denise Huybrecht, zijn verloofde vanuit Engeland naar De
Panne overgebracht.
Aan het front krijgt René Verhelst ondertussen Raoul Dandois als vaste dokter. De man woont in
Brussel en is afkomstig van Charleroi. Op 16 mei vermelden de Legerorders de benoeming van
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August Depoorter tot Ridder in de Leopoldsorde en zijn vereremerking met het Oorlogskruis
voor zijn heldhaftig gedrag op vrijdag 12 mei. Koning Albert overhandigt beide medailles bij het
ziekbed. Op 19 mei komt Koningin Elisabeth en op 20 mei komt Koning Albert terug op bezoek.
Op 22 mei brengt het koningspaar aardbeien mee. Zij steken Gust een handje toe bij het eten van
het fruit. Gust lijkt het te redden.
Eind mei (25, 27 en 29 mei) komt luitenant-generaal Jaques van de 3de Legerdivisie op bezoek.
Op 1, 3, 7, 10 en 12 juni komt de Koningin telkens langs. De ene keer heeft zij een tros druiven,
de andere keer een ruiker bloemen mee.

Notities in het hospitaaldagboek van Augist Depoorter, met aantekeningen van Konigin Elisabeth en René Verhelst.

Op 14 juni vermeldt het Legerorder ook de vereremerking van René Verhelst met het
Oorlogskruis voor zijn heldhaftig gedrag op vrijdag 12 mei 1916.
Op 20 juni viert René zijn vereremerking, samen met de chef van de harmonie (!) uit Oostkamp,
in Parijs.

Eind juni bezoekt Verhelst voor de eerste maal zijn ‘broederlijken’ vriend in L’Océan.
‘Toen ik van Parijs terug kwam, waren onze mannen in repos in Vinkem. Daar kreeg ik eenen
laisser-passé om in De Panne mijnen Docteur Depoorter te gaan bezoeken. Hoe tevreden hij was, is
onbeschrijfelijk. Het ging hem reeds een weinig beter. Meer dan een week heeft den grooten
chirurgien Depage, telkenmale hij hem verzorgde, gedacht dat hij elk ogenblik zoude sterven. Men
had zijn been tot drie maal toe moeten afzetten. Iedere maal was er het vuur ingekomen. Hij had
daarbij nog ene bloedvergiftiging. Enfin, het moest een wonder genoemd worden van hem nog in
leven te zien. Binst ik daar was, kwam de Koningin daar juist. Zij gaf mij een schoone bloem ter
aandenken. Zij vroeg mij hoe ik aan die bom ontsnapt was. Ik zijde haar hoe ik een stuk passerel
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tegen mij gekregen had, waardoor ik wel twee meter hoog de lucht werd ingesmeten. Daardoor
had ik geen stukken in mij alhoewel ik schouder aan schouder stond tegen Mijnheer Depoorter.’
Op 12 en 26 juli staat de Koningin terug aan het ziekbed van Gust.

De herinneringskaart die August Depoorter op 12 juli 1916 in L’ Océan van Koningin Elisabeth mocht ontvangen.

Begin augustus staat René ook terug in L’Océan. Hij maakt van de gelegenheid uiteraard gebruik
om zijn liefje Elisa Roy in De Panne op te zoeken.
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Een pagina beeldmateriaal uit het fotoboek van René Verhelst, over het verblijf van August Depoorter in l’ Océan. Bemerk het ertussen
gekleefde meiklokje dat ‘Gustje’ ontving van Koningin Elisabeth en dat hij aan zijn ‘broederlijken vriend’ René schonk bij diens eerste bezoek
in l’ Océan.

Op 2 januari 1917 krijgt Depoorter een herstellingsverlof van 3 maanden toegestaan in Londen
en Eastbourne. Hij moet zich op 1 april terug in L’Océan aanmelden.
Met een brief van 30 januari 1917 krijgt hij van het Ministerie van Oorlog de toelating om met
Denise Huybrecht te huwen. Diezelfde dag schrijft Gust Depoorter een brief vanuit Upperton
Gardens 39 Eastbourne, Sussex, een brief aan René Verhelst: ‘Ik dank je voor je kaartje. Ik ben nu
in herstelverlof in Engeland. Ik moet hier vaak het verhaal doen hoe ik gekwetst en gered werd.
Telkens ben ik gelukkig te kunnen zeggen dat het dankzij jou zelfopoffering was dat ik aan de
dood ben ontsnapt. Je was zo moedig en bewonderenswaardig. Ik wist wel al langer dat je tot
zoiets in staat was. Ik zal echter nooit vergeten hoe je het gevaar trotseerde om me te redden. Je
mag en kan met fierheid het Oorlogskruis dragen.
De kolonel van het 14de Linieregiment, nu Generaal (hier wordt hoogstwaarschijnlijk Jacques
bedoeld), drukte al zijn spijt uit dat hij je die medaille niet zelf heeft opgespeld. In mijn ogen is
het Oorlogskruis de mooiste decoratie.
Juffrouw Huybrecht, mijn verloofde, die binnen enkele dagen mijn echtgenote wordt, deelt
volkomen mijn dankbetuiging.
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Ze beschouwt jou, net als ik, als een vriend. Ik hoop dat je me vlug een kaartje schrijft.’
Op 3 februari 1917 treden August Depoorter en Denise Huybrecht, allebei 24, in Eastbourne in
het huwelijk. Tot na de oorlog blijven ze in Swansea wonen.

August Depoorter en met zijn kersverse echtgenote Denise Huybrecht in Swansea

RENÉ OVERLEEFT HET FRONT
Vanaf vrijdag 12 mei 1916 vormt René een tandem met dokter Raoul Dandois. Zij vormen een
goed team en zetten zich maandenlang verder in, in moeilijke en barre omstandigheden.
Ondertussen is René’s liefje Elisa Roy uit De Panne gevlucht uit schrik voor de aanhoudende
bombardementen.
Op 18 maart 1918 gebruiken de Duitsers in de sector Merkem in de late avond gasgranaten.
Dokter Raoul Dandois en René Verhelst dragen maskers maar raken toch verbrand en verblind.
Net als zoveel soldaten moet de dokter afgevoerd worden. René Verhelst blijft liever aan het
front. Na een paar weken komt de dokter terug in dienst maar moet uiteindelijk na enkele weken
definitief afhaken.
Tussen 25 maart en april 1918 werkt René met dokter Jozef Staelens en tussen 2 mei en eind
juni terug met Raoul Dandois. Maar Dandois wordt op 25 juni door de Hoofdgeneesheer voor
rust en verzorging naar Cabour doorverwezen.
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René is tussen 23 juli en 18 november dan in dienst van Pierre Guillot, een studentgeneeskunde.
Hij neemt met de 3de Legerdivisie deel aan het eindoffensief en maakt nog tot eind augustus
1919 deel uit van de geallieerde bezetting op Duits grondgebied.

Porte – sac René Verhelst

NA DE OORLOG
Op vrijdag 11 juli 1919 rijden om 11u30 drie statige auto’s het stadje Izegem binnen. Zij
bezoeken de verwoeste gebieden van West-Vlaanderen. In feite zijn zij op weg naar Roeselare
maar één van de hoge bezoekers herinnert zich plots dat de ouders van de heldhaftige Gust
Depoorter in Izegem wonen. De auto’s stoppen aan het Stationsplein voor het huis van Henri
Depoorter. Stiefmoeder Adeline staat plots oog in oog met Koningin Elisabeth en Minister van
Oorlog de Broqueville. Zij is wat van de kook. De Koningin spreekt haar kalmerend toe. Vader
Henri is niet thuis want op ziekenbezoek. Het nieuws verspreidt zich in het borstelstadje als een
lopend vuurtje. Honderden mensen verdringen zich voor het ouderlijk huis. Ondertussen is de
dokter thuisgekomen. Na een onderhoud van een half uur verlaat het hoog gezelschap Izegem.
Op zondag 25 september 1921 wordt in de Vijfwegenstraat in Emelegem een grot ter ere van
Onze–Lieve –Vrouw van Lourdes en een Mariabeeld ingewijd en ingehuldigd. Het gaat om een
schenking van dokter Henri Depoorter en moeder Adeline Vuylsteke uit dankbaarheid voor het
feit dat hun zoon levend uit de oorlog is gekomen.

169

Na de oorlog maakt Gust zijn studies geneeskunde af, aan de ULB. Hij specialiseert zich nadien in
dermatologie en fysiotherapie. Hij vestigt zich eind 1920 als dermatoloog in Brugge
Na een tussenstap in de Rijkskliniek voor meisjes (geslachtsziekten en materniteit), in de
Werkhuisstraat te Brugge, vestigt hij zich in 1923 in de Ridderstraat 12, waar hij samen met de
Zusters van Pittem in 1924 de Kliniek Heilige Familie uitbouwt.
Dokter August Depoorter en echtgenote Denise Huybrecht stichten een kroostrijk gezin. Zij
brengen acht kinderen op de wereld. Op drie na kiezen zij allemaal voor een geneeskundige of
een paramedische richting: Henri (°1919), dermatoloog; Angel (°1920), reumatoloog,
fysiotherapeut en manuele geneeskunde; Marie-Louise (°1923), geneesheerradioloog; MarieThérèse (°1924), verpleegster; Joseph (°1926), treedt in bij de Jezuïeten in Drongen; MarieMadeleine (°1928), niet bekend; Marie-Claire (1929), lichamelijke opvoeding en Marie-Johanna
(°1931), medisch laborante.
Met zijn drie oudste kinderen richt August Depoorter op 14 april 1951 de nv Kliniek der Heilige
Familie op.
Op 30 augustus 1956 sterft dokter August Depoorter in Leuven. Hij is 63 jaar. De kinderen Angel
en Marie-Louise zetten de kliniek tot 1960 verder. Daarna houden zij praktijk in de Twijnstraat.
René Verhelst verdient zijn kost als de timmerman. René huwt met Elisa Roy (°1894) op 11
maart 1920. Het koppel blijft kinderloos. De gasaanval bij Merkem ligt waarschijnlijk aan de
basis van zijn onvruchtbaarheid. Maar in feite kan René zich ook een beetje vader noemen van
het Brugs doktersgeslacht Depoorter.
René beoefent zijn hele leven het vak van timmerman uit. Zij wonen in Westende, Lisa’s
geboortestreek. In 1953 sterft Elisa op 59-jarige leeftijd. Op 21 februari 1955 hertrouwt René
met de Italiaanse Maria Ratto (°1904).
Rene Verhelst sterft in 1972, 78 jaar oud. Hij ligt op de gemeentelijke begraafplaats in Westende,
bij zijn eerste liefde Elisa Roy.

BRONNEN
Verweesd archief René Verhelst, bij toeval opgedoken in een zaak van inboedels en in bezit van
eresenator André Van Nieuwkerke. Archiefje bestaat uit schriftje met handgeschreven
oorlogsverhaal en 78 fotootjes, diploma oorlogskruis en andere documenten met
vereremerkingen, bidprentje, mobilisatieboekje en militair paspoort. Inboedel afkomstig van
Paul Cornelis-Nelly Stroobandt uit de Walstraat Oostkamp. Nelly is dochter van Elodie Verhelst,
oudste zus van René.
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Een fotopagina uit de ‘ kleine oorlogsherinneringen’

Archief Luc Depoorter, tandarts in Zedelgem en kleinzoon van August Depoorter.
ASKLEPIOS onder de wapens. 500 jaar militaire geneeskunde in België. E. Evrard, J.Mathieu.
Wetenschappelijke vereniging van de Militaire dienst. 1997.
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DR. AUGUST DEPOORTER EN DE KLINIEK HEILIGE
FAMILIE VOOR FYSIOTHERAPIE EN REUMATOLOGIE TE
BRUGGE / 1924 – 1960
Dr. William De Groote

Dr. August Depoorter (1892-Izegem / Brugge-1956) stichtte in de Ridderstraat 12 te Brugge de
kliniek Heilige Familie. Zijn vader was ook geneesheer, in Izegem.
Dr. Depoorter was als student geneeskunde naar het front gestuurd. In 12 mei 1916 wordt hij
aan het IJzerfront in Kaaskerke , in de sector “Troost in nood” zwaar gekwetst aan de linker
voorarm, de linker voet en vooral zijn rechterbeen. Hij wordt overgebracht naar het l’ Hôpital
L’Océan in De Panne (waar hij Koningin Elisabeth leerde kennen). Er worden op het lidmaat 13
ingrepen uitgevoerd, doch eind 1916 moet zijn rechter onderste lidmaat thv. het bovenbeen toch
worden geamputeerd.

De verwondingen aan het rechter been welke geleid hebben tot een bovenbeenamputatie

Door zijn verwondingen wordt hij naar Engeland gestuurd waar hij huwt en gaat later naar
Parijs voor een opleiding in de dermatologie, X-stralen en fysiotherapie. Hij voleindigt nadien
zijn studies geneeskunde aan de ULB.
In die tijd was het zo dat de huidspecialisten, de dermatologen frequent bezig waren met
fysiotherapeutische behandelingen (dit door de wetenschappelijke ontwikkelingen op het vlak
van het elektromagnetisme en de lichttherapie). Vanuit de dermatologie ontwikkelde hij dan ook
later een praktijk fysiotherapie (fysische behandeling). Vanuit deze fysiotherapie zal zich dan in
de jaren ’50 de reumatologie ontwikkelen.
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Dr. August Depoorter komt eind 1920 naar Brugge en vestigt zich aan de Singel. Hij koopt in
1923 het gebouw Ridderstraat 12, dat ook een uitgang heeft in de Twijnstraat. Hij beoefent er de
dermatologie, de venerologie en de fysiotherapie-reumatologie.

Dr. August Depoorter en zijn kliniek voor Fysiotherapie en Reumatologie Ridderstraat 12

In 1920 was hij intussen ook benoemd door het Ministerie van Justitie als dokter aan het
meisjes-opvoedingsgesticht in de Werkhuisstraat. Hij zal deze taak op zich nemen tot maart
1946 (in het rijksopvoedingsgesticht werden ook bevallingen uitgevoerd bij deze ex-prostituees.
De moeders mochten het kind tot één jaar bij zich houden, naderhand werd het geplaatst op de
Garenmarkt).
Hij wordt in 1922 ook benoemd in het Sint-Janshospitaal en zal daar in 1927 diensthoofd
fysiotherapie worden.
Vanaf 1924 krijgt dr. August Depoorter hulp van een kloostergemeenschap. Eerst de Zusters van
Heule, maar naderhand de Zusters van Pittem, die hij inzet voor zijn nieuwe kliniek de Heilige
Familie. De Zusters van Pittem waren ook de congregatie die verbonden was aan het
rijksopvoedingsgesticht in de Werkhuisstraat.
In 1924 bij de oprichting van zijn kliniek in de Ridderstraat koopt dr. Depoorter ook het huis nr.
24 in de Sint-Walburgastraat (huidige centrum mutualiteit) waarvan hij zijn private woning
maakt. De Zusters van Pittem trekken dan in op de benedenverdieping van het gebouw in de
Ridderstraat.
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In de kliniek in de Ridderstraat was er zowel een ambulante praktijk dermatologie en
fysiotherapie, maar er werd ook gehospitaliseerd, voor dermatologische aandoeningen, de
meerderheid echter voor aandoeningen van het bewegingsstelsel (Fysiotherapie en
Reumatologie).

De consultatieruimte

In de vroege jaren ’30 wordt in de Heilige Familiekliniek reeds een radiologie geïnstalleerd,
naderhand ook een installatie radiotherapie. De kliniek werd verder uitgebouwd met o.a. 12
behandelingskamers voor o.a. korte golf, ionisatie, elektrostimulatie, dynamische stromen,… .
Het geheel werd aangedreven door een zware generator die op gas werkte.
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De radiologiezaal

Het oorspronkelijke huis in de Ridderstraat werd snel te klein en er werd bijgebouwd in de
Twijnstraat. Oorspronkelijk zijn er 6 kamers boven in de Ridderstraat. Wegens het te klein
worden van de kliniek worden boven de oude stallingen, in tussentijd werkplaats geworden, en
boven de ingang in de Twijnstraat, kamers in 2 verdiepingen bijgebouwd, wat het totaal op 15
kamers brengt. Boven de tweede verdieping in de Twijnstraat kwam er ook een terras waarop
zonnebaden konden worden genomen. De fysiotherapeutische behandelingen werden
toegediend door de zusters. Er was ook één kinesitherapeut.
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De uitbreiding met het zonneterras en de grote tuin in de Twijnstraat

Het overdekte zonneterras, voor heliotherapie

Een patiëntenkamer met badkamer
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Behandelingsboxen voor de fysische geneeskunde

De behandelingsruimte voor fysiotherapie
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De ateliers voor prothese - vervaardiging

Het laboratorium

Over dr. August Depoorter dienen twee merkwaardige zaken genoteerd. Vooreerst zijn relatie
met Koning Elisabeth, welke hij had leren kennen in l’hôpital L’Océan. Er ontstond een
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sympathie tussen beiden, dat ze ook na WO I hun relatie bleven onderhouden. De Koningin heeft
de kliniek in Brugge bezocht, maar werd er nooit gehospitaliseerd.

Koningin Elisabeth op bezoek bij de familie Depoorter in de Kliniek Heilige Familie

Verder opmerkelijk in het verhaal is ook zijn benoeming in 1932 tot directeur van het nieuwe
Thermenpaleis in opbouw in Oostende. Deze benoeming door het vrijzinnig geïnspireerde COO
Oostende leidde tot een conflict met de COO Brugge. Kanunnik Logghe was dan voorzitter van
het COO Brugge (Commissie Openbare Onderstand Brugge). Als gevolg van dit conflict wordt dr.
Vlaeminck (Dr. Vlaeminck was leidend arts bij het ziekenfonds van de christelijke mutualiteit in
Brugge ) benoemd op de dienst fysiotherapie in het Sint-Janshospitaal en Dr. August Depoorter
neemt ontslag uit het COO Brugge. Belangrijk is hierbij ook dat hij reeds voor de eigenlijke
opening van de Thermen in Oostende ook daar zijn ontslag had gegeven wegens deze politieke
problematiek.
Reeds in 1934 werd hij opnieuw benoemd, nu als diensthoofd dermatologie, in het SintJanshospitaal Brugge waar hij dr. Merchie opvolgt. Hij neemt er ontslag in 1946 en wordt
opgevolgd op de dermatologie door zijn zoon Henri Depoorter.
In 1949 komt zijn andere zoon dr. Agnel Depoorter terug uit Engeland en vervoegt zijn vader in
de kliniek in de Ridderstraat. In 1956 wordt deze dr. Agnel Depoorter benoemd als internist
reumatoloog in de COO Brugge. In 1956 sterft dr. August Depoorter. Zijn zonen Henri en Agnel
beheren verder de kliniek.
Er ontstaan discussies met de verantwoordelijke ministeries i.v.m. de modernisering van de
kliniek. Op dit moment zijn er nog steeds 15 Zusters van Pittem aanwezig. Eind 1959 start ook
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de bouw van het AZ Sint-Lucas in Brugge. Bisschop Mgr. Emile De Smedt vordert de Zusters van
Pittem op voor deze nieuwe kliniek, wat het definitieve einde betekent van de kliniek Heilige
Familie. De kliniek wordt uiteindelijk gesloten in 1960. Dr. Agnel Depoorter, reumatoloog, en
zijn dochter dr. Marie-Louise Depoorter radiologe, zetten hun praktijk verder in het gebouw aan
de Twijnstraat 17, een gebouw dat zij overhouden uit de erfenis van hun ouders. Zijn andere
zoon dr. Henri Depoorter bleef verder actief als dermatoloog in het Sint-Janshospitaal.
Het gebouw in de Ridderstraat 12 wordt dan aangekocht voor de inrichting van het Hotel
Georges en wordt later verworven door de stad Brugge in 1975. Sinds maart 2001 is het voor 30
jaar in erfpacht gegeven aan het Europacollege voor een studentenresidentie.

De huidige toestand van het gebouw Ridderstraat 12, studenten - residentie van het Europacollege
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WERELDOORLOG I EN DE INVLOED OP DE EVOLUTIE
VAN DE PLASTISCHE CHIRURGIE
LES GUEULES CASSÉES
Dr. Marc Depoorter

Wereldoorlog I is de oorlog van de loopgraven ( trench warfare). Er is een enorm aanbod aan
oorlogsslachtoffers met gelaatsverwondingen als gevolg van rondvliegende schrapnels, bommen
en kogels.
Aan het einde van de grote oorlog bedroeg het aantal dodelijke slachtoffers 9 miljoen, waarvan
meer dan 2 miljoen Duitsers, bijna 1,5 miljoen Fransen, 1,8 miljoen Russen, 750.000 Britten en
650.000 Italianen.
De Spaanse griep van 1918 maakte bijkomend 200.000 slachtoffers in Frankrijk.
Minstens twaalf procent van alle gewonden uit de Eerste Wereldoorlog had een
gezichtsverwonding en van hen was ongeveer een derde deel voorgoed verminkt. Traumatische
letsels zoals versplinterde kaakbeenderen, afgerukte neuzen (blown-off noses) en open
schedelwonden versnelden de technieken en experimenten in de plastische chirurgie.
In de oorlogsliteratuur vinden we verwijzing naar de gruwelijke wonden, getuige daarvan het
werk van Max Deauville ( Maurice Duwez) in zijn boek “Tot aan de Ijzer” (Uitgave in het Frans in
1917).
Maurice Duwez ( 1881-1966) was een Franstalig arts. Hij nam als bataljonarts deel aan de
terugtrekking vanuit Antwerpen en nadien in de Westhoek. Aan het Ijzerfront tot november 15
verbleef hij in de eerste Linie rond Diksmuide, Lo en Lizerne.
“Daar komt de eerste gewonde, alleen, als een verschijning. Hij heeft een geweldig gat in het
midden van zijn gezicht, zo groot als een vuist. Hij is door alles heen gelopen en nu is hij hier,
rechtop, onbeweeglijk. Achteraan in het gat beweegt de tong maar zonder een klank voort te
brengen. Zijn adem doet het bloed borrelen. Zijn ogen kijken maar drukken niets uit”.
(Tot aan de Ijzer – Boerderij Seghers - juli 1915 pag.248)

HET BELANGRIJK MUTILEREND AGENS WAS DE SCHRAPNEL.
De shrapnel is een granaatsoort, een granaatkartets (een granaat gevuld met loden of stalen
kogels - oorspronkelijk musketkogels - en een uitdrijvende lading). Hij is genoemd naar de
uitvinder, Generaal-majoor Henry Shrapnel (1761-1842), een Engelse artillerie-officier.
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De bom ontplofte en de metalen stukken vlogen in het wilde weg. Ook de na de explosie
rondgestrooide scherven of projectielen worden schrapnel genoemd.
Deze granaat is voorzien van een tijdsbuis zodat deze korte tijd ( 45 sec.) na het schot in de lucht
ontploft. Sommige versies zijn voorzien van een schokbuis voor het geval het
tijdsbuismechanisme faalt en waarbij de granaat ontploft bij de inslag.
Dit wapen werd vooral in de Eerste en aan het begin van de Tweede Wereldoorlog gebruikt
tegen massaal oprukkende infanterie en cavalerie.
De rondvliegende projectielen richten verschrikkelijke verwoestingen aan van het gelaat van de
soldaat die zijn vrijwel onbeschermd gezicht boven de loopgraven moest uitsteken om het
vijandelijke vuur te kunnen beantwoorden.
Het is schrikaanjagend dat deze soldaten in de Grote oorlog nagenoeg onbeschermd ten strijde
trokken zonder degelijke bescherming van het hoofd.

DE OORLOGSHELM
Als eerste was er de Franse (Louis) Adrian Helm model 1915 (Casque Adrian ).
De Duitse standaardhelm van 1914, de Pickelhaube, was gemaakt van verschillende lagen leer.
Op aanraden van Frederich Schwerd en de Duitse adviserend legerchirurg professor August Karl
Gustav Bier (24.11.1861 – 12.3.1949) werd pas in 1916 de stalen helm geïntroduceerd die een
wat betere bescherming bood. (Stahlhelm M1916)
De brodiehelm is een militaire helm WO I van het Britse leger, in 1915 door John Leopold Brodie
ontworpen.

DE EVOLUTIE IN DE PLASTISCHE EN RECONSTRUCTIEVE CHIRURGIE
De evolutie van chirurgische technieken is nauw verbonden aan de fysische aggressie bij
oorlogs verwondingen.
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Hoe meer destructief de verwonding, hoe meer innovatief de chirurg.

DE RECONSTRUCTIEVE PIJLERS
•

Hippolyte Morestin in Frankrijk.

•

Harold D.Gillies in de UK Aldershot en Sidcup

•

Johannes Fredericus Samuel Esser (1877 - 1946) oorlogschirurg aan het front van Duitse
troepen. (Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie.)

Hippolyte Morestin 1869 -1919
Het westen concentreerde zich rond Frankrijk met Hippolyte Morestin in het Val-de-Grâce
ziekenhuis in Parijs.
Morestin werd geboren in de overzeese gebieden van Martinique in september 1869 en
overleed vrij jong in 1919 ten gevolge van longcomplicaties tijdens de epidemie Spaanse griep.
In juni 1915 ontmoet hij de Nieuw-Zeelands-Britse chirurg H.Gillies die gefascineerd werd door
de uitgebreide chirurgische ingrepen van Morestin. Sinds 1899 bekend om zijn uitgebreide
resecties van labio-buccale-pharyngeale en maxillaire kankergezwellen.
Naast zijn vele innovaties liet Morestin het oude idee herleven dat ruim ondermijnen van huid
en onderhuidse weefsels voordelig was bij het sluiten van wonden, hij kon dit verwezenlijken
zonder huidnecrose.
In additie tot zijn werk verbeterde hij de Z-plastie voor correctie lineaire contracturen,
ontwikkelde hij de techniek van kraakbeen enten, alsook het concept van seriële excisie in de
behandeling van uitgebreide letsels.
De kraakbeen ent ( greffe cartilagineuse) evolueerde (1915) van klein ( aangewend in neus
correcties) naar groot, ribkraakbeen was gemakkelijker te modelleren, en is van nature uit
gebogen. Maar er was nooit geen consolidatie van het kaakbeen (machoire).
De resorptie van de kraakbeen ent was een groot probleem.
De periostale botent was meer succesvol “ greffes osteo-periostique” door Dr. Henry Delagénière
( Le Mans). Het was geen nieuwe techniek maar adaptatie naar het gelaat toe van een bestaande
ingreep toegepast op de beenderen van het onderbeen.
De osteoperiosteal ent is een botent welke zowel bot als het bovenliggende beenvlies (periosteal
membrane) omvat.
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De Franse school:
Léon Dufourmentel (1884, Julie 29, 1957) was een Frans chirurg (vader van de plastisch chirurg
Claude Dufourmentel.)
Tijden WOI was hij verantwoordelijk voor de verdere zorg van de Gueulles cassées en stichter
van meerdere eenheden voor maxillofaciale chirurgie. Hij stond ook aan de basis van
reconstructieve flap waarbij een gedeelte van de scalp getransposeerd werd naar de kinstreek
(1918 Dufourmentel flap). Hij was ook innovatief door het gebruik van implantaten vervaardigd
uit ivoor of rubber in de neus.

Sir Harold Delf Gillies (17 juni 1882 – 10 september 1960)
Gillies, een jonge Nieuw-Zeelandse KNO arts was 32 jaar toen de oorlog uitbrak.

Een kleine anekdote, ter gelegenheid van de “kijkbezoeken” van Gillies aan Morestin vond die
laatste dat zijn bezoeker te kijklustig was zodat hij uiteindelijk een gedeelte van de ingreep voor
Gillies verborg.
Indien de oorlog niet was tussengekomen zou Gillies voor zeker een NKO arts geworden zijn. In
1915 was hij vrijwilliger bij het Rode kruis en werd gepost in Frankrijk waar hij de Frans –
Amerikaanse tandarts Auguste Valadier ontmoette. Deze was er in geslaagd een “kaak-unit” op
te starten in het “83rd General Hospital” in Wimereux bij Boulogne. Valadier was niet medisch
gekwalificeerd zodat hij als “doctor”enkel kon opereren in de aanwezigheid van een “real
doctor”. Gillies die deze taak op zich nam werd gefascineerd door heelkunde van het gelaat.
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Bij zijn terugkeer naar Engeland, na zijn bezoeken in 1916 aan Morestin kon hij de medische
legerleiding overtuigen van het belang van deze chirurgie. Hij kreeg ziekenzalen ( wards) ter
beschikking in het Cambridge Military Hospital in Aldershot.
(11 januari 1916)
Anekdote, hij kocht voor 10 Pond labels aan hem geadresseerd in Aldershot. Deze labels werden
verdeeld onder de gekwetste soldaten aan het front. Hij was derhalve aangenaam verast dat
patiënten toestroomden met deze adres labels opgespeld.

Na de slag aan de Somme op 1 juli 1916 bleek snel dat de faciliteiten in Aldershot te beperkt
waren. Na lobbyen werd een nieuwe locatie gevonden in Sidcup ( Kent), QueensHospital werd
geopend in juni 1917 met meer dan 1000 bedden.
Gillies had een belangrijke staf onder zich waaronder Pickerill (bovenlip), Kelsey Frey (kaak
technieken) ( Trauma 2006;8:143-156).

Gillies naast zijn pragmatische benadering van de chirurgie, lag in 1917 aan de basis van de
ontwikkeling van de “ buislap (tubed flap)” een gestadiëerde transplantatie van lappen van
elders van het lichaam. Bij deze techniek bleef de lap voor zijn doorbloeding met één steel
vastzitten aan het donorgebied, terwijl het meest distale deel van de lap werd ingehecht in het te
reconstrueren gebied. Het tussenliggende deel van de lap werd gesloten tot een buis, omdat het
weken tot maanden duurde voordat het distale deel van de lap voldoende was ingegroeid in het
receptorgebied. Pas nadat er neovascularisatie van dit distale deel was, kon deze zogenaamde
buislap van zijn donorgebied worden gescheiden. Door dit principe meerdere malen met één
buislap te herhalen (dus bij toepassing van een ‘wandelende’ buislap), was het zelfs mogelijk om
gezond weefsel van verder gelegen delen van het lichaam te gebruiken.
Wereld beroemd is de casus van Able Seaman Willie Vicarage matroos op de HMS Malaya, welke
deelnam in de zeeslag Battle of Jutland. Het schip werd 8 maal geraakt tijdens het gevecht.
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Bij deze klinische beelden zijn de notities en tekeningen van Gillies sprekend.

Ook rond diezelfde periode ontwikkelde de Oekraïnse opthalmoloog Vladimir Petrovich
Filatov (15 –2-1875, 30-10-1956), in 1917 een methode van huidplastie met een buislap (tube
flap).

Gillies bundelde zijn ervaringen in een basis boek, Plastic Surgery of the face (1920), jarenlang
een naslagwerk.
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Hieronder afbeelding van een casus 1917 met afrukking van de neus en het daaropvolgende
resultaat.

Johannes Fredericus Samuel Esser (1877 - 1946)
Ondanks enorme prestaties voor de ontwikkeling van zijn vak is de plastisch chirurg Johannes
F.S. Esser (1877-1946) na zijn dood grotendeels in vergetelheid geraakt. Dankzij een kleine
groep bewonderaars komt daar de laatste tijd verandering in. In 1983 al wijdde collega-plastisch
chirurg Barend Haeseker zijn dissertatie aan het leven van zijn kleurrijke voorganger.
Vrij recent verscheen van de hand van journalist Ton Neelissen de biografie Johannes Esser, een
tomeloos leven. De vakinhoudelijke prestaties van Esser komen daarin aan de orde, maar veel
aandacht gaat er ook uit naar zijn kwaliteiten als echtgenoot, schaker, kunsthandelaar, speculant
en utopist.
1903: Dokter in de geneeskunde na publiek examen aan de Rijksuniversiteit Gent.
1913: Bezoek aan Morestin en in 1916 was afkomstig uit het neutrale Nederland, niet meer
welkom bij de geallieerden.
Hij nam als frontchirurg dienst in het Oostenrijk-Hongaarse leger.
Deze Nederlandse chirurg was actief in het Tempelhof Hospitaal in Berlijn en in Wenen.
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In de periode tussen 1916 en 1918 beschreef hij reeds uitgebreid huidflappen die op heden nog
steeds gebruikt worden. De wang rotatieflap, de bilobed flap, de eiland en de arteriële flappen.
Deze laatste door hem beschreven als “biologische flappen”.

Dit pionierswerk alsook zijn ervaring als chirurg resulteerde in twee boek publicaties waarbij hij
enerzijds zijn klinische ervaring omtrent de bevloeiing van de “ arteriële flappen” bundelde en
anderzijds in een tweede basiswerk zijn resultaten van huidenten, “ de inlay flap” samenbracht.

HET ALTERNATIEF OF DE AANVULLING VAN DE CHIRURGIE: DE PROTHESEN EN
GELAATSMASKERS
Wanneer de chirurgie onvoldoende resultaat gaf om de soldaat een “ normaal “ gezicht te geven
of indien deze laatste de herhaalde operaties niet meer kon aanvaarden ontwikkelde zich een
belangrijke hulp om de functie te verbeteren, complicaties draaglijk te maken en het uitzicht
meer aanvaardbaar.
De prothesen en de epithesen als een individueel gemodelleerde oppervlakte prothese.
Het vervaardigen van deze prothesen was het werk van de tandtechniekers (mecaniciens
dentistes), zij werkten vanaf gipsafdrukken van het gelaat van de verminkte. Het bekomen
resultaat was meestal een “definitieve” prothese. Er bestonden verschillende types.
Bij verlies van het oog werden oogprothesen vervaardigd. Deze prothesen werden vaak
gemonteerd op een bril. De oog-neus prothesen zorgden voor het vervangen van de weefsels in
de regio onder de oogkast ( zone infra-orbitaal), vaak werden zij gemonteerd op een bril
voornamelijk met de bedoeling immobilisatie en fixatie aan het gelaat.
Nadeel van deze prothesen was dat zij vaak zelfs van veraf opvallend waren door het
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kleurverschil met de omliggende huid alsook door de aflijning ( demarcatie lijn).

Er ontwikkelden zich op het vasteland meerdere centra waaronder Dr. F. Bosano in Marseille en
zijn baanbrekend prothese werk.

De soms wat barbaarse “ mondopeners”. De “ouvre-bouche” getuigen van ruwe vindingrijkheid.
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DE GELAATSMASKERS
Een verdere stap was het vervaardigen van gelaatsmaskers.(Masks for Facial Disfigurement)
Bekende figuur was Francis Derwent Wood, te oud om zich in te lijven in het leger bij de aanvang
van de grote oorlog, opende een speciale kliniek “the Masks for Facial Disfigurement
Department”, gelokaliseerd in het Third London General Hospital Wandsworth (1917-1919).
In plaats van de gebruikelijke rubberen maskers te gebruiken ontwikkelde hij dunne metalen
maskers welke gesculpteerd werden naar het voor-oorlogse uiterlijk van de verminkte.
Mrs. Anna Coleman Ladd, uit Pensylvania, had een gelijkaardige kliniek in Parijs. Anna Coleman
Watts Ladd (July 15, 1878 – June 3, 1939) was een Amerikaanse beeldhouwster.

Analoog aan de resultaten van de toen recente evolutie in de plastische chirurgie gaven de
maskers van Wood de behandelde soldaten een vernieuwd zelfvertrouwen en zelfrespect
niettegenstaande deze maskers vaak niet echt comfortabel waren.
Gelaatswonden zijn de meest verminkende letsels maar door het verbergen van deze littekens
achter het masker konden deze jonge mannen hun relatie met de familie en vrienden herstellen.
Elk masker vereiste weken werk. Het gips model werd genomen en vervaardigd na volledige
heling van de wonden en het beëindigen van de chirurgie.
Dit gipsmodel werd gebruikt om een afdruk te maken in “plasticine” of klei.
Ontbrekende gedeelten werden gereconstrueerd door de beeldhouwer naar een model van de
tegenovergelegen kant.
Het masker zelf werd vervaardigd uit dun gegalvaniseerd koper en nadien beschilderd om
zodoende een natuurgetrouw resultaat te bekomen.

LES GUEULES CASSÉES
De uitdrukking “gueules cassées” wordt toegeschreven aan de infanterie kolonel Yves Picot
(1862 Brest – 1938 La Valette du Var) die zelf op 15 januari 1917 bij de strijd om de Somme in
Belloy-en-Santerre ernstig gewond werd aan het gelaat. Hij werd nadien geëvacueerd naar het
MH Val-de-Grâce.

Met deze “gueules cassées “ verwees hij naar de overlevende oorlogsslachtoffers welke zware
sekwellen van gelaatstraumas vertoonden.
Kolonel Picot was ook de eerste voorzitter van l’Union des Blessés de la Face et de la Tête (21-61921). Medestichters waren Bienaimé Jourdain en Albert Jugon, anciens van de V de Divisie van
Val de Grâce ( le service des baveux - de kwijlers).
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Anecdote: Jugon, half dood op het slagveld achter gelaten, had aan zijn compagnons gezegd dat
ze hem konden komen ophalen als er nog tijd overbleef nadat zij minder erg gekwetste soldaten
hadden verzorgd.

Waarvandaan komt de naam van les Gueules casées? Legende, fictie of waar gebeurd?
Extrait du livre: Le Colonel Picot et les «Gueules Cassées» -écrit par Noëlle Roubaud et
l’abbé Raymond-Noël Bréhamet, Aumônier national des «Gueules Cassées ».
C'est ici que se place un fait, qui va conférer un nom immortel aux héros "baveux". Une
fête “patriotique» était donnée à la Sorbonne. Le colonel Picot, la tête encore
emmaillotée, désirait s'y rendre. Du Val-de-Grâce au boulevard Saint-Michel, il n'y avait
qu'un pas et Picot, tout joyeux de cette cérémonie, se présenta au guichet. Là, un garde
l'arrêta : «Avez-vous, monsieur, une invitation ?- Non, mais je suis mutilé de guerre, colonel
en service, et actuellement au Val-de-Grâce. Impossible, monsieur, de vous laisser passer si
vous n'avez pas une convocation. Mais, enfin tout de même ! Je vous demande
pardon,monsieur. A ce moment, Picot fut légèrement bousculé par un homme qui, sortant
rapidement une vague carte de sa poche, dit entre ses dents : « Député ! » et passa, salué
respectueusement par le garde. Picot n'insiste pas, serre les poings, va sur la place de la
Sorbonne, en fait le tour deux ou trois fois et s'aperçoit brusquement du départ du garde.
Aussitôt, il bondit, passe le tourniquet, sort une vague carte de sa poche, comme le
député, et comme lui grommelle : "gueule cassée". On s'efface, et Picot entre fièrement
dans la place. C'est ce nom qui désignera désormais les blessés de la face.

Van links naar rechts: Albert Jugon overleden in 1959, Eugène Hébert, jeugdvriend van d'Albert Jugon, mobilisatie in het 315e
Régiment infanterie, overleden in 1957. Henri Agogué, 4e Bataillon van de Jagers te voet, gestorven in 1935. Pierre Richard,
102eBataillon Jagers te voet, overleden in 1965. En André Cavalier, van 2e Zouave, gekwetst in Diksmuide op 4 mei 1915 en als
laatste overleden in 1976.

In de data van de associatie vinden we melding van het aantal gekwetsten die verbleven in deze
opvang en zorg locaties.
“Die van 14” en later de nieuwe generaties van les gueules cassées 40-45 en de gekwetsten van
de oorlog in Indochina en in 1958 Algerije.

192

RE-INTEGRATIE IN DE MAATSCHAPPIJ
De schade aangericht bij “les gueules cassées” beperkte zich niet tot de verwoesting van hun
gelaat, of van hun lichaam, maar ook tot de blik van de anderen eenmaal terugkerend van het
front.
Immers de sociale reintegratie van deze gewonde soldaten is niet zo gemakkelijk. De
maatschappij van toen heeft via tal van initiatieven gepoogd hen het leven gemakkelijker te
maken. Maar:
-

De sociale en professionele re-integratie was moeilijk o.a. door de economische crisis
van 1920
De wet “réemploy obligatoire” stuit ook op fysische weerstand van de werkgever
De invalide wordt vaak niet teruggenomen in de familiale omgeving
Gekende problemen waren het kind dat zijn vader niet herkent
Zelfmoord, exacte cijfers zijn wel niet gekend

Gezien de vaak problematische reintegratie was er voor die oorlogsslachtoffers nood aan
opvang. Het project omtrent “ LA MAISON DES GUEULES CASSEES” resulteerde in de
aankoop van een vastgoed in Moussy-le-vieux (Seine et Marne). Het kasteel met een
bijhorende 40 ha gronden werd officieel ingehuldigd in juni 1927.
Een tweede verblijf werd aangeschaft in 1934, locatie van Le Chateau de Coudon op enkele
kilometers van Toulon.
De financiering van deze projecten werd mogelijk door “inschrijvingen” (souscription) en
tombola’s zoals “La dette “( 1930) en “le sweepstake” en uiteindelijk de opbrengsten 1/10 van
de Nationale Loterij.
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HET EINDE VAN DE GROTE OORLOG
Foto genomen juist na het ondertekenen van de Wapenstilstand op 11 november 1918 in het
bos van Compiègne. Op de voorgrond Maarschalk Foch (tweede van rechts), geflankeerd door
twee Britse officieren: schout-bij-nacht Hope (uiterst rechts) en admiraal Wemyss. De wagon
was aan Foch geschonken door de fabrikant, Compagnie Internationale des Wagons-Lits.[1]
In het niet ver van Parijs gelegen Bos van Compiègne, waar van 1917-1918 het algemeen Frans
hoofdkwartier was gevestigd, tekenden de Duitsers op 11 november 1918 in een speciale
spoorwagon de wapenstilstand. Na de Franse nederlaag in juni 1940 liet Hitler op 20 juni
inderhaast deze spoorwagon uit een museum in Parijs naar de historische plek in het bos
terugbrengen om daarin op 22 juni door een Franse delegatie o.l.v. generaal Huntziger de
wapenstilstandsvoorwaarden te laten ondertekenen. Op 25 juni trad de wapenstilstand officieel
in werking, waarmee de capitulatie van Frankrijk was bezegeld.
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DE GEBOORTE VAN HEROPVOEDING
Dr. Pieter Verstraete

Straks is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog in alle hevigheid losbarstte. Aan
beide zijde van het strijdgewoel stierven miljoenen mannen. Wat veel minder is geweten is dat
na de oorlog miljoenen mannen met een blijvende handicap huiswaarts keerden.

Sommige onder hen verloren een been of een arm. Anderen kregen longproblemen of verloren
hun gezond verstand. Nog anderen kregen gezichtsproblemen door aanvallen met gifgas. Ook
het Belgische leger telde een groot aantal zogenaamde invalide soldaten onder de rangen. En
reeds tijdens de oorlog beseften de militaire Autoriteiten dat ze deze verminkte militairen niet
aan hun lot konden overlaten. In het Noorden van Frankrijk – waar de Belgische regering zich
had teruggetrokken – werden twee instellingen opgericht waar de verminkte soldaten
heropgevoed konden worden.

TUSSEN ECONOMIE EN NATIONALE PLICHT
De inspanningen van de Belgische regering werden ten dele ingegeven door plichtsbesef. Per
slot van rekening was het de regering die haar burgers kan opgedragen de wapens op te nemen.
Maar dit nationale plichtsbesef was niet de enige beweegreden. Misschien wel belangrijker
waren de economische achterliggende motieven. Na de oorlog zou de regering zich
geconfronteerd zien met deze verminkte soldaten. Men hoopte dat de heropvoeding hen minder
afhankelijk (en dus kostelijk) zou maken. Met de oprichting van de heropvoedingsinstellingen
had men daarenboven ook nog een ander doel voor ogen. De aanblik van de rondzwervende
verminkte soldaten had een nefast effect op de moraal van de Franse bevolking. Door de
soldaten van de straten te halen hoopte men dat meer Franse burgers zich vrijwillig voor de
militaire dienst zouden melden.

100% ECONOMISCH FIT
Het ultieme doel van de heropvoeding was om de soldaten terug honderd procent economisch
fit te maken. Een bakker zonder armen, een tuba speler met geperforeerde longen of een blind
geworden landbouwer; elk van deze mannen moest een nieuw beroep onder de knie krijgen.
Daarvoor diende men de soldaat vanaf het moment van de verwonding te omhullen met een
medisch-pedagogisch zorgcomplex dat niets aan het toeval overliet. Leerkracht en arts moest
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alles in het werk stellen om het verminkte lichaam terug zo normaal en actief mogelijk te maken.
De soldaat had keuze tussen een 40-tal voornamelijk praktische beroepen zoals schoenen
maken, timmeren, smeden, manden vlechten, masseren, boekhouden etc. Rekening houdende
met zijn persoonlijke voorkeur alsook zijn lichamelijk gesteld werd na een verkennend gesprek
bij opnamen in de instelling onmiddellijk gestart met het heropvoedingsproces.

PENSIOEN OF HEROPVOEDING
Veel soldaten stonden nogal wantrouwig tegenover deze heropvoeding. Ze waren overtuigd van
het feit dat na de oorlog de regering de invaliditeitspensioenen afhankelijk zou maken van het
feit of de soldaat nog al dan niet in staat was om te werken. Om dit verzet ten aanzien van de
heropvoeding teniet te doen, zond de Belgische regering pamfletjes uit waarin dit vooroordeel
van de kaart werd geveegd. Niet de heropgevoede soldaten, maar zij die zich blijvend verzet
zouden hebben tegen de heropvoeding zouden na de oorlog benadeeld worden. Want, zo klonk
het, het spreekt toch voor zich dat de werkgevers voorrang zouden geven aan heropgevoede
verminkte soldaten.

HET SLIJTEN VAN DE HERINNERING
Aan het begin van de 21ste eeuw hebben we nog maar weinig weet van deze verminkte soldaten
en de manier waarop zij en hun families in de naoorlogse periode de draad van het leven
opnieuw opnamen. Dat was tijdens en vlak na de Grote Oorlog wel even anders. De invalide
soldaten waren publieke figuren die op heel wat sympathie en adoratie konden rekenen.
Naarmate het Interbellum verstreek, kwam er sleet te zitten op dit aspect van de
oorlogsherinnering. Weliswaar behielden de invalide soldaten tijdens de tussenoorlogse periode
hun plaats op de eerste rij bij de 11 november vieringen. In de hoofden van vele mensen moest
hun heldendom echter meer en meer plaats maken voor de economische crisis en de
toenemende internationale spanningen die uiteindelijk zouden leiden … tot een nieuw
contingent van verminkte soldaten

VERMINKTE STILTE
Wie meer wil lezen over het lot van de Belgische invalide soldaten tijdens en vlak na de Eerste
Wereldoorlog kan in het najaar terecht bij het boek Verminkte stilte: de Belgische invalide
soldaten van de Groote Oorlog/Le silence mutilé: Les soldats invalides de la Grande Guerre van
Pieter Verstraete en Christine Van Everbroeck uitgegeven bij Les Presses Universitaires de
Namur.
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DE STILTE VAN DE WAANZIN
D E OORLOGSNEUROSES IN HET B ELGISCHE LEGER TIJDENS EN NA DE E ERSTE
W ERELDOORLOG
Dr. Christine Van Everbroeck

OORLOGSNEUROSE
Het gaat hier om stoornissen zonder lichamelijke wonden, gelinkt aan de oorlog en veroorzaakt
door een trauma of een zeer sterke emotionele schok.

De zenuw- of mentale symptomen zijn zeer verscheiden. Er zijn de mentale stoornissen: angst,
slapeloosheid, apathie, depressie, irritatie, wrok, amnesie, neurasthenie.
Er zijn ook de zenuwstoornissen: gehoor-, gezicht-, spraak- en loopstoornissen, trillingen of zelf
verlamming zonder fysische letsels.
Daardoor is de diagnose moeilijk te stellen en draagt de aandoening verschillende namen (shell
shock (de meest bekende), neurasthenie, obusite, hysterie, …).

Deze stress heeft verschillende oorzaken:
-

de brutale ontworteling en de overheveling naar een onbekende en gevaarlijke
wereld,

-

de angst om gewond of gedood te worden,

-

de drang om te vluchten die in tegenstelling tot de “vaderlandse” plicht staat, het
dagelijkse schouwspel van dode makkers,

-

de fysieke en psychische overspanning,

-

de onmacht van de soldaat vastgenageld in zijn loopgraaf en die zijn stress niet door
acties (rennen, aanvallen, vechten) kan verwerken…

-

voor de Belgische soldaat komt er nog meer bij:

-

de scheiding van zijn familie waarvan hij dikwijls gedurende vier jaar geen enkel
nieuws krijgt (bezet België is totaal geïsoleerd).
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Daarboven zijn de Belgische loopgraven in de modder uitgegraven, en niet beschermd tegen de
koude zeewind bijzonder ongezond; de slechte hygiëne, de besmettelijke ziekten, de vergiftiging
(door alcohol, venerische ziekten) verzwakken de lichamen.

HET BELGISCHE FRONT EN DE PSYCHIATRISCHE STOORNISSEN
Van bij het begin van de oorlog mobiliseert het Belgische leger ook psychiaters die door hun
burgerpraktijk in vredestijd met hysterie, neurasthenie, traumatische neurose, stress in
aanraking zijn gekomen. Ze herkennen deze fenomenen bij de soldaten.
De gezondheidsdienst van het Belgische leger richt heel vlug een instelling voor psychiatrische
gevallen op. Reeds in oktober 1914, na de terugtocht van het Belgisch leger achter de Yser,
wordt de haven en stad van Calais gekozen als basiskamp voor de medische dienst van het
Belgisch leger.
In november 1914 vraagt Dr. Roland, hoofd van de gezondheidsdienst van Calais, aan Dr. Spaas,
directeur van het gesticht van Munsterbilzen, een militair neuro-psychiatrisch centrum te
organiseren.
Het centrum, gevestigd in de school St Emile in Calais, moet alle medische onderzoeken voeren
op aanvraag van de krijgsraden, de verantwoordelijkheid van de soldaten bepalen en oordelen
of ze nog bekwaam voor de frontdienst zijn.

Net zoals hun collega’s van de andere legers zijn de Belgische psychiaters zich wel bewust van de
invloed van de oorlogsfactoren, maar nochtans duiden ze de aanleg en de erfelijkheid
(alcoholisme, mentale of zenuwziekten in de familie) als hoofdoorzaak aan. Voor hen doet de
oorlog niets anders dan het ontketenen van bestaande stoornissen. De psychiaters zien
trouwens geen verschil tussen de oorlogsneuroses en de neuroses in vredestijd.

Als de psychische stoornissen zo talrijk zijn, is dat omdat veel mensen die hun plaats in het leger
niet hebben, toch worden ingelijfd.

Net zoals hun buitenlandse collega’s zijn de Belgische psychiaters voor een snelle aanpak te
vinden, dicht bij het front, zodat de patiënten de kans niet krijgen om zich in hun symptomen te
verdiepen.
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BELGISCHE INSTELLINGEN IN FRANKRIJK
Maar het is onmogelijk om dicht bij het front, op de kleine portie vrij België, dergelijke
instellingen op te zetten. De Belgische gestoorde soldaten zullen dus noodgedwongen ver van
het front en ver van hun vertrouwde omgeving worden behandeld.
In plaats van de Belgische soldaten naar Franse gestichten te sturen (die dikwijls zelf al
overbevolkt zijn, waar de taal, de gewoontes en zelfs het eten totaal vreemd is) pleiten de
Belgische psychiaters voor instellingen onder Belgische bevoegdheid.
Zo worden in Normandië, Bretagne of de Somme oude leegstaande kloosters in beslag genomen.
De indeling van de zalen en cellen, de rust van het klooster, de nabije gronden die kunnen
omgevormd worden in een boerderij, bieden een goede oplossing, ondanks de vaak kale
gebouwen zonder voorzieningen (geen verwarming, bedden, keukens, baden, enz.).

DE BEHANDELINGEN
De behandelingen zijn eerder beperkt. Er is bijvoorbeeld zo goed als geen medicatie, behalve
bromuur om de patiënten te kalmeren. De oorlog zal voor de psychiatrie geen grote vooruitgang
betekenen, zoals dat bij andere medische specialisaties wel het geval is. Het feit dat de
psychiaters eigenlijk geen verschil maken met stoornissen uit de vredestijd is misschien een deel
van de uitleg.
Men kan grofweg de behandelingen in twee categorieën opdelen: de zachte methode en de
brutale behandeling, naar gelang de dokter de soldaat als een patiënt of als een simulant
beschouwt.
De zachte behandeling legt het accent op gesprekken met de arts die de soldaat aan zijn plicht
moet herinneren, op rust, op betere voeding, op ontspannende baden, op hypnose om de
herinneringen terug naar voren te halen.
Andere bezigheden vullen deze zachte behandeling aan: tuinieren, kleine dieren kweken, theater
of muziek spelen. In Chateaugiron worden sommige patiënten zelfs bij families in de streek
geplaatst, naar het model van Geel en Lierneux.

De brutale behandeling wisselt straf en beloning af. Straf betekent pijnlijke elektrische
behandelingen, isolatie, onthouding van briefwisseling, van verlof. Deze behandeling moet de
soldaat overtuigen dat alles een kwestie van goede wil is en moet ook duidelijk maken dat de
toestand aan het front nog beter is dan het verblijf in het hospitaal.
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Het gemeenschappelijke punt van deze verschillende behandelingen berust in het geloof in het
gezag van de arts. De arts moet een grote invloed op zijn patiënt uitoefenen. Hij moet een gevoel
van vertrouwen en van respect opwekken, maar soms ook van schrik.
Om deze behandelingen efficiënter te maken, moet alles in een militair kader, met tucht en orde,
gebeuren. Militaire oefeningen en marsen maken deel van de behandeling uit. De patiënten
mogen nooit vergeten dat ze nog altijd soldaten zijn. Zeker in het Belgische leger is het van groot
belang deze mensen onder militair bevel te houden. Indien ze vrij van alle dienst zouden worden
gesteld, zouden ze trouwens niet naar huis terugkeren en zouden dan ellendig rondlopen.
Anderzijds vormen ze het goedkope werkvolk voor de militaire industrie.

De Belgische psychiaters zijn eerder geneigd de zachte behandeling te gebruiken. Om een
soldaat wakker te schudden, mag er soms wel eens elektriciteit worden gebruikt, zeker als zijn
stoornissen recent zijn. De Belgische psychiaters tonen nooit wantrouwen tegenover hun
patiënten.

SYMPATHIEKE PSYCHIATERS
In de expertiserapporten, medische geschriften en andere bronnen lijken de Belgische militaire
psychiaters eerder begripvol tegenover de lijdende soldaten te zijn.
Ze proberen ze van het front te verwijderen door ze voor een post of een werk achter de linies
aan te bevelen. Zo zijn ze niet totaal voor het leger verloren.
Er gebeuren inderdaad genezingen (meer te wijten aan de rust, een rustige omgeving en aan een
betere voeding dan aan de behandelingen). Er zijn zelfs soldaten die naar het front terugkeren,
anderen worden in verschillende diensten achter het front gebruikt (bv. in de keukens of in de
grote wasserijen), of ze gaan werken in munitiefabrieken onder leiding van het Belgische leger.
Anderen blijven in het hospitaal, niet meer als patiënt maar als werknemer.
Na vier jaar oorlog, keren de koning, de regering en het leger terug naar België.

TERUGKEER NAAR HUIS
Met het einde van de oorlog moet de gezondheidsdienst van het leger al zijn instellingen in
Frankrijk en Groot-Brittannië ontruimen. In maart 1919 worden alle psychiatrische gevallen
(ongeveer 500) samengebracht in het militaire neuro-psychiatrische centrum gevestigd in de
lokalen van het St Jan Baptist Instituut in Zelzate.
Vaak is het in maart 1919 dat de familie ontdekt dat de zoon of echtgenote in een gesticht is
geplaatst of verwelkomt ze een gestoorde soldaat.
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De gedroomde terugkeer, vaak geïdealiseerd tijdens de oorlog, wordt een grote desillusie.
De gestoorde soldaat die zich reeds zo vaak onmachtig (soms ook letterlijk) en verminderd
voelt, wordt nog eens extra in zijn mannelijkheid gekwetst door een vrouw die eigenlijk
gedurende de oorlog zijn rol heeft overgenomen. Hier is geen sprake van overwinnaar, maar
eerder van een man die de controle over zichzelf heeft verloren, die zijn geest en zijn zenuwen
de baas niet kan, die zijn herinneringen niet kan beheersen, waarvan wordt gezegd dat hij een
lafaard is die in de ziekte wegvlucht. Zelfs de diagnose van hysterie, vroeger een vrouwenziekte,
is een aanval op hun mannelijkheid.
De teruggekeerde echtgenoot is zwak en afhankelijk van anderen geworden. De vrouw kan deze
nieuwe man niet begrijpen en dikwijls ook niet helpen.
Des te meer omdat de man zich zo vreemd gedraagt. Hij is lichtgeraakt, vlug boos, trekt zich in
zichzelf terug, toont interesse voor niets, is depressief. De vrouw wordt soms het doel van zijn
woede. Als de zaken te ver gaan en de man zich in het openbaar misdraagt, kan ze niet anders
dan zijn collocatie aanvragen.

Een aantal van deze zieken soldaten belanden voor een korte of lange tijd in een gesticht
Dr. Hoven, psychiater in Chateaugiron gedurende de oorlog, is niet zeer optimistisch wat betreft
de genezingskansen van de oorlogsneuroses. Voor hem blijft de mentale nasleep bestaan
(zinsverbijstering, hypergevoeligheid, intellectueel tekort). Deze kan maanden duren, zonder
beterschap, kan zelfs verergeren en nieuwe crisissen veroorzaken, erger dan de eerste. De
psychose wordt dan chronisch en ongeneesbaar. De zieken worden depressief, spreken amper of
te veel, doen nachtmerries, lijden aan hoofdpijn, kunnen zich niet meer concentreren. Sommige
soldaten gaan inderdaad voortdurend tussen hun thuis en een gesticht pendelen.
De soldaat en zijn familie moeten hun rechten op een invaliditeitspensioen laten erkennen. Wat
niet altijd gemakkelijk is.

HET PENSIOEN
Voor vele families is het pensioen heel belangrijk, het is dikwijls hun enige bron van inkomsten.
Maar om een pensioen of andere dotaties en bijslagen te bekomen, moet de familie talloze
formulieren invullen waarvoor de gestoorde soldaat van geen hulp kan zijn.
Het ministerie van Defensie moet de invaliditeit erkennen en ook het feit dat de oorlog er de
oorzaak van is. Psychiatrische gevallen wekken echter veel wantrouwen, des te meer omdat de
psychiaters al te dikwijls beweren dat de stoornissen reeds voor de oorlog bestonden.
Desondanks wordt vaak als oorzaak van de krankzinnigheid “fatigue et danger du service”

201

vermeld wat betekent dat het algemeen aanvaard is dat de oorlog zo gruwelijk was dat die enkel
tot oorlogsneurose kon leiden.

Als fysisch gehandicapte of gemutileerde soldaten zichtbaar zijn voor de publieke opinie, leven
de gestoorde soldaten verborgen achter de muren van hun gesticht of beschermd door hun
familie. Vaak kunnen ze hun stem niet laten horen, kunnen ze hun verschrikkelijk verhaal niet
kwijt. Ze leven als onbekende soldaten.
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DE SPAANSE GRIEP
De Spaanse griep is een begrip dat na vijf jaar oorlog wel eens vergeten wordt. Op het einde van
WO I werd het aantal doden als gevolg van de oorlog afgesloten op ongeveer 15 miljoen
mensenlevens. Maar in de laatste maanden van de
oorlog en de daaropvolgende maanden was het
dodencijfer heel wat beangstigender. Naar schatting 20
tot 100 miljoen mensen lieten het leven, niet op het
slagveld, maar door wat wij vandaag omschrijven met
het woord griep.
In deze tekst willen wij dieper ingaan op die griep,
Spaanse griep genoemd. Het is een samenvatting van
het referaat dat prof. dr. Marc Van Ranst heeft
gehouden op het symposium “Geneeskunde en
Wereldoorlog I” op 9 november 2013. De samenvatting is van de hand van Ludo Meulebrouck,
gebaseerd op de uitgesproken tekst en de powerpointpresentatie van prof. dr. Marc Van Ranst.
Om de begrijpbaarheid te vergemakkelijken gebruiken we af en toe afbeeldingen uit deze
presentatie in deze tekst.
De tekst bestaat uit vijf delen. Eerst staan we stil bij wat men al over de griep wist in 1918,
gevolgd door het ontstaan en de verspreiding van de Spaanse griep. Dan komt de grote socioeconomische impact op de samenleving onmiddellijk na WO I aan de beurt. In het voorlaatste
deel bekijken we de tweede (winter)golf van de Spaanse griep, om tenslotte te eindigen met de
lange schaduw van de Spaanse griep, bijna honderd jaar later.

WAT WIST MEN VAN GRIEP IN 1918?
Griep als ziektefenomeen is gekend sinds de late
middeleeuwen. Aanvankelijk dacht men dat deze
ziekte veroorzaakt werd door een ongunstige stand
van de hemellichamen. De naam “influenza” voor
griep wordt in april 1743 voor de eerste keer
vermeld in het Engelse tijdschrift Gentleman’s
Magazine. Ze komt van de benaming “influenza di
freddo”, maar werd door de Engelse journalist afgekort tot influenza. “Influenza di freddo”,
letterlijk “invloed van de koude”, is gemakkelijk uit te leggen: men dacht immers dat de ziekte
veroorzaakt werd door de koude. Dit was zeer aannemelijk, omdat het fenomeen zich vooral
manifesteerde in de winter.
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Nog in 1743 deed de ziekte ook Parijs aan. Ze “greep er om zich heen”, hierdoor ontstond de
term “gripper”, wat uiteindelijk tot “la grippe” (“klauw” of “haak”) leidde. Opvallend is dat de
griep als bij verrassing komt: ze overvalt de zieke, in tegenstelling tot een verkoudheid, die zich
geleidelijk aan voordoet. In een paar uur tijd begint de patiënt te zweten, en vertoont hij alle
kenmerken die we kennen van de griep.
Veel meer kennis was er in de medische wereld niet voorhanden. Toch waren Engelse artsen
niet ongelukkig met dit fenomeen, zoals we kunnen lezen in een tekst van 1803. Het leverde hen
heel wat patiënten op, en zodoende een goed inkomen: artsen konden dus spreken van een
geslaagd winterseizoen. Zij waren “influenza” dan ook dankbaar. Ook apothekers konden het wel
vinden met de griep zoals wij zien op een
spotprent van 1895: “Les pharmaciens font tous
les efforts pour retenir la grippe”. Ook zij
stonden aan de kassa als de griep in het land
was: na een tiental weken griep kwamen er heel
wat symptimatische middeltjes op de markt, die
vlot over de toonbank gingen.
Af en toe kwam er een pandemie voor: “la grippe
fait le tour du monde” geeft weer dat de griep
zich als een lopend vuurtje over de wereld
verspreidde. De plaats waar de ziekte zich in grote getale voor de eerste keer manifesteerde, had
de eer haar naam te verbinden met de desbetreffende griep. Zo werd de wereld tussen 1895 en
1897 geteisterd door de Russische griep.
In 1892 kreeg de ziekteveroorzaker een naam: “Bacillus influenzae”. Op dat ogenblik was men
ervan overtuigd dat de ziekte veroorzaakt werd door een bacterie. Het zou echter nog vele jaren
duren voor er een betere karakterisering kwam van het begrip griep. Pas in 1918 wist de
medische wereld dat een virus aan de oorzaak lag.

ONTSTAAN EN VERSPREIDING VAN DE SPAANSE GRIEP
Waar de ziekte zich voor de eerste keer ergens voordeed tijdens WO I kan niet met sluitende
zekerheid bepaald worden. Het eerste gedocumenteerde geval is dat van soldaat Albert Mitchell,
die zich op 11 maart 1918 ziek meldde in Fort Riley in de staat Kansas in de Verenigde Staten.
Het was (en is nog steeds) in de U.S.A. de gewoonte, dat de
troepen worden uitgerust en getraind in “forten” alvorens op
militaire opdracht te vertrekken. Een fort was dus een plaats
waar heel wat jonge mensen uit alle delen van de U.S.A.
samenkwamen.
Een jaar voordien had Amerika aan Duitsland de oorlog
verklaard, en grote troepenmassa’s werden naar het oude
continent verscheept. Vanaf de tweede helft van 1917 kwamen
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zij in Europa toe, om aan het front te worden ingezet.
Ook al deed het fenomeen van de griep zich al geruime tijd voor, toch werd in het begin weinig
melding hiervan gemaakt: dit omwille van de oorlogstoestand, en door de censuur: ziekte bij de
manschappen haalt het moreel omlaag. Natuurlijk wilde ook geen enkel oorlogvoerend land het
benamingsetiket van de ziekte opgekleefd krijgen: dat zou een teken van zwakte zijn geweest
tegenover de vijand. Alleen Spanje, als neutraal land, besteedde in de media heel veel aandacht
aan de griep. Op die manier deed het begrip “Spaanse griep” haar intrede, ook al had Spanje in
wezen niets met de oorzaak van deze griep te maken. Men besefte destijds niet, dat het een
probleem was, dat intussen over de hele wereld verspreid was.
Over de oorzaak van de griep is men niet 100 % zeker, maar het was waarschijnlijk een
gemuteerd varkensvirus uit China. De griep begon zoals eerder al beschreven werd: plots hoge
koorts, hoesten, spier- en keelpijn – en onmiddellijk daarop volgden extreme moeheid en
flauwtes. Door de zware belasting van het lichaam verloor de zieke zoveel energie, dat hij niet
meer kon eten of drinken. Ademhalen ging steeds moeizamer, en uiteindelijk volgde de dood. In
een tijdperk waar media nog geen “secondenreacties” vertoonden, waren gruwelverhalen over
de griep nooit ver weg. Zo was er het verhaal van een man die een taxi liet stoppen, maar
voordat hij in kon stappen was hij dood. Een keeper in een voetbalelftal greep een bal uit de
lucht, en toen hij op de grond terecht kwam was hij geveld door de Spaanse griep. Het is op zich
geen fabeltje dat iemand die ’s morgens nog gezond was, ’s avonds kon gestorven zijn,
verdronken in zijn eigen longvocht. Ook president Woodrow Wilson kreeg de Spaanse griep,
tijdens de onderhandelingen in Versailles in 1919, maar hij herstelde. Sommige historici stellen
dat door zijn afwezigheid bij verschillende besprekingen de eisen aan het verslagen Duitsland zo
streng waren.
Het was destijds niet uitgeklaard van waar het virus afkomstig was. Wij weten nu dat het virus
zich voortplantte van dieren, in het bijzonder vogels, op mensen. Maar hoe kwamen die vogels in
contact met mensen? Dit gebeurde voornamelijk via het eten van vogelvlees. Soldaten durfden
wel eens een vogel afschieten, was het niet om te oefenen of de tijd de verdrijven, dan was het
altijd welkom als aanvulling op het rantsoen.
Daarbij kwam dat het virus zich verspreidde
via de slijmvliezen: door hoesten en niezen
verspreidt het zich makkelijk. Veelvuldige
verplaatsing van troepen van en naar het
front, opeengepakt op grote schepen, hadden
dan ook tot gevolg dat de ziekte zich
razendsnel kon verspreiden onder jonge,
gezonde mensen. Omdat hun sterke
afweersysteem bij wijze van spreken te heftig
reageerde, waren juist zij de ideale
voedingsbodem voor het virus. Om zich tegen het virus te beschermen gebruikten de mensen
massaal maskertjes, soms op het hilarische af: deelnemers aan openluchtvergaderingen en
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politieagenten droegen deze maskers, zelfs baseballspelers op het veld. Helaas konden geen
materiële middelen het virus indijken, of de besmettelijkheid ervan stoppen.

Geen ramp is echter groot
genoeg, of de economie
probeert er munt uit te
slaan. Er kwamen veel
nepmedicijnen
op
de
markt, die beloofden de
Spaanse griep te kunnen
voorkomen of genezen. Dat
ging
van
de
vrij
onschuldige abdijsiroop of
het drankje OXO, over
menthol-snuif
of
methaform-tabletten, naar
vaccins met 10 of 50 miljoen bacillen van Bacillus influenzae (nu
gekend als Haemophilus influenzae) naar keuze. En als dat niet
werkte, kon je je tegen griep wapenen door te gaan rijden met een
nieuwe fiets… Een effectief medicijn bestond echter niet.
De griep was ook voor kinderen een niet makkelijk te vatten
fenomeen - alleen al de naam influenza. Om dat woord te
onthouden konden kinderen dankbaar gebruik maken van een rijmpje tijdens het touwtje
springen:
I once had a bird,
Its name was Enza.
I opened the window,
And in-flew-Enza

DE SOCIO-ECONOMISCHE GEVOLGEN VAN DE SPAANSE
GRIEP
Begin juni 1918 werd de ziekte meer en meer onder de
media-aandacht gebracht, en maakte men er - al was het in
een godvergeten hoekje van de krant - melding van. “La
Métropole”, de krant die in Groot-Brittannië verscheen voor
de Belgen aldaar, vermeldde ook het gebeuren. Op 23 juni kon je er het volgende lezen: “Dans de
nombreux quartiers, les médecins sont sur les dents et font de leur mieux pour enrayer les progrès
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d’une maladie plus désagréable que dangereuse”. En het kon
nog dramatischer: op 4 juli kon de krant niet eens
verschijnen, omdat meer dan de helft van het personeel ziek
was door de griep.
Nog afgezien van het feit dat de berichten over het front de
krantenbladzijden overheersten, tonen alle mogelijke artikels
over griep aan, dat niemand eigenlijk goed wist wat die
Spaanse griep was.

Naast de kranten waren er ook postkaarten die spraken over de dodelijke ziekte. “Griep, griep en
nog eens griep” stond vermeld op heel wat postkaarten, gekoppeld aan de uitdrukking “zo ziek
als een paard”.

Of de griep er toe heeft bijgedragen dat het einde van de oorlog werd versneld valt moeilijk te
bewijzen. Aan beide kanten van de oorlogvoerende landen was de uitwerking van de Spaanse
griep verschroeiend groot en beide partijen zaten op hun tandvlees. De Spaanse griep was
misschien wel de spreekwoordelijk druppel.
Maar met het einde van WO I was er nog geen einde gekomen aan de dodelijke uitwerking van
deze ziekte.

DE TWEEDE (WINTER) GOLF VAN DE SPAANSE GRIEP
Er was op 11 november 1918 een Wapenstilstand en er vielen vanaf dan geen
oorlogsslachtoffers meer te betreuren. Maar de Spaanse griep was niet gestopt, en het stijgende
aantal doden begon een desastreuze omvang aan te nemen. Op 11 december 1918 las men in
“Het Laatste Nieuws”: “Te Manchester stierven verleden week 683 menschen, waarvan 387 of 90
meer dan in de voorgaande week, aan griep. De lijkbezorgers weten geen raad, hoe zij aan
doodskisten moeten komen.”
Ondanks de beginnende medische kennis over de griep blijft de toestand heel dramatisch. Hier
volgt een getuigenis van een Hollandse familie:
"Wij woonden met het gezin in Velp. Het was bittere armoede. In één keer werd iedereen ziek. Mijn moeder
was in verwachting en toen zijn mijn jongere broertje en ik bij oma in huis getrokken. We waren allemaal
ziek, ik ook. Mijn vader bleef thuis, waar hij door iemand anders werd verzorgd. Twee van zijn broers, een van
geloof ik zeventien en de ander negentien of zoiets, waren ook ziek. In oma’s huis lagen dus allemaal zieke
mensen. Mijn moeder beviel van een zoon, te midden van alle ellende. Kort daarna stierf mijn vader, alleen in
mijn ouderlijk huis. Moeder wist dat vader was overleden. Ze sliep rustig, maar is toch overleden. Een tante
heeft haar dood gevonden. Ook mijn twee broertjes stierven: de baby en het kind van twee jaar oud. Daarna
gingen ook mijn twee ooms dood, die van zeventien en negentien."
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Dit was niet alleen zo in Europa, maar in de hele wereld.
De grafiek hieronder toont dat het dodencijfer schrikwekkende hoogtes aannam. Tussen 8
september 1918 en 23 november van het zelfde jaar stierf 0,7 % van de bevolking van de stad

Philadelphia. 1/7 van de bevolking van het eiland Tahiti stierf aan de Spaanse griep. Wat
mortaliteit betreft, was de Spaanse griep 178
keer erger dan een gewone seizoensgriep.

Als we verder de grafieken bekijken zien wij dat
het aantal overlijdens ten gevolge van de
Spaanse griep groter is dan het dodencijfer van
WO I en WO II samen. Zelfs 100 jaar later toont
de Spaanse griep nog een duidelijke curve in de
mortaliteitscijfers, terwijl die van beide wereldoorlogen amper waar te nemen zijn.
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DE LANGE SCHADUW VAN DE SPAANSE GRIEP
Spijtig genoeg is de Spaanse griep nog
steeds in één of andere variant aanwezig,
en werpt ze dan ook een heel lange
schaduw. In 2009 kenden we de
Mexicaanse griep (H1N1), waarbij het virus
niet enkel van vogels, maar ook van
varkens afkomstig was: het virus,
afkomstig van vogels, had al die tijd onder
de varkens gesluimerd, en maakte in
Mexico de stap van varken naar mens.
De aanduiding “H…N…" slaat op de
structuur van de eiwitmantel van het virus, waarbij de “H” en het eerste cijfer staan voor het
type hemagglutinine-eiwitten, en de “N” en het cijfer erna voor het type neuraminidase-eiwitten.
In 1957 kenden we de Aziatische griep (H2N2), in 1968 de Hong Kong griep (H3N2). In 1977
was er terug een grieppandemie – de Russische griep (H1N1), waarschijnlijk te wijten aan een
laboratoriumincident met restanten van het Spaanse griepvirus. Gelukkig was dat virus al
grotendeels afgezwakt door de tijd, maar de gevolgen waren nog steeds dodelijk. De dodentol
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was lager dan in 1918, veel personen waren immers nog immuun voor het virus, waardoor een
grote verspreiding werd voorkomen.
De laatste jaren zien we het H1N1-virus elke winter weer: het is één van de belangrijkste
virussen van de jaarlijks terugkerende, zogenaamde “seizoensgriep”.
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