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NAPOLEON EN DE KRIJGSGENEESKUNDE
VOORWOORD

Montanus & Napoleon
Het academiejaar 2014-2015 is voor de werkgroep Montanus terug een bijzonder productieve
periode geweest. In oktober 2014 werden naast de Tijdingen 2014 “Oorlog en Trauma”, waarin de
teksten verschenen van het symposium “Geneeskunde en WOI”, ook twee publicaties door onze
leden voorgesteld.
Dr. Michel Deruyttere presenteerde zijn boek over “Markante vrouwen in de geneeskunst”.
Dr. Johan Boelaert publiceerde “Medische Renaissance van de 12de eeuw”.
Verder werd ook samengewerkt met het kunstcentrum Sint-Jan in de aanloop naar de
tentoonstelling Body Worlds Vital, een nieuwe versie van Körperwelten van dr. Gunther Von Hagens,
met nu niet alleen de nadruk op de anatomie, maar ook op de visualisatie van de pathologie.
Dit was nog maar de aanloop naar de twee hoogtepunten van 2015.
Na 20 jaar diplomatieke strijd, komt op 25 april 2015 burgemeester Renaat Landuyt van Brugge het
borstbeeld van Thomas Montanus onthullen op de Sint-Janssite.
Een Montanus-droom kreeg plots een bronzen realiteit. Thomas Vandenberghe was terug in zijn
ziekenhuis en staat er symbool voor 850 jaar medische zorg. Het borstbeeld is ook het ijkpunt en de
start van een medisch-historische wandeling in Zuid-Brugge.
Op 9 mei 2015 had ons Lentesymposium “Napoleon en de krijgsgeneeskunde” op de campus VIVES
terug een zeer grote opkomst. Onze Montanusploeg versterkt door ons ladiesteam zorgde opnieuw
voor de vlotte organisatie van ons derde maxisymposium. Hierin werd naast de aandacht voor de
politieke – en militaire figuur Napoleon Bonaparte, vooral gefocust op de krijgsgeneeskunde tijdens
de napoleontische veldtochten, de maritieme geneeskunde, de komst van Napoleon naar Brugge,
zijn relatie met vrouwen en de eigen ziektegeschiedenis van de Keizer.
De teksten van de lezingen van dit symposium werden nu samengebracht in deze Tijdingen
Montanus 2015.
Wat brengt nu de nabije toekomst voor Montanus?
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In het nieuwe academiejaar 2015-2016 staat het Herfstsymposium in het teken van “800 jaar
ziekenzorg en devotie in Onze-Lieve-Vrouw van de Potterie”. Verder hopen wij in het voorjaar de
tentoonstelling “Wat hoort u?”, uitgewerkt door Prof. Em. Dr. Luc Calliauw naar Brugge te halen en
aansluitend ook ons Lentesymposium te wijden aan de geschiedenis van de audiologie.
De grote target is echter 2017, “25 jaar Collegium Medico - Historicum Brugense”. Om dit te vieren
bestaat nu het plan om terug een dagvullend symposium te organiseren op 11 november 2017 met
als werktitel “De prinsen van de Brugse geneeskunde”, een overzicht van “850 jaar ziekenzorg in
Brugge”.
Op naar ons 25-jarig lustrum!!!

Dr. William De Groote
Voorzitter Montanus
11 november 2015

25 april 2015: Schepen Dirk De fauw, dr. William de Groote, burgemeester Renaat Landuyt, Jan Tamsin en een delegatie van
de stad Diksmuide bij het net onthulde borstbeeld van Thomas Montanus
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EEN BORSTBEELD VOOR THOMAS MONTANUS IN BRUGGE
Dr. William De Groote

Van bij de prille start in 1992 van het Collegium Medico – Historicum Brugense groeide binnen de
werkgroep het idee tot de realisatie van een medisch historisch gerelateerd kunstwerk op de
hospitaalsite van Sint-Jan in Brugge.
Initieel werd gedacht (en wordt nog gedacht!), dat de hospitaalzusters die gedurende 800 jaar op de
hospitaalsite van Sint-Jan zich hadden ingezet voor de Brugse bevolking, daar een blijvend
aandenken verdienden.
Onze erevoorzitter dr. Robert Pannier, zag het meteen groots. Waarom, niet zoals in New York, een
letterkunstwerk van Robert Indiana welke “Care” of zorg zou symboliseren. Schitterend idee, maar
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de kostprijs van enkele 100.000 $ kon de vereniging zeker niet ophoesten en veel externe steun werd
niet gevonden.

New York – Love van Robert Indiana

Gezien uit een studie van Zuster Aleydis Bracke bleek dat gedurende deze 800 jaar zorg op de site, er
ongeveer 600 hospitaalzusters actief waren geweest, zowel in het gotische als in het 19de-eeuwse
ziekenhuis, ontstond een tweede idee om 600 kleine bronzen zusterbeeldjes, naar het ontwerp van
Anne Van Canneyt, verspreid over de volledige Sint-Janssite op te hangen. Dit ging terug om
financiële redenen evenmin door net als het idee van Brody Neuenschwander, om een koperen
danktekst aan de zusters ingevoegd in natuursteen aan te brengen op de binnenplaats voor het
broederklooster van Sint-Jan.
De werkgroep bleef aandringen bij het Brugse stadsbestuur omdat, wanneer de laatste
hospitaalzusters het hospitaalklooster op de Sint-Janssite zouden verlaten er toch een blijvende
hommage zou gebracht worden aan hun eeuwenlange inzet voor de Brugse hulpbehoevenden.
Uiteindelijk werd toen het kunstwerk de “Boom van Giuseppe Penone” dat initieel in 2002 ter
gelegenheid van Brugge culturele hoofdstad in de kloostertuin van het Groot Seminarie werd
geplaatst, om dit over te brengen naar de binnenplaats voor het zusterklooster als “Les veines du
cloître”.

8

Guiseppe Penone - Les veines du cloître – voor het zusterklooster op de Sint-Janssite

En toen werd het stil rondom de beeldprojecten van de werkgroep Montanus, tot in 2011 het
stadsbestuur van Diksmuide, de geboortestad van Thomas Montanus het initiatief nam om een
nieuw borstbeeld voor Montanus te laten plaatsen in hun stadspark.
Er werd een eerste borstbeeld voor Thomas Montanus in Diksmuide ingehuldigd op 24 juli 1845. Dr.
Isaac De Meyer, voorzitter van de Société medico – chirurgicale de Bruges gaf toen o.a. de inaugurele
rede.
Het borstbeeld werd tijdens de bombardementen op Diksmuide tijdens de Eerste Wereldoorlog
volledig vernield en later vervangen door een kwalitatief inferieure betonkopie dat in de jaren ‘70
van de vorige eeuw door vandalisme zwaar werd beschadigd.
Het nieuwe bronzen borstbeeld, van de hand van bronsgieter Jan Tamsin, werd op 24 september
2012 plechtig onthuld door burgemeester Lies Laridon van Diksmuide.
Nu kwam het momentum voor de werkgroep Montanus. Het stadsbestuur van Diksmuide stelde
immers de mal van het borstbeeld ter beschikking van de werkgroep.
Vervolgens poneerde onze werkgroep bij het stadsbestuur in Brugge dat Thomas Montanus zeker
zijn plaats had in het stadsbeeld naast de andere humanistische intellectuelen zoals Simon Stevin en
Juan Luis Vives.
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Na een “diplomatieke strijd” kon met het Brugse stadsbestuur een overeenkomst gevonden worden
over de realisatie en de plaatsing van het borstbeeld van Montanus op de Sint-Janssite.
De werkgroep Montanus zou het bronzen beeld schenken aan de stad Brugge. De stad zou zorgen
voor de sokkel en de plaatsing van het borstbeeld, voor de oogkliniek op de Sint-Janssite.
Jan Tamsin uit Stuivekenskerke kon opnieuw het bronzen beeld van Thomas Vandenberghe gieten,
dat op 25 april 2015 plechtig door burgemeester Renaat Landuyt werd onthuld. Voor de werkgroep
Montanus was dit de realisatie van één van haar dromen en ze is het stadsbestuur Brugge bijzonder
dankbaar voor de corealisatie welke een zeer goed voorbeeld is van een publiek-private
samenwerking op het vlak van erfgoed.
Maar alle Montanusdromen zijn nog niet gerealiseerd. De “Boom van Penone” is geen echte
hommage aan de hospitaalzusters. Wij pleiten voor een bronzen beeldengroep op de hospitaalsite in
analogie met deze van de nachtwacht van Rembrandt op het Rembrandtplein in Amsterdam (waar
levensgroot de nachtwacht in brozen structuren staat uitgebeeld). Analoog zou de groep
hospitaalzusters, zoals ze centraal afgebeeld staan op het hospitaalschilderij van Jan Beerblock in
brons kunnen gerealiseerd worden voor het zusterklooster.
Brugge, wees fier op uw zorggeschiedenis en dankbaar aan de hospitaalzusters die gedurende 800
jaar onbaatzuchtig vele generaties Bruggelingen hebben verzorgd.
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De beeldengroep “de nachtwacht”, naar Rembrandt op het Rembrandtplein in Amsterdam

Deze bronzen beeldengroep “de Hospitaalzusters”, naar Jan Beerblock, zou perfect voor het zusterklooster op de SintJanssite geplaatst kunnen worden
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THOMAS MONTANUS, MEDICUS - DIKSMUIDE 1617-1685 BRUGGE
Dr. William De Groote

Thomas Vandenberghe alias Montanus ( 1617-1685 ) is een ijkpunt in de Brugse medische
geschiedenis en samen met Meester Simon, Isaac De Meyer en Joseph Sebrechts behoort hij tot de
“Prinsen van de Brugse geneeskunde”.

INLEIDING
Thomas Vandenberghe wordt in 1617 geboren in Diksmuide als zoon van medicus Robert
Vandenberghe – Montanus. Vader Montanus, gepassioneerd arts, publiceert o.a. een boek over de
dieetleer, de Diaetema sive salubris victus ratio novo-antiqua.
Hij stuurt zijn zoon Thomas naar een Latijnse school in Brugge en vervolgens naar de universiteit van
Leuven om er geneeskunde te studeren. Thomas Vandenberghe studeert summa cum laude, als
licentiaat geneeskunde af in Leuven op 11 juli 1639. Naderhand onderneemt hij een Peregrinatio
academica naar Duitsland en Italië, o.a. naar Padua.
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Diploma universiteit Leuven 1639 - Thomas Montanus - licentiaat geneeskunde - summa cum laude

ZIJN EERSTE PRAKTIJKJAREN
Hij vestigt zich eerst als arts in Gent, waar hij op 15 september 1646 huwt met Petronella De Keyzer,
welke kort nadien overlijdt. Hij huwt voor een tweede maal in 1650 met Ana Elias uit Esen, welke
hem een dochter zal schenken op 14 april 1650.

MONTANUS EN SINT-WINOKSBERGEN
Vanaf 1643 tot 1656 wordt hij stadspensionaris in Sint-Winoksbergen, dat op dit moment een
Spaanse garnizoensstad is tijdens de Frans-Spaanse oorlog.
Hij krijgt er de leiding over het Spaans militair ziekenhuis en maakt er een pestepidemie mee. Hierbij
doet hij niet alleen ervaring op in het verzorgen van pestlijders, geraakt zelf geïnfecteerd, maar zal
deze aandoening overleven. Deze ervaring zal de basis leggen van zijn later werk over de pest.
Tijdens zijn verblijf in Sint-Winoksbergen zullen zowel zijn echtgenote als zijn dochter sterven. Het is
niet bekend of dit het gevolg was van de pest.

MONTANUS EN BRUGGE
In 1655 verhuist hij naar Brugge waar hij zich op 3 juli 1655 laat inschrijven als vrijlaat van het Brugse
Vrije.
Brugge is in de 17de eeuw na zijn middeleeuwse succesperiode een dode stad geworden, volledig in
de ban van de contrareformatie. Brugge dat op dit moment nog slechts 30.000 inwoners telt, is
onderhevig aan een radicalisering van de godsdienstige denkbeelden, vooral op basis van de
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ordonnantie van bisschop Triest van 1618, welke zeer strikte religieuze voorschriften oplegt, o.a.
inzake zondagsrust, misviering, communie,… .
De contrareformatie gaat zelfs voorschriften uitvaardigen op het medische vlak, zoals de eis dat
enkel een opname in het Sint-Jansziekenhuis mogelijk is, mits schriftelijk bewijs van katholicisme.
Verder legt ze aan de artsen het verbod op om zieken in doodsgevaar te bezoeken zonder
voorafgaandelijke biecht en communie van de patiënt.
De libertijnse stad die Brugge in de Middeleeuwen was, zal in de 17de eeuw duidelijk overhellen naar
het puritanisme.
Op het medisch vlak telt Brugge in 1655, 17 geneesheren. Thomas Vandenberghe zal al snel een
bloeiende artsenpraktijk uitbouwen en zal in Brugge voor een 3de maal huwen op 12 november 1673
met Maria Van Sandycke die hen op 17 mei 1675 een zoon schenkt. Thomas Montanus Jr. welke
waarschijnlijk jong is overleden.
Oorspronkelijk woonde Thomas Montanus op den Braamberg (1), verhuist vervolgens naar de
Waalsestraat (2) om zich uiteindelijk te vestigen in het grote hoekhuis op de Corenmarkt (3), nu
vismarkt in Brugge.

MEDISCHE ACTIVITEITEN IN BRUGGE
Reeds in 1656 wordt hij in Brugge aangesteld als geneesheer-stadspensionaris, verantwoordelijk voor
het Sint-Janshospitaal en de wezenschool. Nog hetzelfde jaar wordt hij ook pensionaris van het
Brugse Vrije. Beide mandaten zal hij gedurende 29 jaar, tot zijn dood in 1685, uitoefenen.
In deze hoedanigheid wordt hij in 1663 ook evaluator voor de beroepskennis van de vroedvrouwen.
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In hetzelfde jaar 1663 breekt in Brugge de laatste grote pestepidemie uit, welke zal aanduren tot
1666. Montanus wordt hoofd van “de kamer van gezondheid” welke de ganse medische en logistieke
organisatie moet coördineren bij de bestrijding van deze pestepidemie.
Op basis van zijn eerdere ervaringen in Sint-Winoksbergen en deze tijdens de grote pestepidemie
1663-1666 publiceert hij in 1669 zijn belangrijkste werk de “Pestis Brugana”. Hierin leunt hij qua
behandeling nog steeds dicht aan bij de hippocratisch galenische geneeskunde.

Titelpagina van de “Pestis Brugana” 1669

MEDISCH-ORGANISATORISCH TALENT
Thomas Montanus had zeker een groot medisch-organisatorisch talent, een man van structuren, die
vooral de kwaliteit van de geneeskunde wilde verbeteren.
Dit blijkt vooreerst uit zijn snelle aanstelling tot pensionaris van bij zijn aankomst in Brugge, zowel
v.w.b. de Stad als het Brugse Vrije.
Verder blijkt dit ook uit het feit dat juist hij werd aangeduid in 1663 de kamer van gezondheid te
leiden.
Dit blijkt vooral uit het feit dat hij de grote stimulator was die in 1665 de eerste medische
beroepsvereniging in Brugge heeft opgericht, nl. het Sint-Lucasgenootschap. Het was een
organisatorisch-en klinisch discussieforum welke de uitoefening van de geneeskunde in Brugge wilde
optimaliseren.
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De appreciatie van zijn uitzonderlijk talent blijkt ook uit het feit dat hij als medicus vanaf 1667, door
de chirurgijns wordt aangezocht om de examencommissie van de “eed der chirurgijns” te leiden.

Thomas Montanus zit de examencommissie van de “Eed der Chirurgijns” voor
Philippe Bernaerts 1677

Montanus streefde naar een breed medisch draagvlak in de stad Brugge. Zijn streven was om een
Collegium Medicum op te richten welke een vereniging zou zijn van zowel artsen, chirurgijns als
apothekers. Dit mislukte, want hiervoor was de tijd, op het eind van de 17de eeuw, in Brugge nog
zeker niet rijp.
Montanus overlijdt in Brugge op 8 april 1685 op de leeftijd van 68 jaar en wordt begraven in de kerk
van de Minderbroeders – Recolletten.

BESLUIT
Thomas Montanus heeft zeker in Brugge de kiem gelegd van het medisch humanisme in een periode
dat het hippocratisch-galenisch model begon te wankelen.
Hij heeft zich vooral ingezet voor een betere medische organisatie en – scholing. Hij is er echter niet
in geslaagd om in de stad nieuwe medische infrastructuur te realiseren.
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Montanus is een ijkpunt in de Brugse medische geschiedenis, er is duidelijk een periode voor en een
periode na Thomas Montanus.
Hij is t.e.m. vandaag de inspirator van het Collegium Medico-Historicum Brugense, dat naar hem
genoemd is. Zijn nieuw borstbeeld op de Sint-Janssite staat nu symbool voor 850 jaar medische zorg
in Brugge.

Dispenning gebruikt bij de jaarlijkse herdenkingsmis voor Thomas Montanus op 8 april
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NAPOLEON
en de krijgsgeneeskunde

19

20

NAPOLEON: EEN GENUANCEERD BEELD
Dhr. Johan Op de Beeck

Napoleon hoort thuis aan de top. Hij was te ongevoelig en te intelligent om elders te zijn. Dat hij er
ook geraakte, heeft te maken met de buitengewone omstandigheden van deze bij uitstek historische
periode. Voor een regering met rustige adem was het niet het moment. Er was een taaie
doordouwer nodig. Alleen verschroeiende energie en mateloze ambitie konden het land maar ook de
maatschappelijke vernieuwing van de Franse Revolutie redden. Eigenschappen die hij met overvloed
bezat. Elke vezel van zijn wezen was gericht op de beheersing van het leven zelf, op de totaliteit der
dingen, ook al heeft hij zelden geweten waar het allemaal heen moest leiden. Het was een ambitie
die menselijk gesproken als onmogelijk moet bestempeld worden. Maar hij schrok er niet voor terug.
Alles interesseerde hem, alles wilde hij begrijpen, alles wilde hij sturen en dirigeren. Het begrip
“maakbare samenleving” is nooit zo van toepassing geweest als in de vijftien jaar dat Napoleon
Bonaparte regeerde. Typisch een kind van de Verlichting. Hij heeft zich een taak gesteld die anderen
als herculisch ervaarden. Maar niet hij. Dat hij zou slagen, was het rotsvaste middelpunt van zijn
overtuigingen. Maar de werkelijkheid was weerbarstiger en het gedrag van grote groepen mensen
bleek toch niet zo maakbaar als hij gehoopt had.

De napoleontisch oorlogen hebben een indrukwekkend aantal slachtoffers gemaakt. Dat is
onloochenbaar. Het exacte aantal zal allicht nooit uit de verf komen, omdat bijvoorbeeld de
burgerslachtoffers in die tijd nauwelijks in kaart werden gebracht. Welke cijfers kennen we bij
benadering dan wel? Tussen 1799 en 1815 hebben 2.015.500 mannen in het leger van Napoleon
gediend. Ongeveer 407.000 onder hen zijn omgekomen. De meesten stierven niet eens tijdens
gevechten maar bezweken aan ziekte, ontberingen en verwondingen. Dat is dus ongeveer twintig
procent van het totaal. Daarbij komen 607.500 niet weergekeerde krijgsgevangenen en vermisten.
Meer dan 1 miljoen verliezen dus in totaal. De cijfers bij de vijanden van Napoleon liggen iets hoger
en variëren al naargelang de bronnen tussen 1 en 2,5 miljoen verliezen. Ter vergelijking: de
Dertigjarige Oorlog (1618-1648) maakte tussen 5 en 7 miljoen slachtoffers. De Eerste Wereldoorlog
kostte op vier jaar tijd 1,4 miljoen Fransen het leven. In heel Europa lieten 9 miljoen militairen het
leven en 8 miljoen burgers. Cijfers die beduidend tragischer zijn maar natuurlijk niets van de
napoleontische oorlogen kunnen goed praten. Was Napoleon verantwoordelijk voor de
oorlogsellende? Het antwoord is ondubbelzinnig ja. Was hij als enige verantwoordelijk? Dat is
overduidelijk niet het geval. De nagedachtenis van Napoleon is slachtoffer geworden van zijn
militaire genie. Zijn overwinningen op het slagveld overschaduwden de essentie van zijn bewind, dat
veel meer op vrede dan op oorlog was gericht.

Napoleon was niet onverschillig voor het menselijke leed waarvoor hij tijdens de vele oorlogen
medeverantwoordelijk was. Al liet hij er zich evenmin door hinderen. Op veel momenten gaf hij blijk
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diep geraakt te zijn door de dood van officieren die dicht bij hem stonden zoals Duroc, Lannes en
Desaix. Maar ook het lijden van gewone soldaten beroerde hem. Na het verschrikkelijke bloedbad
van Eylau bijvoorbeeld toonde hij zich diep geschokt. Gaandeweg heeft hij steeds vaker de ogen
gesloten voor de verschrikkingen van de oorlog, maar een andere keuze was er natuurlijk niet. Het
was het lot van de krijger, een lot dat hij kende, omdat hij zijn eigen leven meerdere malen op het
spel had gezet. Maar de onverdraaglijke taferelen van een slagveld op het einde van de dag moeten
hem zijn hele leven voor de geest gehangen hebben. In zijn verwerkingsproces bood het
onophoudelijke werken daarbij zeker soelaas. Zijn overbezette agenda en hectische arbeidsdagen
hebben ongetwijfeld geholpen om de emoties niet de bovenhand te laten nemen. Allicht ligt daar
dan ook de oorzaak van zijn harde, zelfs ongevoelig imago. Tienduizend gewonden? De volgende
ochtend kon je Napoleon net zo goed een nieuw reglement voor de Comédie Française horen
bedenken. Het was een manier om zichzelf en zijn omgeving psychologisch op de been te houden.
Een ander element dat tot de beschadiging van zijn beeld heeft bijgedragen was zijn omgang met
medewerkers. De relaties die hij had met zijn regeringsleden waren niet gebaseerd op zijn gave om
hartelijk met mensen om te gaan. Hij straalde een overdonderende mentale kracht uit, die zijn
suprematie vanzelfsprekend maakte. Het was iets waar hij zich aanvankelijk slechts in beperkte mate
van bewust was. Gaandeweg drukte hij meer en meer zijn stempel op alles en iedereen. In de mate
dat de oppositie tegen zijn groeiende macht toenam, hield hij weinig of helemaal geen rekening met
andere meningen binnen de inner circle van het regime.
Wat heeft het allemaal opgeleverd?

DE MAATSCHAPPELIJKE VERNIEUWING
De inwoners van het Franse keizerrijk en a fortiori dus ook van de Belgische, Hollandse, Italiaanse en
Duitse gebieden binnen haar invloedssfeer werden onder Napoleon voor het eerst moderne burgers
die konden bogen op rechten en plichten zoals vervat in de Verklaring van de Rechten van de Mens.
Dat was de voornaamste realisatie van de Franse Revolutie. Het begrip van “soevereine natie” werd
geïntroduceerd: dat wilde zeggen dat het de natie was – en niet een vorst of een adellijke elite – die
de politieke beslissingen nam. De Natie werd vertegenwoordigd door een republiek, later door een
keizer van de republiek. Bovendien kwam er een grondwet die de scheiding en organisatie van de
drie machten organiseerde in wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. Allemaal dierbare
basisprincipes van onze hedendaagse samenleving. Napoleon heeft ze verdedigd, en gekaderd in een
solide wetgeving. Het concrete raamwerk van de wettelijke verhoudingen tussen burgers en de staat
en burgers onderling werd vervat in de Code Civil. Toen ze in 1804 tot stand kwam, was ze gemaakt
door de republikeinse juristen, maar geïnspireerd en aangejaagd door Napoleon. Zelfs al zijn
sommige artikelen en principes verouderd en aangepast, de Code Civil-of Code Napoleon zo u wilt - is
de basis van de moderne rechtsstaat. Voor het eerst werd iedereen gelijk voor de wet, werd de
individuele vrijheid erkend en beschermd, en kwam in plaats van feodale willekeur een universele
rechtsorde. Ze bleef in Nederland en België, maar ook in het latere Duitsland de basis van het recht.
De Code was een overwinning op de chaos. Alleen Napoleon was er toe in staat.
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Een tweede belangrijke doorbraak was de scheiding van kerk en staat. We staan er nog alleen bij stil
als we ons druk maken over de invloed van geestelijken in verre landen, maar de verstikkende greep
van kerk en geestelijkheid op alle aspecten van het maatschappelijke en individueel leven was ook in
Europa een realiteit tot niet zo heel lang geleden. Godsdienstvrijheid bestond niet. Onder het ancien
régime stond de kerk in voor de registratie van geboortes en huwelijken. Maar het allerbelangrijkste
was dat de inrichting van de staat en zijn maatschappelijke ordening rechtreeks was gekoppeld aan
die van de katholieke godsdienst. Aldus waren de belangen van wereldlijke machthebbers en die van
de kerk nauw verstrengeld. Napoleon echter – en voor hem de revolutionaire regeringen - handelden
naar het inzicht dat geen enkele levensbeschouwing het recht heeft op een monopolie over de
politieke organisatiebeginselen van de maatschappij. Een echte burgerlijke maatschappij moest er
een zijn waar pluralisme en de levensbeschouwelijke tolerantie de norm waren. De natie moest
eenheid vinden in neutrale, formele beginselen en procedures die de discussie en het samenleven
mogelijk maken zonder een vooraf bepaalde hiërarchie van waarden. Dat beginsel werd de grondslag
van een democratische ordening van een rechtsstaat en van een scheiding van kerk en staat. Het was
de logica van de Verlichting, in de praktijk omgezet door de Revolutie en gehandhaafd en in
wetgeving vastgelegd door Napoleon. Een logica die leidde tot godsdienstvrijheid, een van de grote
persoonlijke realisaties van Napoleon. Als Eerste Consul en later als keizer heeft hij overal waar hij
maar kon mensen de vrijheid geschonken om de godsdienst te kiezen die hun voorkeur wegdroeg. Of
om helemaal geen godsdienst te volgen en toch als gelijkwaardig burger behandeld te worden.
Vrijzinnigen mogen hem dankbaar zijn. Maar meer nog zijn de Joden hem in hoge mate schatplichtig
voor een lang verwachte emancipatie. De scheiding van kerk en staat is een basiswaarde van onze
hedendaagse samenleving. We zijn er aan verknocht en beschouwen ze als vanzelfsprekend. Maar in
de tijd van Napoleon werd ze hard bevochten. Het is duidelijk dat zonder de vijftienjarige stormpas
van Napoleon deze prille nieuwe maatschappelijke ordening niet zou overleefd hebben. Ook al heeft
hij niet de democratie ingevoerd, en was hij ook geen democraat, hij heeft er wel de basis voor
gelegd.

DE LIMIETEN VAN HOOGBEGAAFDHEID
De sterkte van Napoleon was natuurlijk meteen ook zijn zwakte. Het systeem was aangewezen op
één man. Dat gegeven heeft de hele periode van het Consulaat en het keizerrijk beïnvloed. Het
leidde zelfs tot het oprichten van het keizerrijk zelf. Napoleon was een factor van zekerheid en
stabiliteit, net zozeer als hij het omgekeerde was. Met name de financiële wereld had er problemen
mee. Op geen enkel moment heeft de regering van Napoleon het vertrouwen van bankiers en
financiers gehad zoals bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk dat absoluut wel had. Het leidde tot
voortdurende problemen om de staatschuld te financieren.
Maar ook het fysieke welzijn van Napoleon was natuurlijk van enorm belang, precies omdat alles
rond hem draaide. De persoonlijke levensloop van Napoleon heeft dan ook op zijn palmares een
belangrijke invloed gehad. Zo waren zijn prestaties als staatshoofd en chef van de strijdkrachten na
twee derden van zijn regeerperiode lang niet meer zo indrukwekkend als tussen 1799 en 1807, met
het verdrag van Tilsit als hoogtepunt. De fysieke aftakeling sloeg vroeger toe dan mocht verhoopt
worden. Het mag niet verbazen. Geen mens is in staat zijn staat van dienst te vertillen zonder er een
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prijs voor te betalen. Het enige wat niet leek aangetast en tot enkele dagen voor zijn dood heeft
gefunctioneerd was zijn fenomenale wilskracht. Het was dan ook steeds vaker op “willen” dat hij
beroep deed. Complexiteit en zorgvuldige afweging leken na de gouden jaren van het Consulaat
steeds minder aan hem besteed. Hij vond er wat op om zich het leven iets eenvoudiger te maken: hij
vond zichzelf uit. Een personage dat dienst deed als masker, het personage van de ongenaakbare
vorst omringd door mensen die volgens een strikte regelgeving moesten werken en leven. Zelf heeft
hij het letterlijk ook zo geformuleerd: “Ik sproot voort uit de massa, het was noodzakelijk dat ik een
beeld voor de buitenwereld ophing, me zelf een zeker zwaarwichtigheid aanmat, samengevat de
etiquette van het hof dus, want anders zou men mij de hele dag door op de schouders getikt
hebben”. Al die omlijstende franje verklaart de metamorfose die hij nog tijdens het Consulaat maar
vooral tijdens het keizerrijk onderging. Hij vermomde zich in een personage dat hem aanvankelijk
heeft geholpen om te overleven. Het beschermde hem tegen de haaien van de politiek. Al van bij zijn
eerste overwinningen doken immers concurrenten op die klaar stonden om hem bij de eerste de
beste tegenvaller uit de weg te ruimen of te vervangen. De romanticus was verdwenen, zijn ziel was
weg, de bezieling dus ook. Anderen voelden het, hij niet, of hij deed toch alsof. Ook op het moment
dat zijn staat van genade al voorbij was bleef hij de rol acteren van de onweerstaanbare. Wellicht
was elke andere keuze gelijk met politieke zelfmoord. Er was geen weg terug.

Napoleon was tegen veel bestand, maar niet tegen de tand des tijds. Die heeft zich in zijn geval zeer
scherp getoond. Verworden van een bezielende leider tot het personage van verheven keizer heeft
geleid tot existentiële eenzaamheid. In laatste periode van het keizerrijk (na 1809) werden de
mannen en vrouwen die belangrijk waren voor hem niet meer overtuigd, verleid of beïndrukt. Ze
werden gekocht. Er was geen tijd meer voor goede relaties. Maar ook de zin ertoe ontbrak. Napoleon
was fundamenteel een misantroop. Tijdens de Revolutie had hij gezien hoe mensen met elkaar
omspringen als er recht noch gebod was om hen remmingen op te leggen. Zijn mensbeeld werd er
door bepaald. Waar hij aanvankelijk nog mild kon zijn en zijn wantrouwen kon temperen, verloor hij
die kwaliteit om naar het positieve in mensen te speuren. Allicht teveel meegemaakt, zowel op het
persoonlijke als op het echte slagveld.
De natuur heeft Napoleon begenadigd. Zijn fysieke en psychische mogelijkheden waren
buitengewoon. Hij toonde zich in vele opzichten een geboren leider. Maar de natuur zorgt niet voor
alles. Delegeren bijvoorbeeld was hem onbekend. Uit zichzelf al een controlefreak die zich met elk
detail wilde inlaten, kwam hij er niet toe om ministers en maarschalken echte
verantwoordelijkheden toe te bedelen. Niemand was in staat om Napoleon te zijn, maar dat was
eigenlijk wel wat hij verlangde van hen. Als een minister minder snel was, minder doorzicht had,
minder strateeg was dan hij, leek hij dat noch te kunnen begrijpen noch te aanvaarden. Nog liever
deed hij de zaken dan maar zelf. Napoleon is allicht de meest geniale militair uit de recente
geschiedenis en ook als staatshoofd heeft hij mijlpalen verzet. Maarschalken en generaals keken naar
hem op en hij had hen geleerd om vooral niet zelfstandig te denken maar zijn beslissingen onverkort
uit te voeren. Daar had hij goede en minder goede redenen voor. Zijn militaire genie was
onbetwistbaar en geen mens kon wat hij kon. De minder goede reden is dat hij niemand naast zich
duldde, want dat kon hem een politieke concurrent opleveren, een rivaal, een troonpretendent zelfs.
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Die politieke overweging speelde hem ook parten tijdens de campagne van Waterloo toen hij sterke
legerleiders thuis liet, waarschijnlijk uit vrees dat ze zijn plaats zouden kunnen innemen. Ook tijdens
de Russische veldtocht van 1812 werkte het napoleontisch besluitvormingssysteem niet. Uiteindelijk
werd dit ook het beeld in de hele gezagstructuur van het keizerrijk. De keizer slaagde er niet meer in
om zijn ploeg rond hetzelfde doel te scharen en zich rond zijn persoon te verenigen. Woedebuien
traden in de plaats van de kameraadschappelijkheid die de eerste dagen van het Consulaat
kenmerkte. Tussen 1811 en 1815 hing het regeringsapparaat aan elkaar als los zand. Nogmaals,
niemand had het hem voorgedaan, er waren geen voorbeelden, geen maatschappelijk project was in
de moderne tijd zo groots geweest als het zijne. Het excuseert hem tot op zeker hoogte, maar
verbergt niet dat hij als teamleider niet het niveau haalde dat de omstandigheden vereisten.

Kunnen we Napoleon daarom een dictator noemen? Voorzichtigheid en nuancering zijn hier op zijn
plaats. Het woord is te bezwaard en roept associaties op met de meest verwerpelijke leiders van de
twintigste eeuw, en over de hele lijn genomen absoluut niet vergelijkbaar zijn. Hem vergelijken met
bijvoorbeeld Hitler getuigt van zwakke historische kennis. Ze hebben beiden oorlog gevoerd in
Europa en Moskou aangevallen, jazeker. En daar houdt de vergelijking op. Om te beginnen waren
beiden als mens zeer verschillend. Napoleon heeft nooit het racisme van Hitler in zich gehad, net zo
min als hij zich heeft bezondigd aan genocide. Het geraaskal over superieure rassen en de drang naar
‘Lebensraum’ voor de eigen stam kan je op geen enkele wijze Napoleon aanwrijven. Napoleon was
een man van de Verlichting, Hitler een van de absolute duisternis. De ene een intellectueel, een
harde werker. De andere een minus, gedreven door rancune over de Duitse nederlaag in 1918,
geobsedeerd door afschuwelijke waanideeën. Ook hun nalatenschap is heel verschillend. Hitler heeft
zijn land doelbewust naar de totale vernietiging willen leiden, wat helemaal niet van Napoleon kan
gezegd worden. Napoleon liet een heel arsenaal van heilzame maatschappelijke vernieuwingen na,
Hitler de meest negatieve en nutteloze destructie die geen zinnig mens zouden kunnen inspireren.
Het laatste woord laat ik graag aan Hitlers meest bekende biograaf Ian Kershaw, die elke gelijkenis
tussen beiden verwerpt als baarlijke cafépraat.

Dat hij een zeer ontwikkelde goesting in macht had moge duidelijk zijn. De waarheid is dat hij als
geen ander de krachten beheerste waarmee de toenmalige politici werkten. Maar het is een
overdrijving te stellen dat hij zich boven de wet stelde. Althans niet systematisch. Zowel Napoleon
zelf als zijn hele omgeving waren kinderen van de Verlichting. Ze geloofden fundamenteel in de
rechtstaat. Zeer vaak krabbelde Napoleon terug als hem kon aangetoond worden dat een maatregel
strijdig was met recht of wet.

Hoe zeer Napoleon ook de man van de gelijkheid is geweest, zo weinig echter was hij de man van de
vrijheid. “Ik haat de vrijheid helemaal niet; ik heb haar beknot toen ze mijn pad belemmerde. Maar ik
voel haar goed aan, ik koester haar in mijn gedachten.” Dat was volgens de liberale
grondwetsspecialist Benjamin Constant wat Napoleon hem over de kwestie gezegd had. Hij zou dus
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meer vrijheid hebben toegestaan indien mogelijk, dat wil zeggen indien ze het algemeen project van
het keizerrijk niet in de weg zou gestaan hebben. De conversatie vond plaats tijdens de Honderd
dagen in 1815, toen Napoleon aan Constant had gevraagd een grondwetswijziging te schrijven. Op
een ogenblik dus dat Napoleon de liberalen nodig had en zich veel plooibaarder opstelde dan ooit
tevoren. “Vrije verkiezingen? Publieke debatten? Ministeriële verantwoordelijkheid? Een vrije pers?
Ik ben er voor. (…) De omstandigheden zijn veranderd en ik ook. Ik ben ouder geworden. De rust van
een constitutionele vorst zou me goed uitkomen”. Zo sprak Napoleon in 1815, luttele weken voor het
zwaard van Damocles viel. Eerst en vooral was hij een sterk voorstander van staatscontrole en dus
van een geheime politie die dicht op de huid van de burgers zat. Tussen 1800 en 1814 heeft
Napoleon 1.100 brieven geschreven aan de opeenvolgende ministers van Politie, Fouché, Régnier en
Savary. Een beduidend aantal. Belangrijker is wat er in stond. Zelden vroeg hij zijn ministers aan om
wat clementer op te treden. Het omgekeerde was het geval. Napoleon was ook dubbelzinnig als het
op de rechtspraak aankwam. Zeker, de nieuwe wetgeving gaf de burger veel meer garanties en zelfs
mogelijkheden tot hoger beroep. Maar Napoleon heeft zijn eigen wetten regelmatig omzeild. Hij
greep in, als hij vond dat misdaden niet bestraft werden omdat de letter van de wet het niet
toestond. Daarvan zijn veel voorbeelden voorhanden. Vrijheid was er evenmin voor de meningsuiting
en de pers in het bijzonder. Kranten en boeken waren niet weid verspreid in die tijd. Ze werden
gelezen door een elite. Maar in de revolutie was gebleken dat die elite de sneeuwbal aan het rollen
kon brengen die een heel staatsapparaat de afgrond in sleepte. Napoleon had het gezien en was er
bevreesd voor. Vanuit die ingesteldheid heeft hij de pers gebruikt en tegelijk monddood gemaakt.
Redacteurs werden ofwel omgekocht, ofwel gecensureerd, soms ook gewoon achter de tralies
gegooid. Jaar na jaar werd de lijst met verbonden onderwerpen aangevuld met steeds nieuwe
onderwerpen. Journalisten moesten leren wat goed was voor het land. “Elke ongunstig nieuws moet
vermeden worden”, had Napoleon geroepen. “Zij moeten die berichten in quarantaine houden, en er
van uit gaan dat ze zijn opgesteld door de Engelsen”. Troepenbewegingen mochten al sinds lang niet
gerapporteerd worden. Dat valt te begrijpen. Maar taboe was ook nieuws over aanslagen en
misdaden, tenzij dan als de daders gevat en gestraft werden. Zelfmoord kon ook niet, in het keizerrijk
was iedereen gelukkig. Zo weinig mogelijk details ook over de keizer en zijn familie, noch over hun
geldverslindende bezigheden zoals gemaskerde bals. Het was allemaal niet nieuw. Voor hem hadden
alle koningen zo gehandeld, naast hem handelden de regeringen in Wenen, Sint-Petersburg of Berlijn
volgens gelijke strekking. Maar ons oordeel mag harder zijn voor Napoleon, omdat uitgerekend hij de
man van de Verlichting en de nieuwe tijd was.

De vernieuwingen en hervormingen, de complexiteit van zijn buitenlands beleid, de omvang van zijn
militaire ondernemingen, dat alles kon natuurlijk niet gebaseerd zijn op uitgebalanceerd
democratisch overleg zoals we dat vandaag normaal vinden. Zeker niet in het tijdsgewricht van toen.
De parlementaire democratie moest nog uitgevonden worden op het Europese continent. Bovendien
regeerde Napoleon nauwelijks enkele jaren nadat zijn land zich in een nauwelijks voor te stellen staat
van ontbinding en rechteloosheid had bevonden. Een catastrofale situatie waaraan hij zelf met harde
hand en mits algemene goedkeuring van de samenleving een einde had gesteld. Er was geen denken
aan dat democratie op dat moment enig soelaas had kunnen bieden. Integendeel, de eerste
ervaringen met een republiek waarin de regering niet wist hoe om te gaan met haar parlement en
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nog minder met de oppositie had geleid tot het schavot, waar het volk zich gedurende jaren kwam
vergapen aan de afgesneden hoofden van echte of vermeende politieke tegenstanders. In die zin ben
ik geneigd om Napoleon te geloven toen hij zich vergeleek met de eerste succesvolle democratische
president die de moderne wereld heeft gekend, George Washington. “Als ik in Amerika had geleefd,
zou ik met plezier een Washington geweest zijn en me tot nut gemaakt hebben op zijn manier. Want
ik zie niet in welke andere weg hij daarginds had kunnen bewandelen. Maar als Washington in
Frankrijk zou hebben geleefd, een land verscheurd van binnenuit en bedreigd van buitenaf, dan zou
ik nog wel eens willen zien hoe hij zichzelf gebleven zou zijn. Als hij inderdaad zijn Amerikaanse
methode had gevolgd, zou hij een mislukkeling geworden zijn, die zijn land nog dieper in het moeras
zou getrokken hebben”, aldus Napoleon. Hij gaf dus aan dat hij ideologisch gesproken een soort van
democratisch model genegen was, maar dat de Europese en de Franse realiteit hem ertoe dwongen
om wel pro republikeins, maar tevens ondemocratisch te regeren.

De eenzaamheid aan de top heeft zijn beoordelingsvermogen uiteindelijk stevig aangetast. Angst
voor zijn toorn en afwijzing leidde er uiteindelijk toe dat men hem alleen nog het goede nieuws
kwam brengen. Er zijn heel wat getuigenissen over onvolledige en zelfs vervalste legerbulletins,
tijdens de Russische veldtocht en tijdens de aanloop naar Waterloo. Het maakte dat hij nooit echt op
de hoogte was van de reële sterkte van zijn divisies. Voorheen was zoiets ondenkbaar, al was het
maar omdat hij persoonlijk op het terrein ging. Tijdens veldtochten kon hij in een oogopslag
inschatten of de statistieken klopten. Bij de geringste soldaten of ambtenaren ging hij luisteren hoe
de vork precies in de steel zat. Als anonieme burger wandelde hij marktpleinen op om er met Jan met
de pet te keuvelen over de levensduurte en te polsen naar de populariteit van zijn regering. Maar na
1812 ontbrak die kracht hem. Toen was hij een corpulente, vermoeide knakker van middelbare
leeftijd met veel meer zorgen dan goed voor hem was. Ook de verwijdering van Joséphine heeft een
rol gespeeld in zijn vereenzaming. Ze was het enige wat hem nog echt verbond met de man die hij
geweest was, de keizer-soldaat, de tomeloze jonge god die ontsnapt leek te zijn uit de Oudheid.
Joséphine verkeerde ook in de unieke positie om nog zijn oor te vinden voor de onwelkome
boodschappen van de achterban. Meer dan wie ook hield ze hem bij de realiteit, ook al bekocht ze
dat regelmatig met een schimpscheut. Die rol heeft Marie-Louise nooit kunnen vervullen. De gewone
soldaten hebben dat gemis op een of andere wijze goed aangevoeld. In mijn lectuur van hun
memoires trof het me hoe vaak er werd gezegd “Joséphine was zijn muze”, of “Zolang Joséphine er
was, leefden we onder een goed gesternte” en “Hij maakt een grote fout door Joséphine weg te
sturen”. Bijgeloof allicht, maar misschien ook een instinctief aanvoelen dat er iets fundamenteels
verloren was gegaan bij de baas. Joséphines tedere ademtocht blies hem niet meer aan.

OORLOGSSTOKER OF VREDESDUIF?
Het internationale optreden van Napoleon is faliekant afgelopen. Aan goede intenties heeft het
nochtans niet ontbroken. “Een van mijn grootste ideeën was de fusie en de vereniging van volkeren
die gelijkaardig zijn en door hun geografische ligging met elkaar verbonden zijn”, heeft Napoleon in
Sint-Helena laten optekenen. “Ik had al deze volkeren willen samensmeden tot één natie. Het zou
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mooi geweest zijn als ik met zo’n resultaat het nageslacht en de eeuwigheid had kunnen tegemoet
treden. (…) In Europa is er slechts één evenwicht mogelijk, het bestaat erin volkeren samen te
brengen in een confederatie.” Klinkt dit ons niet vertrouwd in de oren? Een eengemaakt Europa,
Napoleon zag het juist. Maar hij kwam pas met dit project op de proppen toen hij bezig was aan zijn
grote geschiedschrijving annex apologie tijdens de gevangenschap op Sint-Helena. Bovendien heeft
Napoleon nooit omschreven hoe die confederatie er dan precies moest uitzien. Zijn Europees ideaal
was vaag en eigenlijk geldt dat bij uitbreiding voor heel zijn internationaal beleid. Klare
omschrijvingen van waar hij wilde landen heeft hij niet nagelaten. Vooral niet toen hij de macht had
om ze ook na te streven.

Hij huldigde beginselen al naargelang de situatie en de machtsverhoudingen. Voorbeelden hiervan
waren zijn dubbelzinnigheid inzake de heroprichting van de Poolse natie, de onafhankelijkheid van
Italië en natuurlijk de Duitse landen. Hij wisselde van standpunt al naargelang het hem een betere
positie ten aanzien van Rusland en Oostenrijk kon bezorgen. Gezien de al even grote
dubbelzinnigheid van die twee was zijn houding begrijpelijk. Internationale politiek, dat was op tijd
de juiste vriendschappen aanknopen, desgewenst ook opknopen. Wat het Europees federatief
project betreft heeft hij dus nooit willen zeggen hoe het volgens hem moest verlopen. En zelfs zijn
positie tegenover die twee continentale grootmachten werd voortdurend beïnvloed door het
allesoverheersende doel: de strijd tegen Engeland. Dat gebrek aan duidelijkheid heeft hem
ongeloofwaardig gemaakt in de ogen van de andere grootmachten. Het maakte het de Engelsen een
stuk makkelijker om hem te demoniseren. Men vreesde hem, zijn verdragen hielden slechts stand
zolang hij militair de sterkste was. Men verdacht hem ervan nooit te zullen ophouden met veroveren.
Het klopte niet, maar het was wel de perceptie van de anderen.

Die gevaarlijke vaagheid is een deel van de verklaring voor de napoleontische oorlogen. Maar zeker
niet de enige. Eerst en vooral moeten we even onze hedendaagse visie op internationale
conflictbeheersing loslaten. In de achttiende en voor een stuk ook in negentiende eeuw was het niet
gebruikelijk om conflicten met diplomatie en onderhandelingen tot een oplossing te brengen.
Iedereen – Frankrijk, Engeland maar ook alle anderen - gebruikten hoofdzakelijk oorlog als middel. In
die zin is Napoleon dus geen uitzondering. Alleen was hij zo goed in dit vak dat hij bijna alles won en
daardoor een fundamenteel machtsonevenwicht creëerde waarmee hij verder ook geen raad meer
wist. Een tweede fundamentele vaststelling is dat onder zijn bewind meer oorlogen door anderen
gestart zijn tegen de republiek en het keizerrijk dan omgekeerd, soms zelfs zonder voorafgaande
oorlogsverklaring. Zijn beslissende overwinningen zijn er gekomen na offensieven van Oostenrijk en
Rusland (Austerlitz, 1805), Pruisen (Jena, 1806) opnieuw de Russen (Friedland, 1807) daarna
Oostenrijk (Wagram 1809). Het waren allen hoogtepunten van oorlogen die niet door Napoleon
gewild waren. De veldtocht tegen Rusland en Spanje zijn dan weer door Napoleon zelf gestart. Dat
Napoleon vijftien jaar lang domineerde is trouwens te verklaren door het feit dat het zelden één
tegen allen is geweest. Meestal was de buitenlandpolitiek en dus ook de keuze voor oorlog of vrede
van de andere grootmachten gericht op gebiedsuitbreiding, handelsbelangen, het verwerven van
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verbindingsroutes, maritieme mogelijkheden en dies meer. Engeland was er op gericht om alle
mogendheden - niet alleen Frankrijk - zo klein mogelijk te houden, Rusland wilde een dominante
positie in de Middellandse Zee, palmde de Oostzeelanden en Finland in, wilde Polen hebben. Het
Oostenrijkse keizerrijk vreesde dat. Zelf was deze natie nog veel meer dan het keizerrijk van
Napoleon een veroveraar geweest. Wenen heerste over heel Centraal Europa. Het rijk omvatte de
huidige grondgebieden van Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, delen van Polen, Oekraïne,
Italië, Slovenië en Kroatië en stukken van Servië en Roemenië. Materie genoeg voor pan-Europese
conflicten die dan ook al lang voor Napoleon met de wapens werden beslecht.

Het is dan ook in deze context dat Napoleons acties moeten gezien worden. In het
allesoverheersende conflict tussen de twee supermachten – het Verenigd Koninkrijk en het Frankrijk
(eerst onder het zeventiende-eeuwse koninkrijk, dan de republiek en tenslotte Napoleons keizerrijk )
– was het logisch dat Napoleon een Frans overwicht nastreefde op het continent, aangezien de
Engelse overheersing op zee geen andere keuze liet. Die hegemonie koppelde hij aan de
modernisering van alle landen die aan het keizerrijk werden toegevoegd of er vazalstaten van waren.
Sommigen waren nog schokkend feodaal, zoals bijvoorbeeld Pruisen waar hij een einde stelde aan
het lijfeigenschap. Behalve in Spanje heeft de Verlichting en zijn concrete uitlopers zoals de
rechtstaat, de gelijkheid en de burgerlijke vrijheden vooral dankzij Napoleon zijn weg door Europa
gevonden. Dat maakt uiteindelijk zijn eindbilan positiever. Maar tegelijk met deze heilzame
maatschappelijke vernieuwing drukte hij in al die landen ook een economische agenda door die niets
te maken had met gelijkheid en broederlijkheid. Het Continentaal Stelsel heeft zwaar gewogen op de
economieën van de partnerlanden, terwijl de Franse economie zelf werd gespaard en genoot van
allerlei uitzonderingsmaatregelen. Ook dat maakte het de Engelsen opnieuw gemakkelijk om hem af
te schilderen als de oorzaak van alle kwaad, terwijl ze op de oceanen en in de havens van de kolonies
zelf natuurlijk hetzelfde doel nastreefden maar met minder zichtbare middelen.
Zeker heeft Napoleon inspanningen gedaan voor de internationale economie.
Er kwamen trans-Europese wegen en kanalen, de maten en gewichten werden eengemaakt en de
wetgeving was redelijk uniform. Maar anderzijds werden systematisch Franse producten
bevoordeeld, de douanerechten aan de oude Franse grenzen bleven wat ze waren en van een
vrijhandelszone was geen sprake. Haast het hele continent stond in dienst van de Franse industrie en
handel. Napoleon verpletterde zijn eigen bondgenoten waardoor de alliantie voor die landen zijn nut
verloor en zelfs gevaarlijk werd. In zijn strijd met Engeland waren alle middelen goed. Een schrijnend
voorbeeld was de brutale annexatie van het koninkrijk Holland. Maar wat op lange termijn van zeer
groot belang is geweest, was dat hij de Confederatie van de Rijn van zich heeft vervreemd. De leden
van de Confederatie waren zijn trouwste bondgenoten, hadden hem aanvankelijk verwelkomd als
een verlosser en bewonderden hem. Tot bleek dat hun economieën ontwricht werden, ten bate van
de Franse. Het was een grote strategische fout die hem misschien nog meer de sympathie van
Europa heeft gekost dan de oorlogen.
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En dat brengt ons bij een van de grootste bezwaren die men op het vlak van de geopolitiek tegen
Napoleons bewind kan aanvoeren. Hij heeft namelijk een historische kans laten liggen op een hecht
Frans-Duits bondgenootschap en dus op langdurige vrede en stabiliteit. Hij heeft nagelaten om de
Confederatie van de Rijn te laten uitgroeien tot een echte Duitse bondsstaat met een bloeiende
economie en een gelijkwaardige plaats naast het Franse keizerrijk. Beieren, Hessen, Baden,
Würtemberg en de 35 kleinere deelstaten: samen met Frankrijk zouden ze er in geslaagd zijn om
Pruisen in toom te houden en de groeiende invloed van Rusland te beteugelen. Maar hij heeft de
Confederatie nooit au sérieux genomen. Het bondgenootschap was er geen van gelijken, maar was
gebaseerd op machtsverhoudingen. Teken aan de wand was al dat hij na de scheiding van Joséphine
zijn nieuwe echtgenote niet zocht bij zijn Duitse vrienden maar bij zijn Oostenrijkse vijand. Hij heeft
de Confederatie zo zwak en afhankelijk gehouden dat na zijn val al haar deelstaten een na een door
Pruisen werden opgeslokt. Pruisen heeft dan ook een verbijsterend profijt weten te halen uit de
ondergang van het napoleontische keizerrijk. Dat kon gebeuren dankzij de steun van Rusland. De
uitkomst van de oorlog tegen Napoleon had Rusland de macht gegeven om te bepalen wie in Europa
de sterkste werd en welk sociaal en politiek systeem dat land zou huldigen. Pruisen was de Russische
bondgenoot bij uitstek, niet alleen tegen Frankrijk maar nadien ook tegen het Oostenrijkse keizerrijk.
Het had van Rusland de vrije hand gekregen om een zeer te duchten leger op te bouwen waarmee
het de campagne van 1814 en 1815 kon voeren. De tsaar had het bovendien gesteund in zijn
gebiedsaanspraken. Waar een uiterst nationalistisch en conservatief land als Pruisen net zoals
Rusland voor de val van Napoleon bijna van marginaal belang was geweest, is het nadien uitgegroeid
tot een van de dominante landen op het continent. In plaats van de nieuwe principes van de Franse
Revolutie werd het dominante gedachtegoed een strak, op militaire kracht gestoeld nationalisme. Na
de vernietiging van de gemeenschappelijke vijand heeft Pruisen die militaire macht nooit meer
losgelaten. Bovendien heeft het die macht ook gaandeweg aangewend. In 1815 kon Pruisen zijn
bevolking en territoriale oppervlakte bijna verdubbelen. Onder druk van de militaire sterkte van
Pruisen zijn nadien de andere Duitse staten in de loop van de eeuw gefuseerd tot een sterk,
eengemaakt Duitsland onder Pruisisch commando. De ondergang van Napoleon heeft dus mee de
weg bereid voor een eengemaakt, militaristisch en zeer autoritair Duitsland dat vanaf 1870 het
Europese continent in zijn greep kreeg. Het heeft geleid tot een nieuwe supermacht in het hart van
Europa, die in de negentiende eeuw en vooral de twintigste eeuw een bijzonder nefaste rol in Europa
zou spelen.

In zijn voordeel dient hier wel aan toegevoegd dat hij nooit de tijd heeft gekregen om zijn systeem
echt te laten werken en er de vruchten van te plukken. Er was tijd nodig voor de nieuwe wereld, en
die tijd werd hem niet gegund omdat er voortdurend oorlog uit brak. Als we vandaag vaststellen dat
Europa pas na 1945 op een vredelievende wijze aan zijn eenmaking begon en er tot op heden aan
haar grenzen nog gevaarlijke conflicten uitbreken, waarbij meer bepaald Rusland nog steeds met
militaire middelen de oplossing wil afdwingen, dan moeten we Napoleon misschien niet te snel
veroordelen omdat hij inzake vrede en stabiliteit in Europa gefaald zou hebben. De meest ideale
afloop is waarschijnlijk deze die Napoleon op Sint-Helena in gedachten had: “Vrede in Moskou had
betekend dat mijn oorlogen ten einde waren. (…) Het conflict van de eeuw zou beslecht zijn, de
revolutie volbracht; het zou nog alleen een kwestie zijn om de verworvenheden van de revolutie te
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paren aan alles wat ze niet vernietigd had. Dat was een project dat mij toekwam, ik had het al heel
lang in voorbereiding ook al had het mij aan populariteit gekost. Dat maakte niets uit. Ik zou de
bruggenboog geworden zijn tussen de oude en de nieuwe alliantie, de bemiddelaar tussen de nieuwe
en de oude en maatschappelijke ordening. Ik belichaamde de principes en had het vertrouwen van
het ene en had me vereenzelvigd met het andere; ik behoorde tot beiden en zou in eer en geweten
beide kunnen verzoenen”, aldus Napoleon.
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DE VELDTOCHTEN VAN NAPOLEON
Dr. Joost Welten
Het is vandaag een wonderlijke ontmoeting tussen beoefenaren van de medische wetenschap en van
de militaire geschiedenis. Wonderlijk, omdat de ene beroepsgroep het krijgsgeweld in het verleden
bestudeert, terwijl de andere beroepsgroep instaat voor de behandeling van slachtoffers van geweld.
Het is sowieso verheugend dat zoveel artsen een bovengemiddelde interesse hebben in de
geschiedenis van hun beroep. Bij andere beroepsgroepen is een dergelijke belangstelling vaak met
een lantaarn te zoeken.

Ter zake. Het organiserend comité heeft mij gevraagd om een voordracht te verzorgen over de
veldtochten van Napoleon. ‘Wij vragen dat u in uw uiteenzetting hoofdzakelijk handelt over alle
militaire veldtochten van Napoleon gedurende zijn ganse loopbaan.’ Het is een opdracht die al
maanden als een molensteen om mijn nek hangt. ‘De veldtochten van Napoleon, hebben ze er wel
een flauw benul van hoeveel dat er zijn?’, vroeg ik me af. Om u een indruk te geven: er bestaat een
encyclopedie van alle – vele honderden – napoleontische
veldslagen. Die encyclopedie is meer dan duizend bladzijden
dik. Bijna vijftig jaar geleden, in de jaren zestig van de vorige
eeuw, heeft voor het laatst een historicus een poging
gedaan om een overzichtsgeschiedenis te schrijven van alle
veldtochten van Napoleon, van het beleg van Toulon in
1793 tot en met de slag bij Waterloo in 1815. David
Chandler had voor deze moedige poging ook meer dan
duizend bladzijden nodig. Zijn boek – en letterlijk duizenden
andere – heb ik in de afgelopen decennia gelezen, maar
daarvan zal ik u geen verslag doen. In de veertig minuten die
mij zijn toebedeeld, zal ik u dus niet in vogelvlucht
meenemen op al die veldtochten van Napoleon. Ik denk dat
u er blij bij bent. Een overzicht van die veldtochten kunt u in
ieder handboek vinden. Ik kies voor een andere benadering
en geef u aan de hand van één campagne een indruk van de
veldtochten van Napoleon.
Britse expeditie 1809 RP-P-OB-87.007

DE VELDTOCHT VAN 1809
De napoleontische veldtocht die zich het dichtst bij Brugge afspeelde, vond in 1809 plaats in Zeeland.
De Engelsen zetten eind juli 1809 op de eilanden Walcheren en Zuid-Beveland 40.000 man aan land. De
opzet is om Antwerpen te veroveren en daar de marinewerven, het marinearsenaal en de vloot te
vernietigen. Antwerpen beschikt over de grootste marinewerf van heel Frankrijk. De capaciteit om
nieuwe linieschepen en fregatten te bouwen, steekt daar ver uit boven die van andere Franse
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marinehavens. Het is voldoende om Engeland schrik aan te jagen, ook al beschikt dat land over een
superieure marine, zowel qua aantallen schepen als qua bemanning en organisatie.
In Antwerpen geraken de Engelsen in 1809 niet. Ze kiezen voor een traditionele verovering van
Walcheren, inclusief een belegering van de vestingstad Vlissingen, alvorens op te rukken naar
Antwerpen. Deze traditionele aanpak kost weken tijd. Daarmee is het verrassingselement volledig
verdwenen en krijgen de Fransen de gelegenheid om troepen te mobiliseren en de verdediging van
Antwerpen ter hand te nemen. Eind augustus 1809, een maand nadat ze op Walcheren geland zijn,
besluit de Engelsen al tot de terugtocht. De missie om Antwerpen te bereiken, is inmiddels kansloos
geworden.

WALCHERENKOORTS
Wanneer de Engelsen eind augustus 1809 aan de terugtocht beginnen, is hun gevechtskracht al danig
verzwakt door ziekte. In de weken die volgen, stijgt het ziekteverzuim naar een onrustbarende
veertig procent. Nog rampzaliger is de hoge mortaliteit in de militaire hospitalen. Wekelijks begraven
de Engelsen honderden doden. Ze doen dat
’s nachts, om het moreel van de troepen
niet verder aan te tasten.
Aankomst der Engelsen te Veere 1809 RP-P-OB86.998-00

Deze
‘Zeeuwsche
koorts’
of
‘Walcherenkoorts’ krijgt in Engeland veel
belangstelling. Engeland heeft in de vroege
negentiende eeuw een open karakter en
militair falen zoals in Walcheren – inclusief
de ontoereikende medische verzorging van de soldaten – is onderwerp van parlementair debat. Er
lijkt in Zeeland iets verschrikkelijks aan de hand te zijn met de Engelse troepen.
De opschudding in Engeland kunnen we terugvoeren op een gebrek aan ervaring. In eigen land
maken de Britten nooit een oorlog mee. Als het Britse leger wordt ingezet, is dat overzee, in relatief
kleinschalige operaties, zodat de bevolking in Engeland nooit grote aantallen zieke militairen te zien
krijgt. De publieke opinie is er ook niet aan gewend, dat in oorlogssituaties ziekten de belangrijkste
doodsoorzaak zijn. Van elke duizend militairen die in de napoleontische oorlogen de dood vinden,
sneuvelen er minder dan honderd op het slagveld of als gevolg van verwondingen. Verreweg de
meesten overlijden aan besmettelijke ziekten als vlektyfus en dysenterie.

ZIEKEN AAN FRANSE ZIJDE
De Hollandse en Franse soldaten worden in het najaar van 1809 even hard door ziekte getroffen als
de Engelse, maar aan hun lot wordt nauwelijks ruchtbaarheid gegeven. In de eerste dagen van

34

september 1809 begint de epidemie onder hen huis te houden. Dagelijks belanden twee- tot
driehonderd zieke soldaten in het hospitaal van Antwerpen. Het hospitaal in Gent, bestemd voor de
troepen op de linkeroever van de Schelde, toont hetzelfde beeld: van 27 augustus tot 9 september
1809 arriveren er 1.843 zieke militairen.
De Franse legerleiding schaalt de capaciteit van militaire hospitalen daarom op. De hospitalen in
Gent en Brugge, voor de troepen op de linkeroever van de Schelde, moeten berekend zijn op 5.500
militairen. Om de toestroom aan zieken en eventueel ook gewonden aan te kunnen, worden
bovendien evacuatieroutes vastgesteld. Als Gent en Brugge volstromen, worden de zieken vervoerd
naar Rijsel en vandaar naar steden als Amiens. Bij plaatsgebrek kunnen de hospitalen in Antwerpen
een beroep doen op Mechelen en Brussel, maar al op 17 september 1809 zitten de hospitalen in die
steden mudvol, zodat de zieke militairen uit Antwerpen voortaan worden doorverwezen naar Leuven
en Bergen. Ruim twee weken later meldt het Leger van het Noorden – de nieuwe naam voor de
Franse legereenheden aan de Scheldemond – dat er 12.918 soldaten en 79 officieren ziek in het
hospitaal verblijven. Systematisch onderzoek naar de sterfte onder deze Franse militairen heeft nog
niet plaatsgevonden, maar er zijn aanwijzingen dat deze niet onderdoet voor die onder de Engelse
militairen.

KLUYSKENS EN CO
De Franse legerleiding is beter vertrouwd met dergelijke epidemieën dan de Engelse, al staat zij er
even machteloos tegenover. Een rapport dat artsen uit Gent, zoals Kluyskens, in september 1809
opstellen over aard en bestrijding van de ziekte, heeft een nuchtere toon. Natuurlijk kennen de
artsen de oorzaken van de ziekten niet. Deze micro-organismen worden pas veel later in de
negentiende en twintigste eeuw ontdekt. Maar zij weten wel dat de ‘polderkoorts’, in feite een
inheemse vorm van malaria, endemisch is langs de Vlaamse en Zeeuwse kust, zowel in het voorjaar
als in het najaar. Naar verwachting zal tachtig procent van de soldaten deze ziekte oplopen. Deze
ziekte is op zich niet ernstig, zeker niet als de patiënten met ‘kina’ (kinine) worden behandeld, maar
zij verzwakt de soldaten. Deze verzwakte soldaten kunnen vervolgens gemakkelijk ten prooi vallen
aan besmettelijke ziekten die wél ernstig zijn. Dit geldt zeker als de verzwakte soldaten lange marsen
maken, op bivak buiten slapen en onvoldoende voedsel ontvangen. Wanneer ze een slechte hygiëne
betrachten en veel sterke drank consumeren, neemt hun vatbaarheid voor besmettelijke ziekten
verder toe. Het is een naar de omstandigheden van de tijd uitstekende analyse van de kwaal.
De lotgevallen van de Engelse soldaten in Zeeland passen in het door de Gentse artsen beschreven
patroon. Hun leefomstandigheden zijn primitief. Zij bivakkeren, zeker bij het beleg van Vlissingen, in
de modder. Ze drinken water van beroerde kwaliteit, soms zelfs stilstaand water vol ziektekiemen.
Wekenlang dragen ze dezelfde kleren, zonder dat ze gelegenheid hebben of nemen om deze te
(laten) wassen. Voor menigeen is drank de enige vorm van vermaak. De militairen raken verder
verzwakt door de malaria die ze oplopen. Na enkele weken is hun weerstand zo sterk afgenomen,
dat vlektyfus om zich heen grijpt. Deze ziekte wordt overgedragen door een organisme dat in de
ontlasting van de kleerluis huist. Deze ziekte breekt bijna onvermijdelijk uit in een legerkamp, omdat
er altijd oude soldaten zijn die een eerdere uitbraak van een tyfusepidemie hebben overleefd en die
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nu drager zijn van de ziekte. Wanneer de hygiënische omstandigheden ongunstig zijn en de soldaten
verzwakt zijn, ligt een uitbraak van een besmettelijke ziekte als vlektyfus of dysenterie dus voor de
hand.

EEN STRIJD OP LEVEN EN DOOD
Ik heb om uw geduld gevraagd en dat geduld wordt nu beloond. Want deze expeditie naar de
Scheldemond vertelt ons heel veel over napoleontische veldtochten in het algemeen.
Om te beginnen dienen we stil te staan bij de omvang van de Engelse expeditiemacht. Die is ronduit
indrukwekkend voor het pre-industriële tijdperk. Het gaat op dat moment zelfs om de grootste
amfische operatie uit de wereldgeschiedenis. Engeland brengt een imposante marinevloot bijeen van
42 linieschepen en 18 fregatten. Zij begeleiden meer dan vijfhonderd transport- en
koopvaardijschepen die de troepen, paarden, kanonnen, wagens en voorraden overzetten.
Manifestaties van grote zeilschepen, zoals Sail Amsterdam 2015, zijn kinderspel in vergelijking met
deze machtige Britse vloot.
De napoleontische oorlogen zijn een clash tussen de giganten. Groot-Brittannië moet alles op alles
zetten om die oorlogen uiteindelijk te winnen en te voorkomen dat Frankrijk blijvend dominant zal
worden op het Europese continent. Het heeft daarvoor niet genoeg inkomsten, ondanks een zeer
hoge belastingdruk. Daarom leent het geld om in de jaren 1792-1815 bijna continu oorlog te kunnen
voeren. Het leent veel geld, heel veel geld: twee keer de totale geldhoeveelheid die er op de wereld
in omloop is. Dat lijkt onmogelijk, maar je kunt geld lenen, het afbetalen en daarna opnieuw lenen.
Zolang een land zich keurig aan zijn afbetalingsverplichtingen houdt, blijft het kredietwaardig. Het zal
duidelijk zijn: Groot-Brittannië zet alles op alles om de oorlog te winnen.
Frankrijk doet hetzelfde. Dat typeert de napoleontische oorlogsvoering. De hele samenleving wordt
gemobiliseerd om de strijd te winnen. Dat zien we ook in de zomer van 1809. In het noordwesten
van Frankrijk wordt iedereen die een wapen heeft naar het front gestuurd: instructeurs in kazernes,
veteranen, gendarmes, boswachters. De jongemannen die wachtlopen bij de prefectuur in
Maastricht, of Luik, of Luxemburg, of Brussel, moeten in augustus 1809 bijvoorbeeld linea recta naar
Zeeuws-Vlaanderen marcheren. Tienduizenden jonge rekruten worden opgeroepen om als lid van de
Garde nationale mee te vechten.
In Zeeuws-Vlaanderen beschikt maarschalk Moncey, die het commando voert over de troepen op de
linkeroever van de Schelde, bijna uitsluitend over jonge rekruten. Op papier gaat het om 22.000 man,
maar van dit getal moeten de gedeserteerde en zieke soldaten worden afgetrokken. Er zijn
nauwelijks ervaren soldaten beschikbaar om de rekruten de eerste beginselen van het militaire
bestaan bij te brengen. Aan uniformen is een groot gebrek. Over een patroontas beschikt geen
enkele gardist. De gevechtswaarde van deze kersverse troepen is verwaarloosbaar. Geen enkele
generaal zou het in zijn hoofd halen om hen in te zetten in een gevecht. Maar dat doet er niet toe. Ze
zijn er en ze maken indruk op de Engelsen. De diensdoende generaal maakt daar slim gebruik van. Hij
laat hen geforceerde marsen uitvoeren langs de kust, ‘teneinde het aantal militairen te
vermenigvuldigen in de ogen van de vijand, die al mijn bewegingen gadeslaat vanuit de
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kraaiennesten van zijn schepen.’ De intensiteit waarmee de strijd wordt aangegaan, is veel groter
dan in de veldtochten van de achttiende eeuw.

MANKRACHT
Dat brengt me bij een volgend punt. Engeland beschikt in 1809 met afstand over de grootste
koopvaardijvloot en de grootste marine ter wereld. Bovendien is de afstand tussen Engeland en
Zeeland heel klein. Toch kan het land niet meer dan veertigduizend manschappen overzetten. Er zijn
om te beginnen eenvoudigweg niet meer troepen in Groot-Brittannië beschikbaar. (Het land kende
begrijpelijkerwijs prioriteit toe aan de marine, en daarvoor werkten al meer dan 100.000 man.)
Bovendien zou het land – als het over meer troepen zou hebben beschikt – die niet naar Zeeland
hebben over kunnen zetten, bij gebrek aan schepen. Met deze expeditie stuit Groot-Brittannië op
zijn grenzen op maritiem gebied.
Toch is de Britse troepenmacht van slechts veertigduizend man een lachertje in de napoleontische
oorlogen. In de zomer van 1809 is Napoleon zelf in Oostenrijk. Hij heeft daar met een leger van een
paar honderdduizend man het Oostenrijkse leger verslagen. Ondertussen vechten andere Franse
legers – eveneens een paar honderdduizend man sterk – in Spanje. Dat is een van de belangrijkste
kenmerken van de napoleontische veldtochten: de legers zijn groot en worden in de loop der jaren
steeds groter. Frankrijk kan dus nooit op zee of via een Engelse invasiemacht verslagen worden.
Alleen de grote legers van de continentale mogendheden zijn daartoe in staat.
Waarom is mankracht zo belangrijk? Welnu, de vuurkracht van soldaten met een musket is beperkt.
Om zo’n een musketgeweer te laden moest een soldaat zoveel verschillende handelingen achter
elkaar verrichten, dat hij er 30 à 60 seconden voor nodig had. Richten heeft overigens geen zin,
omdat de musketgeweren geen getrokken loop hebben. Door een getrokken loop krijgt de kogel een
controleerbare beweging. Zonder zo’n voorziening kan een kogel alle kanten op gaan, zeker gezien
de ruime marge tussen de diameter van de kogel en de diameter van de loop. Daarom wint in
beginsel het leger dat de meeste militairen telt.
Een veldslag winnen komt erop neer, dat een leger zelf een ononderbroken linie blijft vormen, terwijl
het de linie van de tegenstander doorbreekt. Want is de linie eenmaal gebroken, dan is er geen
centrale commandostructuur meer, maar dan resteren losse eenheden die ieder een heenkomen
zoeken. Het komt er dus op aan om zoveel mogelijk troepen te concentreren en die aanvallen uit te
laten voeren op de tegenstander, tot diens linie breekt. Daarom is mankracht van cruciaal belang.
Soms eindigt een veldslag in een soort gelijkspel: beide partijen behouden hun linies en verplaatsen
die ten opzichte van elkaar. De een boekt dan hoogstens wat terreinwinst op de ander.
Napoleontische veldslagen eindigen meestal echter met een doorbraak. Napoleon wil niet op punten
winnen, maar hij wil zijn tegenstander knock-out slaan.
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DIENSTPLICHT
Hoe komt het dat de legers veel groter zijn dan in voorgaande oorlogen? Het is een logisch gevolg
van de Franse Revolutie: voortaan hebben alle burgers gelijke rechten en zijn ze samen soeverein.
Dan ligt het voor de hand dat de burgers ook samen het vaderland verdedigen, in eerste instantie op
vrijwillige basis, en al snel via een vorm van dienstplicht. Daardoor beschikt Frankrijk als eerste
mogendheid over een immens leger – in 1793 zo’n 700.000 man – waardoor de andere
grootmachten gedwongen worden om ook steeds meer jongemannen op de been te brengen.
Dat ze hierin slagen, heeft te maken met demografie: grote hongersnoden en epidemieën zijn er in
de late achttiende eeuw in Europa niet. Daardoor stijgt het bevolkingscijfer op natuurlijke wijze: er is
een heel jeugdige bevolking waaruit de overheid kan putten, zonder dat dit dramatische
consequenties heeft voor de economie. Juist doordat er zoveel jongemannen beschikbaar zijn voor
het leger, worden ze niet gespaard in de strijd en wordt er ook nauwelijks aandacht besteed aan
voedselvoorziening, onderdak en medische verzorging. Het is voor Napoleon goedkoper om de
verliezen op te vangen met een nieuwe lichting dienstplichtige soldaten, dan om te investeren in een
betere medische verzorging of een betere logistiek teneinde de verliezen aan mankracht te
beperken.

SNELHEID VAN HANDELEN
De continentale tegenstanders van Napoleon – Oostenrijk, Pruisen, Rusland, Spanje – brengen ook
steeds grotere legers op de been. De vraag is dan natuurlijk: waarom slagen zij er pas na vele jaren in
om Napoleon te verslaan? Waarom leggen ze het aanvankelijk jaar na jaar tegen hem af? Welnu, de
grootste fout die ze maken, is dat ze te traag en voorspelbaar opereren en daarmee het initiatief
telkens aan Napoleon laten. In de zomer van 1809 gebeurt dat ook bij het Engelse expeditiekorps dat
eind juli op Walcheren landt.
De Engelse commandanten vertrouwen er niet op dat de superieure vuurkracht van hun
marineschepen elk fort langs de Schelde het zwijgen kan opleggen. Volgens degelijk achttiendeeeuws gebruik willen de Britten stap voor stap oprukken en onderweg elk militair obstakel uit de weg
ruimen. Langs de oevers van de Schelde zullen ze het ene fort na het andere belegeren, met
vuursteun van marineschepen. Pas als de kust letterlijk veilig is, zal de vloot Antwerpen binnenvaren
om daar zijn vernietigende werk te doen.

Langendijk-Schelde 1804 RP-T-1899-A-4331

Over deze finale hebben de Engelsen nog helemaal niet
nagedacht. Hun plan reikt niet verder dan de eerste fase van de
strijd, de landing op en verovering van Walcheren.
De Fransen kunnen in de zomer van 1809 Antwerpen nauwelijks
verdedigen. Op 30 juli 1809 – de dag van de Engelse invasie van Walcheren – zijn de vesting
Antwerpen en de forten langs de Schelde, zoals Lillo en Liefkenshoek, niet voorbereid op een aanval.
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De kanonnen voor de bastions van Antwerpen liggen nog in de magazijnen, terwijl de forten langs de
rivier wachten op kanonnen die ontmanteld worden uit marineschepen. Ook aan kanonniers hebben
de Fransen een nijpend gebrek: in de vesting Antwerpen is er niet één. Sowieso hebben ze nauwelijks
mankracht. De rechteroever van de Schelde bewaken ze met 450 douaniers, 300 arbeiders van de
marinewerf en 150 kersverse rekruten. Gendarmes zijn er niet meer in Antwerpen, omdat zij zevenà achthonderd dwangarbeiders escorteren op weg naar Brussel. De aanwezigheid van deze
criminelen – die op de marinewerven werken – is bij een belegering van de stad veel te gevaarlijk. Bij
gebrek aan gewapend gezag in Antwerpen patrouilleren burgerwachten in de stad. Inundaties rond
Antwerpen en de forten hebben nergens plaatsgevonden. Als de Britse vloot troepen aan land zou
zetten vlakbij Antwerpen, kunnen zij ongehinderd zowel de forten als de stad innemen. Het duurt tot
eind augustus vooraleer Antwerpen en de forten langs de Schelde enigszins bestand zijn tegen een
aanval. Maar de Britten doen niets. Ze zijn te sloom om hun achttiende-eeuwse, behoudende
strategieën af te zweren.

Verrassing is dan ook het grote wapen van Napoleon tijdens al zijn veldtochten. Hij weet razendsnel
te manoeuvreren met zijn legers en hij doet telkens het onberekenbare. Hij vecht op zon- en
feestdagen.
In het voorjaar van 1800 trekt hij met een leger een besneeuwde pas over de Alpen over – iets wat
sinds Hannibal geen legeraanvoerder meer heeft aangedurfd. Wegen zijn er nog niet over de Alpen –
Napoleon zal enkele jaren later zelf de eerste zijn die deze wegen laat aanleggen. De kanonnen
moeten dan ook ontmanteld worden, waarbij de wielen en assen op de ruggen van ezels worden
geladen. De zware loop van de kanonnen wordt gelegd in boomstammen, die daartoe worden
uitgehold. Aan de voorzijde van de uitgeholde boomstam wordt een touw bevestigd. De
boomstammen met kanons-lopen worden door de soldaten over de meer 2.400 meter hoge SintBernardpas getrokken: een groot aantal trekt aan de voorzijde het touw, terwijl enkele andere
soldaten aan de achterzijde de boomstam in het juiste spoor proberen te houden. Het is een
prestatie zonder weerga – niet alleen door de inspanningen van de militairen, maar vooral door de
verbeeldingskracht van de aanvoerder Napoleon.

EEN NIEUWE KIJK OP MILITAIRE GESCHIEDENIS
Voor de laatste maal keren we terug naar de Britse aanval op Walcheren in 1809. Duizenden zieke
Britse soldaten worden op transport naar Engeland gezet en worden daar verder verzorgd.
Aderlating is bij hen een veel gebruikte remedie. Artsen kijken tegenwoordig heel anders naar de
effectiviteit van deze behandeling dan de Britse artsen die in 1809 de zieken behandelden.
Iets vergelijkbaars is er aan de hand in de militaire geschiedschrijving. Ook historici kijken
tegenwoordig anders naar de napoleontische veldtochten dan honderd of tweehonderd jaar
geleden. Vroeger ging de aandacht vooral uit naar het beschrijven en analyseren van
troepenverplaatsingen en aanvalstactieken op het slagveld. Deze aanpak sprak voor historici vanzelf,
omdat het tot na de Tweede Wereldoorlog normaal was dat een oorlog bestond uit een confrontatie
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van grote legers van dienstplichtigen, die keurig de commando’s van hun officieren opvolgden, ook al
sterven ze in duizendtallen.
Vandaag de dag ligt dat anders. Nu oorlogsvoering in de westerse wereld een kwestie is geworden
van relatief kleine beroepslegers die vertrouwen op technisch geavanceerde wapens, is er een nieuw
soort verwondering over de veldtochten van Napoleon. Het massale sterven is voor ons
onbegrijpelijk en onverteerbaar geworden. De aandacht verschuift van de commando’s van de
legerleiding naar de motivatie van individuele soldaten. Wat zorgde ervoor dat jongens, die liever
thuis waren gebleven om daar als boerenknecht of wever of schoenmaker te werken, bereid waren
om voor Napoleon heel Europa door te trekken, om geforceerde marsen met bepakking af te leggen
van soms wel zestig kilometer per dag, om in het veld te slapen zonder tent, om kou en regen en een
nuchtere maag te trotseren, en om op het slagveld hun leven op het spel te zetten? Waarom vochten
zij door, ook al sneuvelden hun kameraden links en rechts van hen? Wat bezielde hen om door te
gaan, terwijl hun overlevingskans in het leger van Napoleon slechts 50% was?

DE PSYCHOLOGIE VAN DE OORLOGSVOERING
Oorlog voeren is in deze omstandigheden een kwestie van psychologie. De gevechtskracht van een
leger berust uiteindelijk op de sociale samenhang binnen een compagnie. Zijn de soldaten nog bereid
om te vechten, als ze moe zijn, honger en dorst lijden, verdoofd zijn van het lawaai van kanonvuur en
om zich heen kameraden zien sneuvelen? Willen ze tot het uiterste gaan voor elkaar en voor de
officieren die hen leiden, of gooien ze het bijltje erbij neer? Op dit soort vragen bieden de
traditionele bronnen voor militaire geschiedschrijving, zoals marscommando’s en officiële verslagen
van veldslagen geen antwoord. Brieven, dagboeken en memoires van soldaten en onderofficieren
krijgen hierdoor een nieuwe betekenis. Zij bieden zicht op de leefwereld van militairen, die we uit
andere bronnen niet kennen.
Schmetterling - loting conscriptie Amstelkerk A'dam RP-P-1912-2296

Joseph Abbeel is een van de zeldzame soldaten van Napoleon
die zijn memoires te boek heeft gesteld. Deze jongeman uit
Vrasene aanvaardt als dienstplichtige met tegenzin de
legerdienst, nadat de remplaçant die hij had aangetrokken
afgekeurd wordt voor de dienst. Eenmaal in het leger, smeedt
hij echter al snel een hechte band met zijn nieuwe collega’s.
Zijn regiment wordt zijn nieuwe thuis. Alleen zo kan een
soldaat overleven. Op de terugtocht uit Rusland krijgt hij het te kwaad, nadat hij het verband heeft
weggehaald van de kogelwond uit zijn hand en de maden uit de wond ziet kruipen. Hij geeft de moed
op en wil een rustig plekje opzoeken om te sterven. Het zijn dan zijn kameraden die daar niets van
willen weten. Zij binden hem vast op een kar en slepen hem zo letterlijk door zijn crisis heen.
Abbeel is niet de enige kameraadschap en eergevoel ontwikkelt in zijn legereenheid. Heel veel
soldaten zijn er fier op dat ze tot het onoverwinnelijke leger van Napoleon behoren. Dit zien we
bijvoorbeeld aan de afbeeldingen die militairen van zichzelf in uniform laten maken, afbeeldingen die
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ze vervolgens naar het thuisfront opsturen. Dit geldt het sterkst voor cavaleristen. Een rijpaard is een
luxe die niemand in een plattelandssamenleving en slechts een enkele rijke stedeling zich kan
veroorloven. Paarden zijn werkpaarden, voor ploeg, kar of koets. De jongemannen die in een fleurig
kostuum op een eigen paard rijden, voelen zich de koning te rijk.

‘GLOIRE ET HONNEUR’
Napoleon heeft dat maar al te goed in de gaten. Hij besteedt niet voor niets veel aandacht aan
uniformen en onderscheidingstekens. Napoleon kent een grote waarde toe aan de psychologie van de
oorlogsvoering. Volgens hem wordt de overwinning behaald door het leger met het beste moreel. Een
beslissing in een veldslag werd behaald op het moment, dat er bij één van de strijdende partijen iets
knakt. ‘Het lot van een veldslag is het resultaat van een moment, van een gedachte: de partijen naderen
elkaar op een bepaalde manier, ze werpen zich in de strijd, ze vechten een bepaalde tijd, het beslissende
moment dient zich aan, een moreel vonkje ontvlamt, en het inzetten van enige reservetroepen beslecht
dan de strijd.’ Door de technische beperkingen van wapensystemen in de napoleontische tijd is een
militaire confrontatie inderdaad in de eerste plaats een psychologische botsing. Uiteraard is van belang
hoeveel soldaten elke partij op het slagveld kon opstellen, hoe geoefend zij zijn en welke strategie de
legeraanvoerders volgen. Maar zolang er geen kolossale discrepantie is tussen de omvang en
geoefendheid van beide legers, bepaalt het moreel van de troepen de uitkomst van een veldslag.
Napoleon bewerkstelligt dat zijn troepen dit psychologische overwicht verkrijgen. Hij maakt van gewone
jongens helden, of in ieder geval jongens die helden willen worden. Hij zet daarvoor eenvoudige, maar
vaak doeltreffende middelen in. Soldaten zijn trots op hun parade-uniform: het zondags uniform dat ze
aantrekken op feestdagen en tijdens veldslagen. Ook wanneer ze een grote stad binnentrekken, doen ze
dat in parade-uniform, met de regimentskapel voorop. Ze trekken dat pak pas aan, wanneer de stad
bijna in zicht is, en ze trekken het weer uit, wanneer ze de stad zijn doorgetrokken en weer op het
platteland zijn beland. Het parade-uniform moet per slot van rekening netjes blijven. Maar ze kunnen,
met de muzikanten voorop en in een mooi pak wel fier zijn op hun militaire staat.
Dat Napoleon erin slaagt om een nieuwe betekenis te geven aan ‘gloire’ en ‘honneur’, lezen we in
een dagboek dat Cosmé Ramaekers bijhoudt, een militair uit Roermond, dat in het ancien régime tot de
Oostenrijkse Nederlanden behoorde. Over een officier die de dood vindt door voorop te lopen bij de
bestorming van de brug die zo-even ten tonele is gevoerd, schrijft Cosmé: ‘Wat een mooie dood.
Gelukkig zij die de gelegenheid vinden om zich te onderscheiden. Men krijgt niet altijd die kans.’
Tijdens een veldslag in het zuiden van Spanje dicht Cosmé zichzelf een heldenrol toe: ‘Ik zou er een
arm voor hebben gegeven om het Légion d’honneur te verwerven, maar dat moment was voor mij
nog niet aangebroken.’ Vanaf het eiland Cabrera waar hij later als krijgsgevangene verblijft, richt hij
zich denkbeeldig tot zijn ouders: ‘Als ik gedood word, kunnen jullie zeggen: ons bloed heeft gevloeid
voor het Keizerrijk, en in plaats van terneergeslagen te zijn, zullen jullie juist trots kunnen zijn op dit
verlies.’
Napoleon stimuleert de eigenwaarde van zijn soldaten. Hij doet dat door – overal waar hij daar
mogelijkheden voor heeft – een persoonlijke band te smeden met zijn soldaten. Ook al kan hij natuurlijk
niet alle feilen in de legerorganisatie oplossen, hij ijvert dagelijks voor verbeteringen, zowel in het
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groot als in het klein. Geen detail is hem daarbij te min. Bij een inspectie van de cavalerieschool te
Saint-Germain-de-Laye proeft hij het brood, dat door de leerlingen als abominabel is bestempeld. Hij
gooit het vervolgens op de grond en verklaart dat de leerlingen beter verdienden. Vanaf dat moment
neemt de kwaliteit van het brood aanzienlijk toe, zo lezen we in een brief die een leerling aan zijn
ouders in Gent schrijft. Wie de correspondentie van Napoleon erop naslaat, treft honderden epistels
aan over vergelijkbare onderwerpen. Napoleon treedt op als een strenge vader, waarbij de
strengheid en de vaderlijkheid elkaar versterken. Ook in memoires treffen we keer op keer
verbluffende staaltjes aan van de wijze waarop Napoleon een band smeedt met zijn militairen.

HET EINDE
Napoleon heeft een ongeëvenaard vermogen om mensen in beweging te zetten en hen tegelijk aan
zich te binden. Daarmee kan hij alle veldtochten winnen, totdat hij zijn hand in Rusland in 1812
overspeelt. Wanneer zijn tegenstanders vervolgens in 1813 de handen ineenslaan, is het lot van
Napoleon bezegeld. Wanneer de geallieerden gezamenlijk optrekken, hebben zij zo’n overwicht in
manschappen en financiën, dat de overwinning hun niet meer kan ontgaan. Daarom is de veldtocht
van 1815, die eindigt bij de veldslag bij Waterloo, helemaal niet zo interessant. Bij een gezamenlijke
krachtsinspanning van de geallieerden moet napoleontisch Frankrijk altijd het onderspit delven.

Lezing van Joost Welten op het symposium van Montanus in Brugge op 9 mei 2015

Vinkeles - Engels bombardement Vlissingen 1809 - RP-P-OB-64.080
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DE MEDISCHE VERZORGINGSKETEN TE WATERLOO 1815. TOCH NOG
EEN MENSELIJK RAMP VERMEDEN!
Prof. Paul Broos
Emeritus Gewoon Hoogleraar Faculteit Geneeskunde KULeuven
Docent Geschiedenis van de Geneeskunde KULeuven

De campagne van juni 1815 kostte aan tienduizenden mensen het leven. Velen bleven voor de rest
van hun dagen verminkt en hulpbehoevend. Zoals alle napoleontische veldslagen was ook Waterloo
gekenmerkt door “massale verliezen”. In de moderne oorlogsvoering tracht men zoiets ten alle
prijzen te vermijden maar in de negentiende eeuw was een mensenleven nog niet veel waard.
Om toch zoveel mogelijk soldaten te helpen moet een hele medische verzorgingsketen worden
opgezet vanaf de plaats waar de strijder gevallen is. Al dan niet kreeg hij van een chirurg of
hulpchirurg aldaar de eerste zorgen en in elk geval zal hij dan best het slagveld verlaten en naar een
hulppost of ambulance worden overgebracht. Meestal kan hij dit niet meer op eigen krachten en
moet dat gebeuren met de hulp van opgeleide brancardiers! Welnu die waren er niet in Waterloo.
De militaire bevelhebbers willen daar geen manschappen voor vrijstellen vermits dit de slagkracht
van hun troepen zou verminderen. Tussen haakjes gezegd, honderd jaar later, bij het begin van Den
Grooten Oorlog, beschikte het Belgische leger evenmin over hiervoor opgeleid personeel. Hun taak
werd waargenomen door mannen die vrijgesteld waren van echte militaire dienst te weten:
priesters, seminaristen, onderwijzers, … .
Vanuit de hulppost begint dan de evacuatie naar wat men een hospitaal zou kunnen noemen. Ook
daarvoor waren weinig transportmiddelen voorzien. Die werden immers voorbehouden om
gevechtseenheden en geschut te verplaatsen. Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog, zou deze
evacuatie in België overgelaten worden aan het Rode Kruis. Deze instelling beschikte niet over
gemotoriseerde voertuigen, wel over wagens maar er waren onvoldoende paarden opgevorderd om
deze te trekken. Dit alles heeft voor gevolg dat heel wat soldaten pas na meerdere dagen de eerste
zorgen zullen krijgen.
Hospitaalbedden moeten in groten getale voorzien worden. Hiervoor waren door Grant en door
Brugmans al voor de slag maatregelen genomen maar die bleken onvoldoende zodat heel wat
gewonden bij burgers en in grote gebouwen zoals kerken terecht kwamen. Veel gekwetsten in
onhygiënische omstandigheden samenbrengen leidt tot ernstige epidemieën, ook bij de ganse
bevolking. Maar zulk een ramp kon door het adequaat optreden van de medische overheden
vermeden worden.
In die hospitalen werden dan dikwijls voor het eerst de wonden echt verzorgd. Te Waterloo namen
de chirurgen, in navolging van Larrey, een zeer agressieve houding aan bij letsels aan de ledematen:
honderden, ja zelfs duizenden armen en benen werden geamputeerd…. De enige mogelijkheid om
“hospitaalrot” (gangreen, tetanus, wondroos…) te voorkomen!
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De laatste stap in de verzorgingsketen is dan het repatriëren van de herstellenden naar hun
thuisland. Dit verliep al bij al vrij vlot. In 1816 waren zowat alle overlevenden terug thuis.
Hebben chirurgen zoals Larrey, Kluyskens, Seutin, Hume, … tijdens, maar nog meer na de slag
uitzonderlijk goed werk geleverd dan waren het toch vooral de algemene maatregelen van Brugmans
en Grant die een menselijk ramp voor een deel hebben voorkomen.

WEL CHIRURGIJNS MAAR GEEN BRANCARDIERS!
In afwachting van de grote veldslag bereiden de geallieerde legers hun Medische Diensten behoorlijk
voor. Het Nederlandse-Belgisch Leger van Willem van Oranje mag hierbij rekenen op de schitterende
organisator en hygiënist Sebald – Justinus Brugmans. Weldra zal ook chirurg-majoor Joseph-François
Kluyskens een belangrijke functie waarnemen.
Bij de Britten van Wellington is James Robert Grant de Principal Medical Officer en bij de Pruisen van
Blücher leidt chirurg – generaal Karl –Ferdinand von Graefe op het slagveld de chirurgische dienst.
De Nederlanders en de Britten hebben een behoorlijk aantal evacuatiehospitalen voorzien. De
Pruisen hebben dit wat verwaarloosd wat na de slag de nodige gevolgen zal hebben.
Beschikken de legers over een nog behoorlijk aantal chirurgen en hulpchirurgen dan is er blijkbaar
nog steeds niet gedacht aan de opleiding van soldaten – brancardiers in de regimenten en van
soldaten – verplegers voor de hospitalen! Die taken worden overgelaten aan kameraden op het
slagveld of aan manschappen hiertoe tijdelijk aangesteld. Oprapen en vervoer van gekwetsten naar
ambulancen en hulpposten gebeurt bijgevolg door soldaten van de eenheid. Dit kan voor dezen
echter ook een voorwendsel zijn om het slagveld te verlaten. Hiertegen worden natuurlijk
maatregelen genomen. Deze maatregelen komen uiteraard de vuurkracht van de eenheid ten goede
maar zijn catastrofaal voor de gewonden op het slagveld zelf. In bepaalde eenheden is het
verzamelen van de gekwetsten de taak van de regimentsmuzikanten. Dit totaal gebrek aan
brancardiers zal te Waterloo aan duizenden mensen het leven kosten! (12).

MASSALE VERLIEZEN
Men beschikt over vrij betrouwbare cijfers wat het aantal slachtoffers betreft (1, 12). Aan de totale
campagne (tussen 15 en 18 juni) namen grosso modo 300.000 man deel. Zowat 89.000 werden
buiten gevecht gesteld: 26.000 gedood, 63.000 gekwetst. Hierbij houdt men ook rekening met de
vijandelijkheden die onmiddellijk aan Waterloo zelf (18 juni) voorafgingen zoals onder meer de slag
bij Ligny en bij Quatre – Bras (16 juni).
Op 15 juni valt Napoleon ten zuiden van Charleroi België binnen met 128.000 man. Hij verdringt de
voorposten van het Pruisische korps van Zieten. Deze verliest zowat 1500 man aan doden en
gewonden.
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Op 16 juni verslaat Napoleon Blücher te Ligny. De Fransen verliezen 9.658 man, de Pruisen 12.178
soldaten: 3.607 doden, 8.571 gewonden.
Eveneens op 16 juni levert Ney bij Quatre – Bras een onbeslist gevecht tegen de Belgisch –
Nederlandse divisie van Perponcher versterkt met Britse troepen. Ney verliest 4.375 manschappen,
de geallieerden 4.799 waaronder 914 Nederlanders en Belgen.
Op 18 juni behalen Wellington en Blücher nabij Mont-Saint-Jean de beslissende overwinning op
Napoleon in een slag die later naar Waterloo zal genoemd worden. Op een totaal van 188.680
strijders die er aan deelnamen worden er 10.813 gedood (5,7%) en 35.295 gewond (18,7%). Daags na
18 juni liggen deze gewonden verspreid langs de weg Charleroi – Brussel en Waver – Namen. Met die
10.813 doden worden enkel bedoeld degene die op het slagveld zelf stierven. Vermits er geen enkele
kennis was van aseptie of antiseptie zullen in de volgende dagen nog zowat 3 à 4.000 van de op 18
juni gewonde soldaten sterven (2).
In de Franse legers worden zo’n 28.800 man buiten gevecht gesteld of 40,5% van de effectieven. De
geallieerden verliezen bijna 11.000 man of 12 %. (Tabel 1)

Tabel 1: Doden en gewonden bij de verschillende legers op 18 juni (12).

Manschappen

Gedood

Gewond

Fransen

71.000

6.800 (9,6%)

22.000 (31%)

Britten

24.103

1.457 (6%)

4.889 (20,2%)

Duitsers

75.793

2.303 (3%)

7.078 (9,3%)

Nederlanders

17. 784

253 (1,4%)

1.328 (7,5%)

188.680

10.813 (5,7%)

35.295 (18,7%)

Totaal

Met Duitsers worden niet alleen de Pruisen bedoeld maar ook het legioen van de Koning, de
Hannoveranen, de Nassauers en de Braunschweigers die in Wellingtons leger waren ingelijfd.
Zulke aantallen worden thans “massale verliezen” genoemd, massale verliezen die ten tijde van de
napoleontische oorlogen een echte nachtmerrie waren voor de chirurgen.
In vergelijk met de andere grote veldslagen uit deze napoleontische oorlogen was Waterloo niet de
meest bloedige slag. Enkele ronde cijfers: Liepzig (1813) 110.000, doden en gewonden, Moskova
(1812) 90.000, Waterloo (1815) 46.000, Wagram (1809) 42.000, Essling (1809) 40.000, Eylau (1807)
37.000, Friedland (1807) 28.000, Austerlitz (1805) 26.000 (9, 12).
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Rekening houdend met het aantal strijders was Moskova de meest moordende veldslag: 30% van de
effectieven werden uitgeschakeld, gevolgd door Essling (27%), Leipzig (21,5 %), Waterloo (21%) en
Austerlitz (14%).
Waterloo was ook gekenmerkt door de zeer interventionistisch houding van de chirurgen. In de hoop
gangreen, tetanus, hospitaalrot, … te voorkomen werden zowel op het slagveld als later in de
hospitalen honderden ja zelfs duizenden ledematen geamputeerd en dit meestal zonder de minste
verdoving! Na Waterloo zal men nooit meer een dergelijke interventionistische houding aannemen.

DE MEDISCHE DIENSTEN JUNI 1815
Om de werking van de medische diensten goed te kunnen omschrijven moet men een onderscheid
maken tussen wat de gezondheidsofficieren op het slagveld zelf deden en de territoriale maatregelen
van de zorgverstrekkers voornamelijk te Brussel en te Leuven.
Het is belangrijk te weten dat ten tijde van Waterloo de ganse sanitaire tactiek volledig buiten de
medische hiërarchie valt maar wel bepaald wordt door de militaire overheden. Het zijn de militaire
bevelhebbers en niet de artsen die beslissen over de evacuatie van de gekwetsten vanaf het niveau
van de ambulance tot het hospitaal in het achterland.

CHIRURGIJNS, AMBULANCES, VELDHOSPITALEN…
In alle legers waren er per bataljon te velde chirurgijn-helpers en soms ook een chirurgijn-majoor. In
de Franse, Pruisische en Nederlandse legers was er een verplaatsbaar hospitaal (veldhospitaal) per
legercorps, voorzien van een centraal depot, een centrale ambulance en afdeelbare ambulances op
niveau van een infanterie divisie. Op de dag van de slag bevond de Pruisische centrale ambulance en
depot zich wel sterk naar achter, van het slagveld verwijderd, in het centrum van het gros van het
ganse leger.
Het Franse leger beschikte daarbij nog over zijn zogenaamde “vliegende ambulances” voor de naar
voor geschoven eenheden. Maar deze zo beroemde “vliegende ambulances” zouden te Waterloo
maar van weinig nut zijn (3).
De Engelsen hadden geen ambulances op divisie niveau maar regimentshospitalen die 60 liggende
gekwetsten konden verzorgen. Centrale ambulances en regimentshospitalen waren ondergebracht in
huizen en hoeves, kilometers achter het front. In de etappe zone bevonden zich dan grotere
hospitalen met een capaciteit van 500 à 1.500 bedden (19).

DE FRANSEN
In 1815 heeft Napoleon Pierre François Percy (1754 – 1825) aangesteld als Hoofdchirurg van het
nieuwe Grande Armée. Percy is 61 jaar en ziek. Sinds de Spaanse oorlog in 1811 heeft hij
hartklachten en hierdoor aan geen enkele campagne meer deelgenomen. Dominique Jean Larrey
(1766 – 1842) (fig. 1.) had op de aanstelling van Hoofdchirurg gehoopt, functie die hij de facto al
vervulde tussen 1812 en 1814 maar Napoleon had hem benoemd tot chirurg van de Keizerlijke
Garde. Larrey werd hierdoor in feite de ondergeschikte van Percy met wie hij niet zo’n beste relatie
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had. Daarbij komt ook nog dat de medische dienst en de ambulances
sinds de campagne in Rusland veel personeel verloren hadden en in feite
onderbemand waren (7, 11, 16, 26)!

fig. 1. Jean-Dominique Larrey (1766-1842)
Koninklijke Albert I Bibliotheek Brussel

DE BRITTEN
Ondertussen is Wellington benoemd tot opperbevelhebber van alle Britse en Hannoveraanse
troepen. Op 4 april komt hij te Brussel aan. Zijn Principal Medical Officer is
James Robert Grant (1773 – 1864) (fig. 2.). Grant is verbonden aan het
hoofdkwartier van de Hertog. Hij laat in Oostende een algemeen hospitaal
oprichten zodra de Britse soldaten er beginnen te ontschepen. Langs de
communicatielijnen worden nog vier Britse hospitalen geïnstalleerd: te
Brugge, Gent, Antwerpen en Brussel. Vanaf mei 1815 zullen Britse en
Belgische gezondheidsofficieren te Brussel nauw samenwerken (8).

fig. 2. James Robert Grant (1773-1864), Principal Medical Officer in Wellingtons' leger.
Medical Army Royal Corps Archive

Grant heeft in zijn onmiddellijke omgeving John Hume (1781 – 1857), de persoonlijke chirurg van
Wellington. De tweede inspecteur van de hospitalen is John Gunning, hoofdchirurg van het 1ste
legercorps waarvan de divisies ontplooid zijn nabij Mont-Saint-Jean (3).

DE PRUISEN
Het Pruisische leger onder bevel van Gebhard Leberecht von Blücher
(1742 – 1819) heeft Voelzke als hoofdchirurg-generaal. De Medische
Dienst is geschoeid op Franse leest. In Berlijn staat chirurg – generaal
Johann Goercke, een persoonlijke vriend van Larrey aan het hoofd. Op
het slagveld leidt chirurg-generaal Karl-Ferdinand von Graefe (1787 –
1840) (fig. 3.) de chirurgische dienst.
fig. 3. Karl-Ferdinand von Graefe (1787- 1840), chirurg-generaal van het Pruisische Leger, Louis Calder Memorial Library,
Miami.
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Elk van de vier Pruisische legerkorpsen beschikt over een hoofdveldhospitaal onder bevel van een
korpschirurg-majoor en over drie mobiele hospitalen of divisie-ambulances onder leiding van een
chirurg-majoor. Voor de evacuatie van de gekwetsten naar Duitsland heeft de Pruisische staf te Luik
bezit genomen van de gebouwen van de abdij van Sint-Laurens en van het Sint-Agatha en deze
omgevormd tot militaire hospitalen (24). Verder vullen de militaire hospitalen van Maastricht en
Aken de evacuatielijnen aan. Later zal echter blijken dat de evacuatielijnen van de Pruisen achter hun
korpsen ontoereikend zijn onder meer door een schrijnend tekort aan personeel. Zo zullen de
meeste Pruisische gewonden verzorgd worden door Britse en vooral door Nederlands-Belgische
medische diensten om hen later via de hospitalen van Leuven, Sint-Truiden, Luik en Maastricht naar
het Rijnland te evacueren (1,4).

DE NEDERLANDERS
De medische dienst van het leger der Nederlanden wordt geleid door Sebald-Justinus Brugmans (fig.
4.).
Professor Brugmans (1763 – 1819) werd te Franeker geboren in 1763. In 1785 promoveert hij tot
doctor in de geneeskunde aan de universiteit van Groningen. Het volgende jaar wordt hij benoemd
tot professor aan de universiteit van Leiden waar hij botanica,
natuurwetenschappen, scheikunde en geneeskunde doceert.
Vanaf 1794 is hij raadgever van de Staten-Generaal om maatregelen te
nemen voor de gewonde en zieke soldaten die achtergelaten zijn nadat
de Engelse en Hannoveraanse legers terug zijn ingescheept. Brugmans
ontpopt zich tevens als een prima hygiënist. Preventieve geneeskunde is
bij de legers en de militaire hospitalen van levensbelang. De strijd tegen
epidemieën en infectieziekten zal voor hem, rekening houdend met de
opvattingen van die tijd steeds prioritair zijn. Hij verwerft hierdoor een
uitstekende reputatie.

fig. 4. Sebald-Justinus Brugmans (1763-1819)
Nederlands Leger- en Wapenmuseum Leiden

In 1810 stelt keizer Napoleon hem aan tot Inspecteur-Generaal van de Medische Dienst. Hiermee
wordt hij in feite de gelijke van Percy en Larrey. Hij krijgt het Légion d’Honneur en wordt rector van
de Leidse universiteit.

Het korps van de geneeskundige dienst van de Nederlanden omvat drie klassen personeel: chirurgenmajoors of geneeskundige officieren 1ste klasse, chirurgen-hulpmajoors of geneeskundige officieren
2de klasse, leerling-chirurgen of geneeskundige officieren 3de klasse. Chirurgen-majoors en chirurgenhulpmajoors moesten een brevet behalen na afleggen van een examen over anatomie, chirurgie en
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geneeskunde. Zij worden als territoriale geneeskundige dienst verbonden aan grote hospitalen of aan
de divisies als mobiele legercorpsen.
Wanneer in 1814, Belgische eenheden in het Nederlandse leger worden geïntegreerd vindt men bij
de chirurgen al Joseph-François Kluyskens chirurg – majoor en Louis Seutin chirurg – hulpmajoor. Zij
behielden de rang die zij voordien in het Franse leger hadden (12).
In november 1814 wordt Brugmans inspecteur-generaal van de Medische Dienst van het landleger
en vanaf 27 februari 1815 ook van de marine en de koloniën.
Brugmans zorgt ervoor dat alle eenheden over voldoende medische ondersteuning beschikken al is
de kwaliteit ervan zeer wisselend wat tijdens de slag bij Waterloo duidelijk zou worden. De afvoer
van de verliezen op het slagveld naar de ambulance op divisie niveau of naar sedentaire hospitalen in
de eerste lijn of naar de tweede lijn in het binnenland kan door de medische dienst enkel gebeuren
door opgeëiste voertuigen van de intendance.
Op 5 april 1815 vertrouwt Brugmans de leiding van de medische dienst van het Korps van het
Nederlandse leger toe aan de eerste officier van de Medische Dienst Karl – Georg – Edouard Mergell
(1781 – 1842) (fig. 5). Deze is van Duitse afkomst en geboren op 27
april 1781 te Felsberg. Hij had zoals velen deel genomen aan de
veldtochten van de Grande Armée tussen 1804 en 1814. Tijdens de
Spaanse veldtocht in 1809 was hij tot chirurg – majoor bevorderd (25,
27).
fig. 5. Karl -Georg- Eduard Mergell (1781-1842)
Verzameling Koninklijk Legermuseum

Brugmans organiseert ook de territoriale medische dienst steunend
op de garnizoenshospitalen. Hij bedenkt verschillende lijnen van vaste
hospitalen om de gewonden uit de divisie – ambulances op te vangen. Zijn plan omvat 3 eerste lijn
hospitalen: Brussel, Leuven en Nijvel. Hij wil ook nog een reeks tweede en derde lijn hospitalen
aanduiden. In juni 1815 zijn 6.000 bedden klaar om de gewonden op te vangen. Indien men de
gewonden nog verder naar achter kan vervoeren kan de capaciteit tot 8.000 worden opgedreven. Er
is tevens opvang voorzien in de garnizoenshospitalen van Brussel, Gent, Namen, en Leuven en er
worden veldhospitalen opgericht in Charleroi, Nijvel en Dendermonde. De coördinatie van deze
territoriale diensten wordt opgedragen aan chirurg – majoor van het hospitaal van Gent Joseph
François Kluyskens (1771 – 1843) (fig. 6.). Deze wordt aangesteld als eerste geneeskundige officier in
de zuidelijke provincies. In mei 1815 wordt het Gentse hospitaal een Brits algemeen hospitaal en kan
Kluyskens vanaf juni 1815 in Brussel de leiding van het militair hospitaal in handen nemen. Het
militair hospitaal van Leuven komt onder het bevel van gezondheidsofficier eerste klasse A. Van
Onsenoot (9, 30).
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fig. 6. Joseph-François Kluyskens (1771-1843), eerste gezondheidsofficier van de Zuidelijke Nederlanden in 1815
Levensberichten KNAW leden (KNAW)

HET LOT DER GEKWETSTEN TUSSEN 15 EN 19 JUNI
15 JUNI, TEN ZUIDEN CHARLEROI
Zoals al vermeld tracht het Pruisische corps Zieten de Fransen die België binnengetrokken waren
tegen te houden. Zij verliezen hierbij 1.500 manschappen aan doden en gewonden (1). Een deel van
deze gekwetsten wordt door de ambulances naar Namen geëvacueerd; een deel wordt gewoonweg
achter gelaten.
De gekwetste Fransen worden grotendeels in privé woningen ondergebracht in afwachting van de
komst van La Grande Armée.

16 JUNI: QUATRE – BRAS EN LIGNY
Op 16 juni hebben de veldslagen bij Quatre – Bras en Ligny plaats.
Quatre-Bras
Bij de troepen van Ney vallen zowat 1.000 doden en 3.400 gewonden. De evacuatie laat te wensen
over. Wanneer de Fransen op 17 juni de regio verlaten zijn nog heel wat gewonden zelfs nog niet
verzameld. Zij worden gewoonweg aan de zorgen van de plaatselijke bevolking overgelaten. Op bevel
van de lokale overheden zullen zo’n 1.000 gekwetsten met paard en kar door landbouwers naar
Charleroi worden vervoerd waar ze in het oude klooster van de Récollets worden ondergebracht.
Gekwetsten van de Britse en Nederlandse eenheden worden naar Waterloo, Eigenbrakel en Brussel
overgebracht (1, 4).
Ligny
Te Ligny worden 7.121 Fransen en 8.571 Pruisen gekwetst en respectievelijk 3.137 en 3.607 gedood
(12).
Er zijn te weinig Franse ambulances die dan nog slecht functioneren. Percy is volledig door de
gebeurtenissen overstelpt. De gekwetsten worden eerst in kerken ondergebracht; anderen moeten
rekenen op de goede wil van de plaatselijke bevolking die zich goed om deze Fransen bekommert tot
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ze naar Charleroi zouden worden overgebracht maar de evenementen van de komende dagen zullen
dit beletten (1, 29).
Van de Pruisische gekwetsten zullen er 886 met ernstige breuken naar het Hospitaal van Namen
vervoerd worden. Sommige licht gekwetsten bereiken op eigen krachten nog Namen maar de
meerderheid blijft ter plaatse en zal pas op 20 juni, na beëindigen van de vijandelijkheden voor het
eerst chirurgische hulp krijgen (12, 18).

17 JUNI: TUSSEN QUATRE – BRAS EN MONT – SAINT – JEAN
Op weg van Quatre – Bras naar Mont – Saint – Jean vallen nog enkele slachtoffers aan beide zijden
door cavalerieaanvallen. Zo verliezen de Britten nog 93 man.
Aan Franse zijde is Larrey persoonlijk met hun verzorging bezig. Kolonel Jean – Baptist Sourd,
bevelhebber van het 2e Lansiers, wordt ernstig gewond aan de rechter arm door een sabelhouw nabij
Genappe. Larrey amputeert de arm ter plaatse. De kolonel springt terug te paard en vervoegt zijn
manschappen. De stomp zou snel en zonder complicaties genezen (21)!
De Medische Dienst van Wellingtons leger treft belangrijke maatregelen. Grant vordert de hospitalen
op die vallen onder de Brusselse administratie: Sint-Jan en Sint-Pieter. Hij brengt de kazernes
Annonciaden, Sint-Elisabeth en de rijkswachtkazerne in gereedheid om gewonden op te vangen.
De burgemeester van Brussel, J. Vanderlinden d’Hoogvorst verzoekt via affiches de bevolking om
steun onder vorm van bedden, matrassen, lakens en dekens (13).
Dit is meer dan nodig want constant worden al gekwetsten vanuit Quatre – Bras aangevoerd. Op de
morgen van 18 juni zijn het hospitaal Sint-Pieter en het militair hospitaal in de Ruysbroeckstraat al
overvol (24)!

18 JUNI, DE SLAG BIJ WATERLOO
HET BRITSE LEGER
Na hun inspectietocht hebben de medische autoriteiten hun regimentshospitalen opgericht in
gebouwen op veilige afstand van de vijandelijke kanonnen (15).

51

Gunning richt een klein veldhospitaal op in de hoeve van Mont-Saint-Jean op zowat één kilometer
van de contactlijn (fig. 7.). John Hume is daar ook aanwezig om zo nodig verzorging te verlenen aan
de opperbevelhebber en zijn staf. De voornaamste gezondheidsofficier van de cavalerie, William
Taylor, in dienst van lord Uxbridge is eveneens in de omgeving. Honderden gekwetsten zullen tijdens
de veldslag langs de hoeve passeren (15). Van enkelen, die behoorden tot Wellingtons staf kent men
de naam. Een der meest bekenden is luitenant-kolonel Alexander Gordon, vleugeladjudant en
persoonlijke vriend van Wellington. Hij wordt binnengebracht nadat zijn been door een kanonskogel
was verbrijzeld. Hume verzorgt hem en vergezelt hem naar de herberg Bodenghien te Waterloo, het
hoofdkwartier van de hertog, waar hij het lidmaat amputeert (fig. 8. ). Ook luitenant-kolonel Lord
Fitzroy Somerset, militair secretaris van Wellington bereikte de hoeve met een verbrijzelde arm.
Gunning gaat onmiddellijk tot amputatie over. De gekwetste geeft geen kik! Hij vraagt nog zelfs niet
te vergeten de ring, een geschenk van zijn echtgenote van een van de vingers te verwijderen en niet
samen met het lidmaat weg te smijten (3).

fig. 7. Hoeve Mont-Saint-Jean Anonieme steendruk,
Verzameling Koninklijk Legermuseum

Ook de prins van Oranje, gekwetst rond 19 uur aan de
schouder wordt naar de hoeve gebracht. Hij krijgt de
eerste zorgen van Hyde alvorens naar de herberg
Bodenghien te worden geëvacueerd. Hume verzorgt
hem daar verder en laat hem samen met Somerset
naar het koninklijk paleis te Brussel overbrengen (4).

fig. 8. Hoofdkwartier van Wellington in herberg Bodenghien te
Waterloo, Aquatinte door C. Turner, Privé collectie.

Meer dan waarschijnlijk werd ook kolonel de Lancey, getroffen door een kanonskogel in de rug en
van zijn paard geslingerd, eerst op de hoeve verzorgd alvorens naar het hoofdkwartier te Waterloo te
worden vervoerd (4, 5).
Rond 21 uur treft een van de laatste Franse kanonschoten de knie van luitenant-generaal Lord
Uxbridge, bevelhebber van de cavalerie, aan de zijde van Wellington! “By God I have lost my leg” zegt
Uxbridge. “Have you by God” antwoordt laconiek de hertog! Uxbridge wordt onmiddellijk naar het
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hoofdkwartier bij Waterloo overgebracht en rond 23 uur op
de keukentafel geamputeerd! De operatie duurde een
tiental minuten en werd waarschijnlijk door Hume
uitgevoerd. De luitenant-generaal geeft geen kik maar
beklaagt er zich wel over dat het amputatiemes te bot is.
Het lidmaat wordt in de tuin van de herberg begraven, de
grafsteen is ook heden ten dage nog te zien (5)!
Rond 23 uur bezoekt Wellington de Lancey en Gordon.
Gordon sterft rond 3 uur (fig. 9.). De Lancey zal uiteindelijk
op 28 juni in een huis te Waterloo bezwijken. Hij had acht
ribben gebroken en een groot botfragment had zijn long
beschadigd. Hij sterft terwijl Hume zijn verband ververst (6,
12).
fig. 9. Grafmonument voor Alexander Gordon te Waterloo. Eigen foto.

Vele chirurgijns en hulp-chirurgijns stonden mee in het carré tussen de strijders en deden hun plicht
in volle vuur. Verschillenden van hen zouden gekwetst worden.
Ondanks alles was er toch nog wat kritiek op het medisch beleid van Britten. De evacuatie van de
gekwetsten bleef een zwak punt! Dit was niet de schuld van de hoofdchirurgen maar wel van de
militaire generale staf die onvoldoende voertuigen had voorzien. Ook Percy en Larrey werden met
hetzelfde probleem geconfronteerd. Evacuatie van gekwetsten was voor de militaire overheid geen
prioriteit! Heel wat gekwetsten proberen dan ook zich met eigen middelen richting Brussel te
begeven. De eersten komen al aan op 18 juni ’s avonds. Pas de volgende dag komt met veel moeite,
de echte georganiseerde aanvoer op gang (4) !

HET NEDERLANDSE LEGER
De gezondheidsdienst van het 1ste Corps van het Belgisch-Nederlands leger heeft gefaald al was dit
niet de schuld van de gezondheidsofficieren! Hun eerste optreden is een erbarmelijke mislukking.
Waarschijnlijk beschikten ze over te weinig middelen voor de afvoer van de gewonden van het
slagveld, waren de ransels met geneesmiddelen slecht over de eenheden verdeeld en wist men niet
goed waar juist chirurgen en artsen zich tijdens de slag bevonden. De ambulances ontrokken zich aan
het gezag van Mergell ! De ambulances van de 2e en de 3e Divisie waren opgesteld nabij Eigenbrakel
maar een deel van het personeel is al in paniek gevlucht de avond voor de veldslag! Nabij Brussel
worden ze tegengehouden en pas laat in de avond van 18 juni nemen ze hun sector terug in. Op 16
juni bevond Mergell zich te ’s Gravenbrakel. Verontrust door de voorbijtrekkende troepen begeeft hij
zich naar Nijvel. Pas in de avond hoort hij iets over de slag bij Quatre-Bras. Om 23 uur bereikt hij het
bivak van de divisie waar een honderdtal gekwetsten zijn bijeengebracht. Hij laat hen overbrengen
naar Nijvel waar hij ze verzorgt. Op 17 juni krijgt hij het bevel ze naar Brussel over te brengen. Daar
treft hij het personeel aan dat tijdens de nacht van 17 op 18 juni gevlucht was. Hij dwingt hen naar
het slagveld terug te keren. Op 19 juni tracht Mergell de zaak terug onder controle te krijgen! Hij
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vindt zijn ambulances te Eigenbrakel terug. Ze zullen 150 gekwetsten verzorgen die in de kerk zijn
ondergebracht. Twee ambulances vergezellen het 1ste Belgisch-Nederlandse Corps richting Frankrijk
in achtervolging op de vijand. Enkele gezondheidsofficieren bleven in Eigenbrakel om de gekwetsten
die daar achter gebleven waren te verzorgen voor ze naar Brussel worden overgebracht (2, 4, 27)!

HET PRUISISCHE LEGER
De Pruisen namen deel aan de bloedige gevechten nabij Plancenoit, Mont-Saint-Jean en Waver. De
gezondheidsofficieren en het ambulancepersoneel deden uitermate goed hun plicht. Door de
duidelijke instructies van Gneisenau, de stafchef van het leger, en de heersende discipline bleven de
medische diensten in staat degelijke eerste zorgen te verlenen op het slagveld maar in de
achterhoede functioneren de transportsystemen en de hospitalen veel minder efficiënt dan deze van
de Britten en de Nederlanders. De gekwetste Pruisische soldaten geraken overal verspreid en komen
vooral terecht in Brussel, Leuven en Antwerpen. Vooral Leuven is al snel overvol. Maar hoewel de
lokale bevolking, in vergelijking met de Fransen en de Britten, veel minder geneigd is zich om de
Pruisen te bekommeren werden de meeste gekwetsten toch behoorlijk geholpen (4).

HET FRANSE LEGER
De Franse gezondheidsdienst gaf te Mont-Saint–Jean blijken van onmacht!
Op de morgen van 18 juni is Percy nog te Ligny waar nog duizenden gekwetsten zijn hulp nodig
hadden en noch Napoleon noch zijn stafchef, maarschalk Soult vinden het nodig hem naar hun
hoofdkwartier te ontbieden (22).
Percy blijft dus te Ligny en trekt zich van de situatie te Mont–Saint–Jean niets aan. Uiteindelijk zou dit
finaal ter zake weinig doen. Zoals Larrey later in zijn memoires zal vermelden was de
zorgverstrekking een echte catastrofe (21).
De historicus Triaire, biograaf van Larrey vermeldt dat onder Percy (te Ligny) de ambulances slecht
functioneerden maar dat er te Waterloo van functioneren zelfs geen sprake kon zijn, zelfs niet met
de beste organisatie en dit omwille van de omstandigheden. Het enorm aantal gekwetsten, de
cavaleriecharges tot in de ambulances zelf, de totale chaos en paniek na de komst van Blücher
maakten elke gecoördineerde werking van de medische dienst onmogelijk (29). Al bleven de
chirurgijns in het vuur hun werk doen om zoveel mogelijk gekwetsten te verzorgen en op de been te
helpen toch zou de meerderheid van de gewonden ter plaatse blijven liggen indien ze zich niet op
eigen kracht tot aan een ambulance konden slepen. Larrey zelf was voor iedereen een voorbeeld en
bleef trouw aan het imago en de faam die hij zich had gecreëerd. Hij had zijn ambulance opgesteld
achter de hoeve Le Caillou bij de eenheden van de Keizerlijke Garde waarvoor hij moest instaan.
Maar pas na 18 uur komen hier de eerste gewonden van de Jeune en de Vieille Garde toe na de
hevige gevechten bij Plancenoit tegen de Pruisen van von Bülow. Larrey zelf vertoeft vanaf het begin
van de vijandelijkheden in de onmiddellijke omgeving van de keizer. Daar had hij ook een hulppost
opgesteld die snel werd overstelpt met gewonden vooral na het mislukte offensief van de divisies
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van Allix en Donzelot bij de hoeve van La Haie-Sainte. Deze hulppost was immers voor de gekwetsten
vrij makkelijk bereikbaar (28).
Wanneer de aftocht geblazen wordt krijgt Larrey van Napoleon de opdracht met zijn medewerkers
de grens over te steken om aan gevangenneming te ontsnappen. Maar tijdens hun vlucht worden ze
aangevallen door een groep Pruisische Lansiers. Larrey wordt door sabelhouwen gekwetst aan het
hoofd en de schouder en voor dood achtergelaten. De ochtend nadien nemen de Pruisen hem
gevangen. Zij aanzagen hem voor de keizer zelf. Voorbereidselen worden al getroffen om hem te
fusilleren wanneer de Pruisische chirurgijn die hem moet blinddoeken hem herkent! Larrey wordt
dan bij Blücher gebracht wiens zoon hij ooit verzorgd had! De maarschalk nodigt hem uit aan zijn
tafel en laat hem onder escorte naar Leuven brengen waar de Pruisen heel wat gekwetsten
waaronder ook Fransen hadden samen gebracht!

DE DAGEN NA WATERLOO
In de ochtend van 19 juni liggen zowat 45.000 gedode en gewonde soldaten verspreid op een
oppervlakte van 550 hectare nabij Mont–Saint–
Jean (13) (fig. 10.).

fig. 10. Waterloo na de veldslag. Aquatinte door Douglas,
National Army Museum London

Van de 35.500 gekwetsten kan slechts een
minderheid verzorgd worden. Deze zijn voor
een deel bijeengebracht in de als ambulances
ingerichte hoeves en de huizen in de omgeving
van het slagveld, te Mont-Saint-Jean, Waterloo, Plancenoit, Eigenbrakel en Genappe. De meesten
evenwel wachten nog op hulp op de plaats waar ze door een sabelhouw of een kogel geveld werden.
De Pruisen plunderen dan nog de hoeve Le Caillou, het vroegere hoofdkwartier van Napoleon en
koelen hun wraak op gekwetste Fransen in de omgeving.
De medische dienst van de Fransen is tijdens het debacle totaal ontmanteld en in feite onbestaande.
De legers van Wellington en Blücher zetten hun mars richting Parijs verder en nemen hun medisch
personeel mee. Drie mannen hebben nochtans de mogelijkheid om, mits ze over voldoende
middelen beschikken, toch nog hulp te bieden; Grant, Brugmans en von Graefe.
Vanuit Den Haag geeft koning Willem Brugmans de opdracht om de coördinatie te verzekeren tussen
de gezondheidsdiensten van de geallieerde legers. Hij zal hierbij flink geholpen worden door de
gezondheidsofficier-eerste klasse J.F. Kluyskens. Van zodra Brugmans in Brussel toekomt, laat hij, om
alle conflicten te vermijden, via generaal Tindal, commissaris-generaal van de administratie van
Oorlog in de Zuidelijke Nederlanden, weten dat Kluyskens tot eerste gezondheidsofficier van de
Zuidelijke Nederlandse Provinciën benoemd is. De bekwaamheid en de talenkennis van deze
uitstekende chirurg staan boven elke twijfel. Via rapporten aan Grant en de andere Britse en

55

Pruisische chirurgen zorgt hij voor de nodige uitwisseling van informatie. Hij heeft ook herhaalde
contacten met Larrey en men vermoedt zelfs dat het dank zij Kluyskens is dat Larrey toestemming
krijgt om naar Leuven te reizen en er vanaf 24 juni Franse gewonden te verzorgen. Van de Britse en
de Belgisch-Nederlandse militaire zorgverstrekkers wordt nu een duidelijke strategie verwacht erop
gericht om zo snel mogelijk alle gewonden te verzamelen, naar hospitalen te evacueren en ze, na
verzorging aldaar, te repatriëren (17).

VERZAMELEN VAN GEWONDEN OP HET SLAGVELD
Vanaf de morgen van 19 juni zullen burgerlijke en militaire overheden zich inzetten om de nodige
hulp te verzekeren en op te treden tegen plunderaars uit de omgevende dorpen die doden en
gekwetsten willen beroven. Ruiters uit Braunschweig en Pruisen krijgen de opdracht iedereen die op
plunderen betrapt wordt onvoorwaardelijk neer te schieten.
Op bevel van Berlaimont, de onder-perfect van het departement Dijle zal de burgemeester van
Eigenbrakel de geneesheer Pierre Joseph
Panquin, een aantal mannen opvorderen die
onder Pruisische bewaking naar het slagveld
worden gevoerd.
Zij
moeten
zich
bekommeren om de overlevenden en ook de
doden bijeen brengen (fig. 11.). Karren en
wagens allerlei worden aangeslagen om de
gekwetsten naar Genappe, Eigenbrakel,
Waterloo maar vooral naar Brussel, Leuven
en Antwerpen te voeren (20).

fig. 11. De hoeve van La Haie Sainte twee dagen na de veldslag. Doden en gewonden. Aquatinte door J. Rouse, Coburn,
London, 1817.

De verschillende legers van de overwinnaars zullen zich elk om hun eigen gekwetsten bekommeren.
Gunning krijgt van Wellington de toestemming om twee konvooien, die eigenlijk de legers richting
Frankrijk moesten vergezellen, te gebruiken voor gewondentransport. De meeste gekwetste Britse
soldaten worden de dag na de slag eerst overgebracht naar Mont-Saint-Jean en Waterloo. Gunning
heeft daar nog een aantal chirurgen en hulp-chirurgen ter plaatse gelaten in afwachting dat Grant
hem met versterking komt aflossen. Wonden worden gedebrideerd en soms gehecht. Er worden
vooral veel amputaties verricht. Volgens een ooggetuige liggen er hopen ledematen op het
binnenhof van de hoeve Mont-Saint-Jean, nu helemaal omgebouwd tot hospitaal van het slagveld!
Drie dagen lang worden de gekwetsten behandeld zonder onderscheid of het gaat om Britten of
Fransen. Alle gewonden worden verzorgd al is hun houding soms verschillend. De Britten smeken de
chirurgijns hun verhakkelde ledematen zo snel mogelijk te amputeren, de Fransen daarentegen zijn
eerder bevreesd zich door Britse chirurgen te laten behandelen (15).
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Te Eigenbrakel verzorgen de streekdokters Jossart en Amandeau, geholpen door kloosterlingen en
dorpsbewoners tal van Britten, Hannoveranen, Fransen, Belgen en Nederlanders. Zij opereren op
strozakken in de tot ambulance omgevormde kerk. De vrouwen van Eigenbrakel maken thee voor de
gekwetsten, de nonnen van het Marollenklooster brengen lakens aan als verbandmateriaal en
helpen bij de verzorging. Dokter Amandeau zal hen hiervoor later in het openbaar danken op de
markt voor het stadhuis (20).
Vanuit Plancenoit evacueren de Pruisen vriend en vijand naar Brussel en vooral naar Leuven.
Hierdoor komt het dat er heel wat Fransen in het militair hospitaal van Leuven zullen verzorgd
worden.
Daar de hulpploegen die de gewonden moeten verzamelen zich toch vooral bekommeren om hun
eigen gekwetsten worden de Fransen eerder in laatste instantie opgeraapt en zijn ze dikwijls
aangewezen op de hulp van toegesnelde dorpsbewoners. Basil Jackson, een Brits officier beklaagt
zich hierover en stelt vast dat sommige Fransen pas na vier dagen werden opgeraapt. Inderdaad, al
maken de chirurgen geen onderscheid tussen vriend en vijand, dan is dat wel het geval voor de
oorlogsadministratie en de diensten van de kwartiermeesters: Vae victis (20)!
Ondanks alle inspanningen is de hulpverlening toch traag en onvoldoende. Zelfs in de nacht van 20
op 21 juni liggen er nog overal kreunende en stervende soldaten met gemutileerde lichamen. Op 24
juni, in tegenstelling tot wat men in Le Journal de la Belgique kon lezen, zijn nog steeds niet alle
gekwetsten geborgen (1, 13)!

EVACUATIE
In de ochtend van 19 juni vertrekt vanuit Brussel via de Naamse poort een stoet van voertuigen
allerlei die matrassen, lakens en dekens transporteren richting Waterloo. Onderweg kruisen ze
vermoeide ruiters en infanteristen die zich evenals een massa licht gekwetsten richting hoofdstad
begeven. De ganse dag bereiken ook verschillende konvooien met zwaar gekwetsten de hospitalen
die snel overvol geraken.
De burgemeester doet een oproep op de bevolking. De eersten die hier gevolg aan geven zijn de
brouwers: zijn zorgen voor zestig tonnen bier, brood, fruit en ander proviand. Staatssecretaris baron
van de Capellen geeft op 19 juni een officieel Bulletin uit waarin vermeld staat dat Wellington een
volledige en definitieve overwinning behaald heeft. Ook van de Capellen doet beroep op het
medeleven van de burgerbevolking.
De gemeentelijke administratie wordt belast met het coördineren van de soms vrij chaotische
konvooien. Vanaf 20 juni zal een groep vrijwilligers van aan de Naamse poort richting Waterloo
vertrekken onder militaire begeleiding.
De evacuatie stopt niet te Brussel. Reeds tijdens de nacht van 18 op 19 juni worden heel wat
gekwetste Britten, Pruisen en Nederlanders overgebracht naar Antwerpen waar ze in het SintElisabeth ziekenhuis zullen worden verzorgd door de chirurgen Vrancken en Sommé.
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Op 21 juni zijn alle kerken in de omgeving van het slagveld nog gevuld met gewonden die soms nog
dagen moeten wachten op verdere evacuatie of … op een verschrikkelijke dood. Op 25 juni is
Simpson, een advocaat, geschokt door de aanblik van een konvooi gekwetsten die men voordien nog
niet kon vervoeren. Hij beschrijft deze mensen als levende lijken.
Het zelfde schouwspel heerst er te Ligny en aan de Quatre-Bras. Luitenant Woodberry geeft op 25
juni melding van een konvooi van wel veertig wagens gevuld met gekwetsten die nu pas konden
worden opgehaald. Velen zouden onderweg sterven aan gangreen (20).

HOSPITALISATIE
Lang voor het begin van de slag bij Mont-Saint-Jean op 18 juni is het militair hospitaal te Brussel
overstelpt met gewonden vanuit Quatre-Bras. Al op 19 juni kraakt de hoofdstad onder de vele
konvooien met overlevenden (fig. 12.). Zij worden naar de hospitalen gevoerd maar deze zijn snel
overvol. Gekwetsten die minder geluk hebben worden dan maar ondergebracht in gangen en
binnenplaatsen van huizen. De wagens beginnen hun vracht zelfs af te laden op stoepen en pleinen.
De aanvoer van gekwetsten die zowat acht dagen zal duren, heeft de stoutste verwachtingen
overtroffen. Snelle en efficiënte maatregelen
zijn dan ook nodig.

fig. 12. Gewonden van de slag bij Waterloo te Brussel,
Aquatint van A. Dubourg, Verzameling Koninklijk
Legermuseum.

Openbare gebouwen worden haastig voor opvang in gereedheid gebracht. Zo worden de oude ter
Kameren abdij, de Augustinustempel, de Madeleine kerk, de Sint-Elisabeth kazerne, de nieuwe
Manège, de Munt en de schouwburg omgevormd tot hospitalen. Ook de overdekte botermarkt
wordt gebruikt om gekwetsten te herbergen. De markies d’Arconati stelt twee grote zalen van het
koninklijk paleis op de grote markt ter beschikking (13).
Overal heerst er medelijden vooral voor de Schotse soldaten die al in de lente 1815 zich bij de
Brusselse bevolking verdienstelijk hadden gemaakt. Zij hadden het aan de Quatre-Bras en te
Waterloo erg te verduren gehad: honderden doden en 1.252 gekwetsten. Zij worden bij heel wat
Brusselse families dankbaar opgenomen (fig. 13). Vele burgers zullen hun huis of hun werkplaats tot
ambulance ombouwen. Onder leiding van de gravin de Ribaucourt en de prinses de Croy worden
fondsen ingezameld voor de hospitalen. België wordt de Zuster van Liefde voor het oorlogvoerende
Europa (1, 4, 13).
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fig. 13. Gekwetste na de slag door burgers verzorgd. Olieverf,
Wellington Museum, Waterloo.

Toch blijft het grootste gewicht van de
zorgverstrekking rusten op de schouders van de
militaire gezondheidsdienst die geleidelijk aan meer
de touwtjes in handen moet nemen. Grant en
Brugmans zullen heel wat maatregelen afkondigen
die snel een einde maken aan de anarchistische
situatie. Von Graefe daarentegen beschikt maar over
weinig middelen en zal hierbij nagenoeg geen rol
meer spelen.

DE MAATREGELEN VAN DE BRITSE MEDISCHE DIENST
Zodra het duidelijk is dat Wellington gewonnen heeft treft Grant drie maatregelen:
1.Vooreerst verdeelt hij alle chirurgen, hulp-chirurgen en verplegers over de vijf hospitalen die op 17
juni waren opgevorderd. Hij beschouwt dit als één groot algemeen hospitaal van de geallieerde
legers te Brussel.
Samen met Brugmans, waarmee hij goed samenwerkt, omschrijft hij duidelijk de taken van zijn
ondergeschikten. Hij maakt een inventaris op van alle gekwetsten die zijn opgenomen bij burgers, in
openbare gebouwen of in tenten. Franse soldaten die heelkundige behandeling nodig hebben brengt
hij over naar het militair hospitaal en naar de tot hospitaal omgebouwde Rijkswachtkazerne. Ook in
een touwtrekkerij worden duizend Fransen verzorgd. Hier is de chirurgie volledig in handen van
burgerchirurgen onder gezag van Kluyskens.
2. Dan zorgt Grant ervoor dat al het personeel waarover hij beschikt in Oostende, Brugge en Gent
naar Brussel wordt overgebracht. Uit Antwerpen wordt geen personeel overgeplaatst gezien de grote
toevoer van gekwetsten aldaar (3).
Via de kwartiermeester-generaal begint Grant ook maatregelen af te kondigen om de gekwetsten
naar Engeland te repatriëren aanvankelijk uitsluitend via Antwerpen. Hij laat alle onder-hulpchirurgen en verpleegkundigen vanuit Oostende, Brugge en Gent, naar Brussel overkomen.
3. Tenslotte vraagt Grant aan zijn overste, dokter McGrigor, hoofd van de medische dienst van het
War Office te Londen, om onmiddellijk een aantal chirurgen, zowel militairen als burgers naar België
te sturen. De eersten arriveren al eind juni en ze blijven de ganse maand juli toestromen. Ook de
beroemde legerchirurg James Guthrie die zijn sporen verdiend had tijdens de campagnes in Spanje
en Portugal komt aan te Brussel.
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Buiten de militaire chirurgen zullen ook een aantal burger chirurgen hun collega’s in Brussel komen
vervoegen. Men vindt er zowel grote namen zoals Charles Bell en John Thomson uit Edinburgh als
eerder middelmatige individuen die volgens Guthrie eerder “beginners” zijn (3).
De verschillende, soms zeer nuchtere medische rapporten, en ook de dagboeken van deze artsen
leren ons heel wat over hun klinische ervaringen en heelkundige prestaties. Zo maakt Bell melding
van 146 primaire amputaties waarvan er 40 overleden (27,4%) en 225 secundaire amputaties
waarvan er 106 stierven (47,1%) (3).
De oude chirurg John Thomson laat niet na, wanneer hij over zijn ervaringen schrijft met de
gekwetsten van Waterloo, de netheid en de verluchting van de Brusselse hospitalen te prijzen. Toch
maakt hij ook gewag van enkele gevallen van hospitaalgangreen en van een kleine tyfus epidemie.
Luitenant-generaal geneesheer Sir Neil Cantlie publiceert in 1973 enkele cijfers zich baserend op
officiële rapporten. In de periode 1815-1816 werden 9.528 Britse soldaten in de Brusselse hospitalen
behandeld. 856 ervan (9%) overleden aan hun verwondingen. Dit cijfer is natuurlijk eerder relatief
daar een groot aantal gekwetsten al stierf alvorens ze in een hospitaal werden opgenomen omwille
van het trage ophalen van de gewonden op het slagveld, de frequent ontoereikende eerste zorgen
en het schrijnend gebrek aan comfort in de sanitaire transportmiddelen. Toch is deze 9 % een
degelijk resultaat. Zo was de hospitaalmortaliteit bij Amerikaanse soldaten 8 % tijdens WO I, 4 %
tijdens WO II, 3 % tijdens de Koreaanse oorlog en 1,5 % tijdens de Vietnam oorlog. De goede
resultaten tijdens de laatste twee conflicten zijn in belangrijke mate te wijten aan de evacuatie per
helikopter, het gebruik van antibiotica en van bloedtransfusies en een verbetering van de
heelkundige technieken al toegepast in een vooruitgeschoven echelon (3).

DE MAATREGELEN VAN DE NEDERLANDS-BELGISCHE MEDISCHE DIENST
Brugmans is ongetwijfeld een uitstekend hygiënist maar geen chirurg. De chirurgische
verantwoordelijkheid valt onder Kluyskens. Deze meldt onmiddellijk dat de te behandelen verliezen
alle verwachtingen overtreffen.
Brugmans neemt zes reeksen maatregelen.
1.Verhogen van het aantal officieren van de Medische Dienst.
Het aantal chirurgen en helpers waarover men op 19 juni te Brussel beschikt is totaal onvoldoende
om zoveel gekwetsten op te vangen.
Brugmans vordert onmiddellijk alle studenten op van de medische scholen van Brussel en Gent. Aan
de prefecten van de omliggende departementen geeft hij bevel alle chirurgen op te roepen die ooit
aan militaire campagnes tijdens de napoleontische oorlogen hebben deelgenomen en hen
onmiddellijk naar Brussel te sturen. Na enkele dagen beschikt hij aldus zelfs over meer chirurgen dan
nodig!
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Voor het militair hospitaal van Leuven verzoekt Kluyskens zijn collega Van Onsenoort via de Pruisisch
militaire overheid voldoende burger chirurgen en geneesheren op te roepen (10).
2.Verhogen van de capaciteit van de militaire hospitalen en de ambulances.
In Brussel zijn er overal gekwetsten. Er dreigt zelfs een soort medische anarchie. Brugmans stelt orde
op zaken in de verschillende overvolle diensten. Hij wil kost wat kost infecties vermijden en daarvoor
zal hij het overvolle militaire hospitaal ontlasten. De totale capaciteit ervan is 500 bedden maar er
bevinden zich overal gekwetsten: in de gangen, in dienstlokalen, in de kapel, op de zolder, … . Op de
binnenkoer laat hij een grote tent opslaan voor driehonderd zwaar gekwetsten die toch op
voldoende afstand van elkaar kunnen worden neergelegd. In deze tent liggen alle gekwetsten met
etterende wonden. Men was toen nog de mening toegedaan dat voldoende verluchting de
“miasmen”(kwaadaardige dampen) die voor infectie verantwoordelijk zijn kon doen verdwijnen.
Om dezelfde redenen zal men ook grote tenten opslaan langs de wallen tussen de Naamse en de
Leuvense poort. Op hoger gelegen gebieden in Etterbeek bouwt men grote houten barakken voor
“gekwetsten die veel zuivere lucht nodig hebben”. Elke barak is geschikt voor 25 zwaar gewonden.
In het Grote Hospitaal van de geallieerde legers worden dagelijks 2.200 nieuwe liggende en
ambulante patiënten opgenomen die wondverzorging nodig hebben. Elke dag
worden zo’n 250 amputaties allerlei uitgevoerd. De topdag evenwel is 26 juni: in
totaal 4.000 opnames! Op een bepaald moment waren er meer dan 9.000
gekwetsten gehospitaliseerd (27).
Vanaf 19 juni mag ook Louis Seutin, geneeskundig officier 2de klasse amputaties
verrichten in het militair hospitaal wat gezien zijn rang normaal verboden was
maar Kluyskens dekt op zijn gezag deze “overtreding”(fig. 14). Ook Brugmans,
aangekomen in Brussel, zal deze stilzwijgend aanvaarde situatie regulariseren.
fig. 14. Louis Seutin (1793-1862). Chirurg-hulpmajoor in Nederlands Leger. Door Baugniet. Archief van de Université Libre
de Bruxelles.

3. Zorgverlening aan gekwetsten opgenomen bij burgers of in openbare gebouwen. Openbare
hygiëne.
Nadat hij zo goed mogelijk het opnamebeleid van de hospitalen verbeterd heeft focust Brugmans
zich op de gekwetsten die verblijven bij edelmoedige private personen of in openbare gebouwen die
tot hospitaal of ambulance zijn omgebouwd.

fig. 15. Te Brussel verzorgde gewonden na de slag bij Waterloo, Ets van J.F. Thijs en
Benoist. Prentenkabinet, Koninklijke Bibliotheek Albert I Brussel.
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De edelmoedige houding van de burgerbevolking heeft de chaos in feite nog vergroot (fig. 15). Over
het algemeen hebben de soldaten voldoende te eten en beschikken ze over een bed of een matras
maar ze hebben ook medische zorg nodig. Daarbij vreest Brugmans allerlei epidemieën. Vanaf 22 juni
informeert hij via de pers en via aanplakbrieven de burgerbevolking. Soms gaat het om zeer
nauwkeurig beschreven maatregelen in afwachting dat officieren van de Medische Dienst zullen
langs komen: reinheid van lichaam en kleding, verluchting van de lokalen, voldoende lichte voeding
grotendeels bestaande uit groenten, met water aangelengde wijn of licht bier, verbanden bevochtigd
met Goulard water, … . Ontsmetten van kamers met een soort javelwater of met een gas op basis
van warm zwavelzuur of salpeter zuur (12).
Brugmans heeft de stad onderverdeeld in 8 districten. Voor elk district voorziet hij een ploeg
gezondheidsofficieren van het Nederlandse leger en burgerchirurgijns onder leiding van een
legerchirurg. Dagelijks gaat deze equipe de gekwetsten bezoeken verblijvende bij burgers of in
voorlopige ambulances binnen hun sector. Om hun taak te vergemakkelijken vraagt Brugmans de
burgerbevolking aan hun ramen een plakkaatje aan te brengen waarop het aantal gekwetsten dat bij
hen verblijft vermeld staat. Uit geregistreerde cijfers kan men opmaken dat in die junidagen 4.145
gekwetsten bij burgers verzorgd werden.
Om risico op epidemieën te verminderen eist Brugmans van de gemeentelijke overheid dat de
openbare wegen netjes worden gehouden. Hij had ook vastgesteld dat, in de omgeving van
hulphospitalen en ambulances heel wat beddengoed en verbandmateriaal besmeurd met bloed werd
opgestapeld. Op 25 juni laat hij de burgemeester afkondigen dat alle gebruikte materialen naar het
militair hospitaal moeten worden gebracht om er vernietigd te worden. Hij verbiedt het verbranden
ervan op de openbare weg. Op 1 juli worden de maatregelen door de burgemeester nog aangepast:
minstens tweemaal per dag worden de straten schoongemaakt en besproeid.
4.Voorzien in voldoende medisch- en hospitaalmateriaal.
Door de intense chirurgische activiteiten van Kluyskens en zijn mensen geraakt men snel door de in
Brussel opgeslagen voorraden heen en Brugmans beveelt materiaal te laten aanrukken vanuit de
depots in Nederland of vanuit de omgevende departementen. Aan de intendanten wordt zelfs de
opdracht gegeven zo nodig materialen op te eisen maar dit is meestal overbodig daar iedereen
spontaan zijn medewerking verleent!
5.Verspreiden van de gewonden over verschillende hospitalen in het land.
Daar men ervan overtuigd is dat hospitaalkoorts in belangrijke mate te wijten is aan overbevolking
van de hospitalen streeft Brugmans ernaar de gekwetsten zo snel mogelijk over andere hospitalen in
het land te verspreiden. Kluyskens begeeft zich hiervoor ook persoonlijk naar Leuven. Hij maakt daar
gebruik van heel wat grote gebouwen om zo de capaciteit van het militair hospitaal te vergroten.
Twee abdijen in de omgeving worden ook tijdelijke militaire hospitalen (Vlierbeek en Park) (27).
Vooral de Medische Dienst van de Pruisen heeft heel wat Pruisische en Franse soldaten, gekwetst bij
Ligny, Waver en Plancenoit naar Leuven gevoerd. Alle aldaar werkzame chirurgen en hulp-chirurgen
zijn heel tevreden dat Larrey, gevangene van de Pruisen, hen daar komt vervoegen. In zijn dagboek
(Relation médicale de campagne et voyages de 1815 à 1840) schrijft Larrey dat, eens voldoende
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hersteld van zijn verwondingen, hij de toestemming krijgt om Franse soldaten te verzorgen.
Aanvankelijk is hij nog te zwak om zelf grote operaties uit te voeren maar dan helpt hij de Belgische
chirurgen met raad en daad. Hij looft tevens hun inzet, toewijding en bedrevenheid. Larrey stelt vast
dat alle primaire amputaties die zij uitvoeren dezelfde succesratio hebben als zou hij het zelf gedaan
hebben. Op zijn beurt prijst Van Onsenoort Larrey voor zijn plichtsbesef en de vlijt waarmee hij ook
de Pruisische gekwetsten verzorgt (21).
Men neemt aan dat tussen 16 juni en 15 juli zowat 10.000 Pruisen en een hele boel Fransen te
Leuven verzorgd werden. Ook in Sint-Truiden, Tienen en Lier zijn veel Pruisen opgenomen. Deze
steden liggen immers op de evacuatieroute naar Duitsland. In Gent en Antwerpen behandelt men
dan vooral Britten en Nederlandse soldaten al komen ook daar heel wat Pruisen toe.
Vanaf 24 juni krijgt Larrey, gevangene op erewoord, de toelating zich eveneens naar Brussel te
begeven om er de Franse gewonden te bezoeken. Hij vermeldt in zijn Relation médicale de campagne
et voyages de 1815 à 1840 ook zijn ontmoeting aldaar met Seutin, een van zijn vroegere
medewerkers. Hij prijst zijn jonge collega: “Bijna alle gewonden van onze natie waren verzameld in
het militair hospitaal van deze stad (Brussel), geleid door een van mijn vroegere medewerkers, dokter
Seutin. Hij is erg actief, vol ijver en uitzonderlijk intelligent. Wij voeren samen een vrij groot aantal
ernstige operaties uit zoals de amputatie van een arm bij de schouder evenals andere, min of meer
moeilijke amputaties die over het algemeen met succes bekroond worden”(21).
Dit vertrouwen van Larrey in de jonge Seutin zal op iedereen een grote indruk maken en in
belangrijke mate diens carrière positief beïnvloeden.
Na vier dagen zal Larrey zoals hij aan de Pruisische overheid beloofd had naar Leuven terug keren.
6.Oprichten van een mobiele equipe van gezondheidsofficieren.
Wanneer Brugmans op het punt staat naar Den Haag terug te keren wijst Kluyskens hem nog op een
ander netelig probleem. Zowat een week na de slag bij Waterloo verblijven nog heel wat gekwetsten
bij de burgerbevolking in de omgeving van de slagvelden. Deze soms dramatische toestanden
worden door de burgemeesters van Charleroi, Eigenbrakel en Waver, en door de prefecten aan de
medische overheden gemeld. Brugmans richt dan ook een mobiele equipe op bestaande uit tien
officieren van de Medische Dienst en een econoom. In een order van 28 juni staat hun opdracht
duidelijk vermeld. De onderneming moet onder leiding staan van een chirurg die belangrijke
ingrepen kan verrichten en beslissingen nemen. De keuze van Brugmans valt op chirurg tweede
klasse Seutin. Werd deze keuze ook al ingegeven door het bezoek van Larrey aan Brussel (12)?? Gaf
ook Kluyskens hierover positief advies? In elk geval kreeg Seutin de opdracht amputaties en andere
belangrijke operaties uit te voeren. Naar hijzelf in zijn dagboek vermeldt heeft hij zijn taak naar
ieders tevredenheid volbracht. Veertig jaar later, wanneer hij aan de top van zijn carrière staat zal hij
de lof vermelden die zijn chef Kluyskens hem hiervoor heeft toegezwaaid (23).
Kluyskens zal zijn werkzaamheden als hoofd van de hospitalen van Brussel en Leuven nog een jaar
verder zetten. Hij blijft instaan voor de dagelijkse verzorging en de belangrijke operaties. Pas
wanneer alle gekwetsten half 1816 gerepatrieerd zijn komt er aan zijn taak een einde.
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RESULTATEN VAN DE INGREPEN
Om een idee te hebben over de resultaten van de heelkundige ingrepen verricht door Kluyskens en
zijn equipe voornamelijk in de militaire hospitalen van Brussel en Leuven kan men terugvallen op een
merkwaardig document gepubliceerd door een van zijn zonen, Hippolyte Kluyskens (1807-1885), die
eveneens arts was, in Annales de la Société de Médicine de Gand van 1855 onder de titel Exposé des
principaux cas de chirurgie observés après la bataille de Waterloo dans les hopitaux de Bruxelles (18).
Het document schetst het schouwspel van Brussel met gewonden overal en brengt hulde aan de
liefdadigheid van de bevolking. Ondanks de dramatische omstandigheden en de zomerse hitte deed
zich geen enkele epidemie voor, noch in de overbevolkte hospitalen, noch onder de Brusselse
bevolking.
Over het algemeen mag men zeggen dat de resultaten van Kluyskens en zijn mensen als zeer
behoorlijk mogen worden beschouwd rekening houdend met de heelkundige mogelijkheden van die
tijd. In een rapport aan Brugmans vermeldt Kluyskens dat van de 300 soldaten waarbij hij een
amputatie diende te verrichten er slecht 25 overleden.
De meeste amputaties werden verricht aan de onderste ledematen. Allen werden circulair
uitgevoerd naar de methode van Alarson en Luis. In 160 gevallen werd de wonde van de stomp
onmiddellijk na de ingreep samengebracht met kleeflinten en een aangepast verband. In de andere
gevallen werd, omwille van de reeds aanwezige ettervorming, de stomp open gelaten. Kluyskens
geeft toe dat, in de gevallen waar tot sluiten van de wonde werd overgegaan, er slechts 4 primair
genazen. In alle andere gevallen veroorzaakte de hechting zelfs bijkomende schade door zwelling en
druknecrose of overdreven etterophoping. De stomp vertoonde dan steeds een kegelvormig uitzicht
wat de heling ten zeerste vertraagde (fig. 16). Bij een laatste evacuatie van Franse soldaten naar
Duinkerken op 19 oktober 1815 waren er nog 50 geamputeerden niet genezen! Wanneer de stomp
daarentegen opengelaten was en vrije etterafvloei mogelijk was trad de heling bijna steeds op tussen
6 weken en twee maanden. Kluyskens schreef alle 25 sterfgevallen toe aan een poging om de stomp
primair te sluiten.

fig. 16. Geamputeerde aan de beide onderste ledematen. Prentenkabinet Koninklijke
Bibliotheek Albert I Brussel.
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Hyppolyte Kluyskens citeert ook een brief van zijn vader: “De heelkundige dienst van het militair
hospitaal en de daarvan afhankelijke sites liet niets te wensen over. De goede resultaten die we
bekwamen bij onze amputaties en bij de verzorging van open botbreuken overtroffen onze stoutste
verwachtingen en zijn in schril contrast met de twijfelachtige resultaten van de Britse chirurgen. Daar
stierven bijna alle mannen met open botbreuken aan hospitaalverrotting. Dit probleem hebben wij
maar zelden vastgesteld waarschijnlijk door ons gebruik van “mel muriaticum” (honing met
zoutzuur)” (18).
Op 23 november 1815 verbleven er nog 23 soldaten met een armamputatie in het militair hospitaal.
Bij twee was een desarticulatie ter hoogte van het schoudergewricht uitgevoerd. Een dergelijke
werkwijze werd door Larrey eertijds aangeprezen maar Kluyskens had hier eerder een slechte
ervaring mee. Hij gaf de voorkeur aan een hoge bovenarm amputatie.
Op de vooravond van Waterloo, na de slag bij Ligny op 17 juni zouden 886 gekwetsten met complexe
breuken naar het hospitaal van Namen zijn overgebracht. Kluyskens zelf zou er een honderdtal in
Brussel behandeld hebben. Hij nam hierbij steeds een conservatieve houding aan waardoor hij
slechts 10 patiënten zou verloren hebben. De genezing zou gemiddeld zo ‘n drie maanden geduurd
hebben.
Penetrerende hoofdwonden hadden een slechte prognose. Kluyskens vermeldt enkel: “het aantal
dat na de veldslag deze verwonding overleefd heeft is niet aanzienlijk”.
Aangezichtsverwondingen daarentegen waren meestal door sabels toegebracht en genazen veelal.
Men heeft ook vijf gewonden naar het hospitaal gebracht waarbij een kogel door de borst gegaan
was. Ook zij herstelden blijkbaar.
Kluyskens heeft verschillende penetrerende buikwonden behandeld evenwel zonder orgaanletsels.
Ze genazen zonder bijzonderheden. Wel vermeldt hij ook enkele gevallen van genezing met
orgaanletsels: één maal een galblaasperforatie, twee colonletsels, twee blaasperforaties. Bij een van
de colonletsels reseceerde hij een gangreneus darmsegment en legde een anus praeter aan. Over
gekwetsten met orgaanletsels die stierven zegt hij niets. Die zullen nochtans wel aanzienlijk in aantal
geweest zijn al zullen er velen het hospitaal nooit levend bereikt hebben.
Alle ledematenletsels met open breuken en arterieletsels vergden een amputatie. Bij eenvoudige
letsels werd afbinden van de arteria brachialis goed verdragen.
Bij gewrichtsletsels werd steeds een conservatieve houding aangenomen wat meestal resulteerde in
verlies van mobiliteit en in misvorming. Soms werd een amputatie uitgevoerd om langdurige ettering
te voorkomen.
“Hospitaalverrotting” (gasgangreen) werd in september 1815 verschillende keren waargenomen
maar leidde nooit tot de dood. Volgens Kluyskens dank zij het gebruik van “mel muriaticum”.
Acht gekwetsten, waarvan drie met letsels aan de voeten of de knieën ontwikkelden tetanus. Dit
aantal is uitermate gering als men weet dat de cavalerie bij de slag een belangrijke rol gespeeld heeft
en de aanwezigheid van duizenden paarden het risico op tetanus aanzienlijk verhoogt. Van de 8
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gevallen is er slechts één genezen. Deze patiënt werd behandeld volgens de methode van Stütz:
afwisselend toedienen van opium en alkali. Opium werd gegeven onder de vorm van opiumwijn of
laudanum. De alkali bestond uit één gros kaliumbicarbonaat in 7 ons gedistilleerd water. Deze
behandeling lenigde over het algemeen de ernst van de contracties. De zeven die niet overleefden
werden op deze manier gedurende 15 à18 dagen behandeld.
Over het algemeen mag men zeggen dat de bekomen resultaten zeer behoorlijk zijn rekening
houdend met de middelen van die tijd. Men had immers nog geen weet van micro-organismen als
oorzaken van infectie.
Ook Larrey laat niet na in zijn memoires de Belgische chirurgen op te hemelen zowel deze van Brussel
als deze van Leuven (21). Kolonel-geneesheer J. Hassenforder, historicus van de Franse Militaire
gezondheidsdienst schrijft: “ De Franse gekwetsten van deze verschrikkelijke veldslag werden
gelukkig opgevangen en behandeld door de Belgen in de Hospitalen van Brussel en Leuven”(16).
Vijf maanden na de veldslag op 18 november 1814 zal koning Willem der Nederlanden Kluyskens
bevorderen tot Ridder in de Orde van de Belgische Leeuw voor zijn verdiensten tijdens de Belgische
campagne. Van de Pruisische koning Frederik-Willem ontvangt hij voor de goede zorgen verstrekt
aan de Pruisische gewonden een prachtige ring bezet met briljanten en bijgevoegd een met de hand
geschreven brief. Kluyskens had zich inderdaad een uitzonderlijk chirurg en organisator getoond.

DE REPATRIËRING VAN DE GEWONDEN
De Britten zullen Antwerpen gebruiken om hun mensen te repatriëren. Reeds tijdens de tweede helft
van juni worden met aken heel wat gekwetsten van Brussel naar Antwerpen overgebracht. Deze
evacuatie verloopt verre van perfect. De gekwetsten moeten veel te lang aan boord van de schepen
blijven. Er is onvoldoende personeel. Er ontstaat een echte epidemie van gasgangreen.
Aanvankelijk werden de Antwerpse hospitalen ook overstelpt maar na verloop van tijd verliep alles
vlotter. De evacuatie naar Engeland komt ook snel op gang. Van de 9.528 gekwetsten en de 3.346
zieken die op 20 juni te Brussel of te Antwerpen nog gehospitaliseerd waren verblijven er eind juni
nog maar een vijfduizendtal in België. Maar de evacuatie van deze laatsten zou meer tijd in beslag
nemen! Volgens Sir Neil Cantlie (1892-1975) waren er in april 1816 6.831 soldaten gerepatrieerd.
5.068 hiervan hadden hun eenheid terug vervoegd (74,2%); 506 waren gereformeerd (7,4%); 167
waren opgenomen in de bataljons van de veteranen (invaliden) (2,5%); 236 hadden een amputatie
overleefd (3,45%) en 854 werden verder in Groot-Brittannië gehospitaliseerd (12,5%) (3).

De Nederlandse en Belgische gekwetsten werden zonder veel problemen geleidelijk overgebracht
naar de garnizoenshospitalen die over voldoende capaciteit beschikten.
De Franse soldaten waren voor het merendeel opgenomen in de hospitalen van Brussel en Leuven.
Een aantal ervan wordt ook naar Engeland geëvacueerd. Anderen bereiken Frankrijk via Duinkerken.
Maar velen worden meegenomen op de evacuatieroutes van de Pruisen richting Rijnland via het
militair hospitaal van Luik. Toch mag men zeggen dat, zelfs voor het afsluiten van het Verdrag van
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Parijs op 20 november 1815 nagenoeg alle Franse gekwetsten terug in hun land zijn. Op 17 november
1815 verlaten de laatsten immers het Luikse Sint-Agatha klooster richting hun vaderland. Sommige
gewonden hadden evenwel blijkbaar verkozen om in België te blijven. Larrey vertelt zelfs dat, toen
hij op verzoek van Leopold I in 1831 naar België kwam voor inspectie van de militaire hospitalen, hij
in het militair hospitaal van Leuven nog een kleine groep Franse soldaten aantrof die tijdens de slag
bij Waterloo gewond waren. Zij herkenden hem en hij voert nog enkele delicate operaties uit (21)!
De Pruisische gekwetsten waren tijdens de vijandelijkheden tussen 16 en 18 juni zeer verspreid
geraakt al werden de meesten in Brussel, Antwerpen en vooral in Leuven gehospitaliseerd. Te Leuven
was zelfs de abdij van Vlierbeek door von Graefe opgeëist. Maar er is ook melding van Pruisische
gekwetsten te Namen, Tienen, Sint-Truiden, Lier, Gent en zelfs in Den Haag, Leiden en Amsterdam.
Voor het samenbrengen van deze mensen met het oog op repatriëring was het militair hospitaal van
Luik de draaischijf. Ze werden er verzorgd door Duitse legerchirurgen bijgestaan door Luikse
burgerartsen. Ook naar het hospitaal van Maastricht werden gekwetsten overgebracht. Van hieruit
ging het naar de Duitse militaire hospitalen. De laatste Pruisen zouden in maart 1816 Luik verlaten
(27).

EPILOOG
De geschiedenis van de Medische Diensten van de legers is niet los te koppelen van de
krijgsgeschiedenis. Een aantal schitterende chirurgen blijven met Waterloo verbonden: Gunning,
Hume, Guthrie, Hennen bij de Britten, Voelzke, Peterson bij de Pruisen, Larrey bij de Fransen,
Kluyskens bij de Belgen en de Nederlanders! Dank zij hun inzet, hun morele waarden en hun zeer
systematische manier van handelen hebben zij een bijdrage geleverd tot de militaire geneeskunde. In
hun voetsporen kwamen honderden zorgverstrekkers die, in soms penibele omstandigheden, het
beste van zichzelf hebben gegeven.
Ook de bevolking van België waar de krijgsverrichtingen zich hadden afgespeeld heeft zich zowat een
jaar lang ingezet om de vele gekwetsten te verzorgen en te begeleiden. Alle historici zullen dit
beamen (12, 13).
De campagne van 1815 was van korte duur maar ging toch met grote verliezen gepaard. De dag na
18 juni kon men zich aan een reusachtige medische catastrofe verwachten die evenwel in belangrijke
mate vermeden werd dank zij inzet en bekwaamheid van enkele goede organisatoren. Vooreerst was
er Grant, hoofd van de medische dienst van het Britse leger. Hij gaf blijk van een uitzonderlijk
doorzicht in het stellen van zijn prioriteiten bij de opvang van zoveel massale verliezen. Brugmans,
inspecteur-generaal van de Medische Dienst van het Belgisch-Nederlands leger, toonde zich een
pragmatisch organisator bij het gebruik van zijn middelen en dit in samenwerking met de Britten. Zijn
inspanningen om epidemieën in de Hospitalen en bij de bevolking te voorkomen is legendarisch te
noemen.
Tenslotte was er Kluyskens, Belgisch chirurg, een voorbeeld van een buitengewone efficiëntie en
autoriteit zowel bij het uitvoeren van zijn ingrepen als bij de bevelvoering over de Belgisch-
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Nederlandse medische eenheden in het zuidelijk deel van het koninkrijk. Misschien heeft de
geschiedenis ten onrechte te weinig waardering voor deze uitzonderlijke man.
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JAMES MIRANDA BARRY - ‘INSPECTOR GENERAL OF HOSPITALS’, EEN
MARKANTE VROUW IN DE GENEESKUNST
Dr. Michel Deruyttere

Het precieze geboortejaar van deze figuur is niet met zekerheid bekend, daar betrokkene
soms verschillende geboortedata invult op allerlei documenten, zoals bij de inschrijving aan
de universiteit. Is het 1789, 1792,1795 of zelfs 1799?
Over zijn tienerjaren is weinig bekend. Het kind droomt, na een bezoek aan een medische
bibliotheek van arts te worden. In 1809 komt de vroegrijpe ‘Barry’ aan in Edinburgh en
schrijft zich al op 14-jarige leeftijd in, als piepjonge student aan de lokale medische faculteit.
Leeftijd en geslacht worden niet ingevuld op de studentenfiche. De briljante student behaalt
zonder problemen zijn medisch diploma in 1812 waarna hij naar Londen verhuist en zich als
assistent inschrijft bij Sir Asley Cooper, een befaamd chirurg van het Guy’s Hospital. Barry
neemt ook deel aan het examen van het ‘College of
Surgeons’ in Londen en neemt deel aan het
toegangsexamen van de Britse ‘Army medical Board’
in juni 1813 waarna de arts zijn militaire loopbaan
begint.
De jonge arts wordt eerst gekazerneerd in Chelsea en
vervolgens in het ‘Royal Military Hospital’ in
Plymouth, waar de dokter de graad van ‘Assistant
staff surgeon’ krijgt. De plaatselijke commandant noteert in zijn dossier dat de arts een
kinderlijk uitzicht heeft met een baardloos gezicht zonder favorieten en een hoge stem.
Als arts is James Barry een zachtaardig en empatisch medicus zowel voor de militairen als
plaatselijk bevolking. Plichtbewust trekt hij met het leger van Wellington naar Waterloo. 18
juni 1815 wordt een zware dag. Hij helpt bij het triëren van zwaar gekwetsten, verzorgt
gewonden en waar nodig amputeert hij ter plaatse in primitieve omstandigheden. Robert
Grant, Inspector General of Hospitals van het leger van Wellington had 52 Medical Staff
Officers onder zijn orders, geassisteerd door assistent-chirurgen, één per bataljon.
Na de slag van Waterloo wordt James Barry op missie gestuurd naar Kaapstad. Zuid-Afrika
was toen nog een Britse kolonie. De dokter wordt lijfarts en vriend van Lord Charles
Somerset (1767-1831), de plaatselijke gouverneur en vertegenwoordiger van de Britse
koningin. Om zichzelf wellicht wat meer allure te geven, vult de medische inspecteur de
epauletten van zijn uniformvest op met katoen, zodat de Zuid-Afrikanen hem de ‘Kapok
Doctor’ noemen. Als arts en chirurg is hij zeer handig en verricht in 1820 met succes, de
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eerste keizersnede in Zuid-Afrika. De gelukkige ouders noemen hun baby uit dankbaarheid,
eveneens James Barry. Tevens verbetert de arts de waterbevoorrading, hygiëne en voeding
in Kaapstad.
Tijdens zijn verblijf in Kaapstad worden enkele fysieke kenmerken van de militaire arts
genoteerd. De inspecteur is klein van gestalte, slechts 1,50 meter groot en draagt altijd
opmerkelijk ruime kleren, laarzen met hakken, mogelijk met inlegzooltjes om groter te lijken.
Tijdens officiële opdrachten draagt hij een gevederde steek. Zijn gezicht is baardloos en hij
heeft rossig haar en grote ogen, kleine handen en een hoge stem. Barry is vegetariër en
geheelonthouder, maar als arts raadt hij iedereen aan regelmatig een bad in wijn te nemen.
Indien iemand opmerkingen maakt over zijn stem of uiterlijk, daagt hij deze uit voor een
duel. Op zijn wandelingen heeft hij dikwijls een parasol bij zich en is meestal vergezeld van
zijn zwarte huisknecht John en zijn hond Psyche.
Barry is zeer verstandig, wispelturig van karakter, soms tactloos en ongeduldig. Bij zijn
collega’s staat hij bekend als een handig chirurg en een goed clinicus, maar zeer betweterig.
Hij durft ook kritiek geven op de lokale medische zorg, wat hem niet altijd in dank wordt
afgenomen door collega’s en autoriteiten. De geruchtenmolen van een
’onnatuurlijke’, homoseksuele relatie met de gouverneur bereikt Londen. Een
koninklijke commissie wordt aangesteld die Somerset terugroept naar Londen
en Barry wordt gedegradeerd.
Na dit incident krijgt de dokter snel een nieuwe post in Mauritius, nadien in
Trinidad, Tobago en Sint-Helena. Deze eilanden zijn regelmatig geplaagd door
infectieziekten zoals cholera en gele koorts. Hij beperkt zich niet enkel tot verzorging van
militairen of lokale bevolking, maar bemoeit zich ook graag met lokale politiek. Wanneer hij
het initiatief van lokale politici in Sint-Helena steunt om een dispensarium te bouwen voor
vrouwen met geslachtszieken, zodat ze niet meer in het militair hospitaal moeten worden
opgenomen, wordt Barry door zijn militaire overheid voor de krijgsraad gedaagd,
gedegradeerd en naar Londen teruggeroepen.
Nadien wordt hij toch snel gereaffecteerd. In 1845 wordt Barry
tijdens zijn opdracht in West-Indië aangetast door gele koorts.
Noodgedwongen moet hij een andere collega raadplegen die
hem echter niet mag onderzoeken en hem moet beloven dat
hij hem, in geval van overlijden, onmiddellijk zal begraven met
zijn kleren aan. Maar gelukkig overleeft Barry.
In 1846 wordt de officier benoemd als ‘principal medical
officer’ op Malta, waar een cholera-epidemie woedt. Daar
krijgt Barry het aan de stok met de clerus, omdat hij het
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aandurft in de kerk te gaan zitten op een stoel voorbehouden voor priesters. In 1851 verlaat
Barry Malta en wordt tot 1857 gekazerneerd in Korfoe, waar ondertussen de Krimoorlog
(1854-1856) is uitgebroken. Tijdens deze oorlog probeert Barry de gewonden maximaal op
te vangen en te verzorgen en wordt als frontarts sterk gewaardeerd. Hij ontmoet er Florence
Nightingale. Het komt tot een hoog oplopende ruzie tussen de arts en de 25 jaar jongere
verpleegster. Florence Nightingale, na de oorlog als heldin in Engeland ontvangen, beschrijft
hem later als de meest vermoeiende persoon die ze ooit heeft ontmoet.
Als laatste post in zijn loopbaan wordt hij in 1857 ‘Inspector general of hospitals’ in Canada.
Deze tengere, kleine figuur bereikt zo als arts de hoogste graad in het leger die een medicus
kan bereiken. Hij krijgt er een luxueuze villa in Montreal. De favoriete bezigheid van de
excentrieke Barry is met een rode koets door zijn buurt rijden, met naast hem zijn zwarte
dienstknecht John en zijn hond Psyche. Na een lange carrière in tropische gebieden is het
koude klimaat van Canada hem echter nefast. Hij wordt dikwijls geveld door opstoten van
chronische bronchitis. Zijn behandelende arts kan hem nooit goed onderzoeken omdat zijn
kamer altijd verduisterd is. Daarom gaf deze arts later de raad aan zijn studenten om ook
dokters als gewone patiënten te behandelen en zich niet door hen te laten misleiden.
In 1859 wordt Barry ongeschikt verklaard voor verdere legerdienst en tegen zijn zin in 1864
op pensioen gestuurd naar Engeland. De dokter sterft in 1865, tijdens een dysenterieepidemie in Londen. Sophia Bishop, de huishoudster die zijn lichaam aflegt, ontdekt op dat
ogenblik een groot geheim: militair arts Barry is een vrouw! Majoor D. R. Mc Kinnon levert
echter een overlijdenscertificaat af waarop ‘man’ wordt vermeld. De huishoudster zwijgt in
alle talen en maakt haar bevindingen slechts bekend na de begrafenis.
Het Britse leger, zeker zijn overheid, is in shock en voelt zich erg
verveeld bij het vernemen van deze ontdekking. Er wordt geen
autopsie uitgevoerd en de Britse legerleiding verzwijgt en
camoufleert angstvallig alle documenten voor een duur van
honderd jaar.
James Miranda Barry of Margaret Ann wordt begraven in het
kerkhof van Kensal Green, in de buurt van Londen onder de naam
James Barry met vermelding van zijn graad.
Uit de briefwisseling tussen majoor Mc Kinnon, die het
overlijdensattest aflevert, en George Graham van het General
Register Office, blijkt dat deze laatste gehoord heeft dat Barry een vrouw is, en door de
huishoudster zelfs zwangerschapsstriemen werden opgemerkt. De majoor, onverschillig,
schrijft dat hem nooit iets abnormaal opgevallen is. Volgens de majoor wil de huishoudster
losgeld bekomen met haar sensationele verklaring. Bovendien kan het hem niet schelen of
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Barry nu een man of een vrouw is! Persoonlijk denkt de majoor dat Barry een hermafrodiet
is.
Uiteraard is dit een bizarre, ophefmakende geschiedenis in Engeland. Is Barry een man of
een vrouw?
In feite is Margaret Ann Bulkley een gelukkig meisje. Als kind verkleedt ze zich dikwijls als
jongen en droomt dokter te worden. Maar ze kan haar droom niet realiseren gezien
vrouwen in die tijd niet aanvaard worden aan de universiteit en derhalve geen geneeskunde
kunnen studeren. Om dit taboe te omzeilen bedenkt Margaret Ann een list om zich als
jongen voor te doen. Bij dit plan wordt ze geholpen door een trio mannen. Ze knipt haar
haren kort, draagt jongenskleren en schrijft zich in 1809 in aan de medische faculteit van
Edinburgh onder de naam James Barry, geboren in 1789.
Haar oom heeft invloedrijke vrienden, zoals generaal Francesca Miranda uit Venezuela, die
als progressist alles in het werk stelt om meisjes te laten verder studeren. Dit feministisch
trio avant la lettre, Lord Bunchan, generaal Francisco de Miranda en dokter Edward Fryer
willen aantonen dat een vrouw ook arts kan worden. Zij zijn zich echter bewust dat eenmaal
James Miranda Barry haar diploma behaald heeft en haar echte identiteit bekend maakt, dit
een enorm schandaal zal uitlokken in het conservatieve Engeland. Het starten van een
dokterspraktijk als vrouw is in het toenmalige Brits imperium onmogelijk. Daarom smeden ze
het plan om eenmaal Miranda haar diploma heeft, haar naar Venezuela te doen uitwijken,
waar vrouwelijke artsen wel aanvaard zijn.
Eenmaal haar medisch diploma op zak in 1812, doorbreekt ze nog een ander mannelijk
bastion en trekt onverschrokken naar het leger! De eigenzinnige, ambitieuze, excentrieke,
pasgepromoveerde arts beslist een militaire loopbaan te starten, tegen het advies in van
haar mentors. Het noodlot kan soms plannen doen mislopen want generaal Miranda wordt
door de Spanjaarden gevangen genomen en sterft in 1816 in de cel. Dokter James Barry laat
door dit gebeuren de moed niet zakken en zal gedurende 40 jaar zijn militaire carrière
uitbouwen.
Pas op haar doodsbed wordt de ware identiteit van de legerarts ontdekt. De medische
officier-arts is een vrouw. Is zij gewoon een travestie of zit er meer achter? Is zij een
inter(trans)seksueel of hermafrodiet? Lijdt Barry aan het Klinefelters syndroom, dat de
aanwezigheid van borsten, kleine genitaliën, een mogelijk baardloos gezicht en een
vrouwelijke stem zou kunnen uitleggen? Of heeft Barry een Testicular-Feminization
Syndrome ook bekend als Androgen-Intensivity Syndrome waarbij een vagina aanwezig is en
de persoon opgroeit als een meisje, maar geen menstruatie krijgt? Bij dit syndroom is alles
vrouwelijk, op de chromosomen na.
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Het blijft gedurende 100 jaar een militair geheim. Bij haar dood wordt geen autopsie
uitgevoerd. Allerlei speculaties doen de ronde.
In 1950 worden na een eeuw stilzwijgen de zegels van de geheime legerdocumenten
verbroken en krijgt historica Isobel Rae toegang tot het militair dossier. Ze komt tot de
conclusie dat Barry wel degelijk een vrouw was, en bovendien de nicht van de kunstschilder
James Barry.
In feite is dokter James Barry geboren als Margaret Ann Bulkley. Haar moeder Mary-Ann
Bulkley is de zuster van James Barry, een befaamd Ierse schilder, lid en professor aan de
Koninklijke Academie in Londen. Haar vader is kruidenier.
Barry is niet alleen bekend omwille van dit bijna ongelooflijke levensverhaal. Ze is ook de
eerste Britse vrouwelijke dokter in 1812. Officieel is Elisabeth Blackwell de eerste Engelse
vrouw die haar artsendiploma behaalde in Amerika in 1849. Gezien James Barry zijn diploma
haalde in 1812, wordt zij de eerste Britse vrouwelijke arts.
Zij is er in geslaagd het Britse leger om de tuin te leiden en heeft gedurende honderd jaar de
spanning erin gehouden met de vraag of zij nu een vrouw of een man is.
Het spreekt voor zich dat een dergelijk bijna ongeloofwaardig levensverhaal een
inspiratiebron is voor veel kunstenaars. Het onderscheid tussen fictie en realiteit is soms eng
en moeilijk. De mysterieuze geschiedenis werd herhaaldelijk geromantiseerd en
gedramatiseerd in romans (Sylvie Quellette), films en tv-series. In 2004 verscheen een
toneelstuk over de ontmoeting tussen Barry en Florence Nightingale, en een lied in 2012.
Ze is niet de enige vrouw die zich als man verkleedt om arts te kunnen worden. Agnodice,
een meisje uit Athene (300-400 jaar v.Chr.) heeft het haar al voorgedaan!, evenals Sarah
Edmonds (1841-1898) tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog om verpleger te kunnen zijn.
Nog andere vrouwen hebben de Britse legeroverheid in het ootje genomen. Dorothy
Lawrence, journaliste, was kortstondig soldaat actief in het Britse leger tijdens WO I.
Montanuslezing lentesymposium 9 mei 2015

LITERATUUR
Markante vrouwen in de geneeskunst,
Auteur Michel Deruyttere
Uitgeverij Houtekiet 2014, 381 blz.
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HET GENEESKUNDIG WERK VAN JOHN BELL (1763 – 1820)
Dr. Bert Gevaert

ARTS
John Bell werd geboren uit het huwelijk van reverend
William Bell (1704-1779) en zijn zeer artistieke vrouw,
Margeret Morice (of Morris). Het gezin woonde in Gladsmuir
in East Lothian (Schotland) en hun huwelijk was gezegend
met vier beloftevolle kinderen. De oudste zoon was Robert
(1757-1816) die niet alleen advocaat en professor was, maar
ook auteur van juridische werken (A Dictionary of the Law of
Scotland). John (1763-1820) was de tweede zoon, gevolgd
door George Joseph (1770-1843), die eveneens advocaat,
professor en auteur was van meerdere juridische boeken. De
laatste zoon was Charles (1774-1842), die ook voor een
carrière in de geneeskunde koos. Hij was een begiftigd
illustrator, anatomist en chirurg en maakte illustraties van de
talrijke soldaten die hij na de Slag bij Waterloo verzorgd had.
Portret van John Bell door een onbekende artiest (Londen, National portrait Gallery)

Al van bij zijn geboorte in 1763 was John voorbestemd om aan geneeskunde te doen, volgens zijn
ouders moest hij dat doen “in dienst van de mensheid” omdat hij zelf levend ter wereld gekomen
was na een chirurgische ingreep bij een zeer moeilijke bevalling.
In 1779 studeerde John af als arts in Edinburg en begon hij aan een reeks korte reizen door Rusland
en het noorden van Europa. Na zijn reizen werd hij stagiair bij chirurg Alexander Wood en fellow van
het College of Surgeons in Edinburgh.
Zes jaar later, waarvan vijf jaar ingenomen werden door zijn stage, gaf hij zijn eerste lezingen over
chirurgie en vroedvrouwkunde, die hij ook in zijn eigen huis te Edinburgh liet doorgaan. Zijn huis
gebruikte hij niet alleen voor lezingen, maar ook voor een grote anatomische verzameling. De woning
van John Bell was trouwens het eerste huis in Edinburgh dat voor dergelijk doel gebouwd werd.
Van 1787 tot ongeveer 1800 deed hij veel ervaring op bij de talrijke operaties die hij had uitgevoerd.
Hij werd echter zo veel gevraagd voor operaties dat er in 1800 geen tijd meer was voor zijn lezingen.
Een van de meest enthousiaste leerlingen van John was zijn eigen broer Charles die vaak als assistent
meehielp met de dissecties.
Als lesgever legde John Bell grote nadruk op de chirurgische praktijk en niet louter op anatomische
theorie.
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In 1800 kreeg John het aan de stok met James Gregory (1753-1821) een concurrerende arts die zijn
visie op de praktische kant van anatomie en pathologie niet deelde. Dit conflict escaleerde zelfs in
Bells uitsluiting van de Royal Infirmary in Edinburgh in 1800.
Uiteindelijk zat er voor John Bell niets anders op zit dan naar Londen te trekken. Bij zijn vertrek
neemt hij wel zijn ganse collectie anatomisch materiaal mee die de basis zal vormen voor het latere
anatomiemuseum in de Great Windmill Street School. In 1805 huwde hij met een zekere Rosina,
dochter van een gepensioneerde arts uit Edinburgh, maar helaas bleef hun huwelijk kinderloos.
In 1816 viel John van zijn paard en sukkelde sindsdien met zijn gezondheid. Hij verbleef lange tijd op
het Europese vasteland om Britten te verzorgen die hun eigen land verlaten hadden. De laatste drie
jaar van zijn leven bracht hij door in Italië waar hij tal van aspecten van zijn leven daar te boek stelt,
zoals beschrijvingen van schilderijen en architectuur. De eerste editie van zijn ‘Italiaanse
beschouwingen’ werd door zijn vrouw postuum gepubliceerd nadat hij zelf op 15 april 1820
overleden was ten gevolge van een noodlottig oedeem. John Bell werd begraven te Rome, waar hij
gestorven was. Zijn grafsteen werd hersteld door de Schotse arts James Young Simpson (1811-1870)
die in 1869 een bezoek bracht aan het graf van een van zijn medische voorbeelden.

AUTEUR EN ARTIEST
Tijdens zijn leven heeft John Bell enorm veel boeken geschreven, die hij vaak ook zelf illustreerde. De
boeken over zijn beschouwingen van het leven, de kunst en architectuur in Italië zijn postuum
uitgegeven
•
•
•
•

•
•
•

1793-1795: Discourses on the Nature and Cure of wounds
1794: Engravings, Explaining the Anatomy of the Bones, Muscles and Joints
1797: Anatomy of the Human Body (2 volumes)
1800: Memorial Concerning the Present State of Military and Naval Surgery. Addressed
several Years Ago to the Right Honourable Earl Spencer, First Lord of the Admirality and Now
Submitted to the Public
1801-1808: The Principles of Surgery (3 volumes)
1810: Letters on Professional Character and Manners
1825: Observations on Italy
• 1835: Observations on Italy (2de
editie met aanvullende hoofdstukken
over Napels)
• Menselijke hoofden uit het eerste
deel van de Anatomy of the Human
body (2de editie, 1804).

Menselijke hoofden uit het eerste deel van de Anatomy
de
of the Human body (2 editie, 1804)
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De belangrijkste verwezenlijkingen van John Bell bevinden zich uiteraard in zijn specialiteit, de
anatomie en baanbrekend werk heeft hij geleverd op het domein van de vasculaire anatomie.

ANTAGONIST
Tijdens zijn leven heeft John Bell heel wat conflicten gehad met andere artsen en dan zwijgen we nog
over een aantal administratieve en juridische problemen waar hij ook mee te kampen heeft gehad.
Zijn eerste grote conflict, toen hij nog maar net met les geven was gestart, had hij met de arts
Alexander Monro secundus. John bekritiseerde zijn concurrent die zijn demonstratie van operaties
alleen op lijken deed en totaal geen ervaring had als chirurg. Er werden volgens hem ook te weinig
lijken gedissecteerd en soms waren die lijken in zo’n slechte staat dat ze onbruikbaar waren voor
echte anatomie.
Het conflict met James Gregory was echter veel erger. Zoals gezegd ging James Gregory, die een
invloedrijke professor geneeskunde was in de Universiteit van Edinburgh én bestuurder was van de
Royal Infirmary, niet akkoord met John Bells praktische kijk op chirurgische anatomie en pathologie.
Hun conflict begon de vorm aan te nemen van allerlei pamfletten en boeken die Gregory onder het
pseudoniem van Dawplucker publiceerde. Er werden zelfs pamfletten gedrukt die de studenten
moesten waarschuwen voor de slechte invloed van John Bell waarbij Bell ook als auteur niet
gespaard werd. James Gregory ging zelfs zo ver door John Bell als een mad dog te omschrijven.
Uiteindelijk moest Bell bakzeil halen en in 1800 werd hij uitgesloten van de Royal Infirmary. Zelfs in
1810 was Bell de belediging die James Gregory hem had aangedaan nog altijd niet vergeten en
publiceerde hij nog steeds traktaten over het conflict van tien jaar geleden. Het conflict was zelfs zo
erg dat Johns jongere broer Charles op advies van zijn oudere broer George besliste om naar Londen
te verhuizen in 1804. Hij vreesde immers dat de negatieve reputatie van John ook zijn eigen reputatie
zou schaden.
In 1809 had John Bell nog een ander conflict, namelijk met de arts John Thomson. Bell verweet hem
zijn incompetentie bij het steensnijden, waarbij hij zelfs een patiënt op de operatietafel in de steek
had gelaten en de operatie aan zijn assistent had toevertrouwd. John Bell publiceerde over de fouten
van John Thomson, die zich niet gesteund voelde door de Royal Infirmary en zich genoodzaakt voelde
om zijn ontslag in te dienen.

ACTIVIST
Het verhaal over John Bells conflict met John Thomson toont wat voor arts John Bell wel was. Hij
kwam op voor zijn mening en had er geen enkel probleem mee om zijn collega’s op hun plichten te
wijzen.
Meermaals kwam hij op voor zijn patiënten en veroordeelde sterk de zinloze pijn die ze moesten
ondergaan ten gevolge van de behandeling door incompetente artsen.
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Hij toonde ook bekommernis voor het leed van soldaten. Toen John hoorde van de zeeslag bij
Kamperduin (11 oktober 1797) tussen de Nederlanders en de Britten, haastte hij zich naar de haven
van Yarmouth (op het Isle of Wight) om zijn assistentie te verlenen aan de gekwetste soldaten. Bell
voelde zich vooral geschokt door het gebrek aan chirurgische kennis bij de scheepsdokters. Hij stelde
dan ook voor aan Earl Spencer, First Lord of the Admiralty, om een school op te richten voor de
opleiding van scheepsdokters, na Earl eerst geïnformeerd te hebben over de wantoestanden. John
Bell vond dat hijzelf prima geschikt was om de leiding van die school op zich te nemen, maar er kwam
niets van in huis. In 1806 zou een andere arts de door Bell geambieerde plaats innemen, maar
ondertussen had Bell in 1800 wel al een traktaat gepubliceerd om zijn visie op de maritieme
geneeskunst te verspreiden.
Tot slot valt ook op hoe gepassioneerd en enthousiast Bell in zijn publicaties te werk gaat, neem
onderstaande passage over de behandeling van gangreen:
“Bear in mind that this is a hospital disease; that without the circle of infected walls men are safe;
let him, therefore, hurry them out of this house of death; let him change the wards, let him take
possession of some empty house, and so carry his patients into good air; let him lay them in a
school-room, a church, on a dung-hill, or in a stable.”
The Principles of Surgery, vol. I, p. 117.

De hoeveelheid van imperatieven in deze tekst maakt duidelijk hoe belangrijk John Bell het vindt dat
de patiënt het hospitaal moet verlaten om gangreen te verwijten. Het hospitaal wordt bijzonder
beeldig beschreven en Bells zinsconstructie eindigt zelfs met een hyperbool van jewelste.

APPRECIATIE VOOR JOHN BELL
Zonder twijfel mag John Bell de vader van de chirurgische anatomie genoemd worden. Als geen
andere chirurg in zijn tijd slaagde hij er in theorie en praktijk te combineren, maar steeds had hij een
oog voor het leed van zijn patiënten. Dat hij door zijn oog voor het leed van patiënten én door zijn
eigen visie in conflict kwam met collega’s maakte voor hem niets uit. John Bell was een man die recht
door de zee ging en die zijn plaats verdient aan het firmament van de grote artsen in de
geschiedenis.

BIBLIOGRAFIE
Dit artikel is een bewerking, samenvatting en vertaling van
Kaufman, M.H., ‘John Bell (1763-1820), the ‘father of surgical anatomy’’, Journal of Medical
Biography 13, 2 (2005) p.73-81.
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DE MARITIEME CAMPAGNES VAN DE REVOLUTIE EN ONDER
NAPOLEON
Professor Em. Dr. Paul Defoort - Werkgroep Montanus en Palfynstichting, U Gent

Er wordt dikwijls aan voorbijgegaan dat niet Napoleon de oorlog ontketende, maar de conflicten van
het revolutionaire Frankrijk “erfde”. Frankrijk werd door Europa gezien als een bedreigende macht
die de revolutionaire terreur vertegenwoordigde. Voor ons is Napoleon de staatsman die orde uit de
chaos bracht, de Code Napoleon naliet en vele andere bouwstenen van onze moderne maatschappij,
maar voor de tijdgenoten was het napoleontische Frankrijk de revolutionaire macht zoals het
stalinistische Rusland in de 20ste eeuw. Kijk alleen maar naar de manier waarop “Boney” twintig jaar
lang onveranderlijk in de Engelse karikaturen wordt voorgesteld.
Nog meer dan de oorlog te land is het conflict op zee dan ook te zien als een continuüm onder de
Revolutie en onder Napoleon, vanaf de oorlogsverklaring op 2 februari 1793 tot de val van Napoleon
– op de kortdurende adempauze van de vrede van Amiens na, met nochtans een belangrijke cesuur:
na de slag van Trafalgar op 21 oktober 1805 verandert het karakter van de zeeoorlog volledig omdat
de Franse marine de Royal Navy niet langer in een massaal vlootverband kon confronteren.

HOE TE VECHTEN OP ZEE
In de loop van de 17e en 18e eeuw evolueerde de zeeoorlog tot een hoogst gestandaardiseerd
gebeuren. Vermits de vuurkracht van de schepen langs de flanken geconcentreerd was. De vloten
zeilen dan ook in parallelle lijnen en bestoken elkaar op de flank. De tactische keuze van de admiraals
is eerder beperkt en de manoeuvres werden geometrisch nauwkeurig beschreven in handboeken
zoals dat van de Franse geestelijke Hoste: “De vijandelijke vloten kunnen naast elkaar blijven varen
en elkaar van schip tot schip bestoken – de effectieve geschutsafstand bedraagt hooguit vijftig
meter- of elkaar kruisen en een tweede passage maken. Een vloot met een belangrijk
getalsoverwicht kan een andere linie omtrekken en de tegenstander van twee kanten bestoken,
maar die situaties zijn zeldzaam: een admiraal die zich in de minderheid bevindt doet er alles aan om
het gevecht te vermijden”.
Tenslotte kan men bij het aanvaren op de vijand nog een paar keuzes maken: de loefzijde of de
lijzijde kiezen. ”De loef afsteken” en dus vechten langs de windzijde van de vijand lijkt agressiever en
imponeert psychologisch, maar biedt ook heel wat nadelen. Het is veel moeilijker een minder gunstig
verlopend gevecht af te breken, want de wind drijft de vloot naar de vijand toe. Wat ook niet
onbelangrijk is, is dat de winddruk de scheepsflank die op de vijand gericht is dieper drukt, en
daardoor bij een wat stevige zeegang belet de onderste rij geschutspoorten veilig te openen,
waardoor een schip een belangrijk deel van zijn vuurkracht verliest. Tenslotte neemt de vuursnelheid
af: de voorlaadkanonnen, die doorgaans door de terugslag weer in de laadpositie komen, moeten bij
deze ligging van het schip bergop, en dus met handkracht bijgetakeld worden.
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Finaal kan men ook kiezen om te vuren bij de neerwaartse beweging van het schip en resoluut op de
vijandelijke scheepsromp inbeuken van relatief dichtbij – de Engelse voorkeursmethode. De Fransen
verkiezen het vuren bij de opwaartse scheepsbeweging om op de masten en tuigage te richten. De
projectielen raken dan hun doel hoger – en vanop verdere afstand – en de idee is, dat door de
schade aan zeilen, masten en touwwerk de vijandelijke vloot al veel minder mobiel zal zijn voor het
tot het nabije contact komt. Dat bleef echter grotendeels theorie want heel wat kanonskogels
richtten niet zo veel schade aan het zeiltuig. Paradoxaal genoeg bleef de Franse vloot (behalve in de
18e eeuw Suffren) trouw aan deze “Cartesiaanse” gevechtsopvatting terwijl ze veel beter toegerust
was om de alternatieve methode te gebruiken: de Franse schepen waren hydrodynamisch veel beter
ontworpen dan de Engelse en hun betere onderwatervorm zorgde ervoor dat de onderste
geschutspoorten minstens een voet hoger op het water lagen. De Franse schepen waren dus veel
beter geschikt voor het vechten vanop de loefzij en het vuren op de romp dan de Engelse, en de
Engelse scheepsbouwers lieten nooit na buitgemaakte Franse schepen tot model voor hun eigen
constructies te gebruiken.
Finaal ging het er in de zeegevechten van toen vooral om zich meester te maken van een min of
meer geïmmobiliseerd schip. Het zinken van een schip in het gevecht was een relatief zeldzaam
gebeuren. De scheepswanden van eik –of bij de Spaanse schepen mahonie – waren relatief zeer
resistent aan de massieve kanonskogels. Praktisch alleen brand, waarbij het vuur de kruitkamers van
een schip bereikte, was de oorzaak van daadwerkelijk zinken. Een ander gevreesd gebeuren was een
“raking shot” waarbij een schip de broze achtersteven van de tegenstrever kruiste en vuurde, waarbij
de projectielen binnendrongen en de dekken over de volle lengte schoonveegden. Om deze reden
werden de Franse kapiteins die een vijandelijk schip toegelaten hadden voor hun boeg de linie te
breken, voor de krijgsraad gedaagd.
Alles wat we tot hiertoe vermeldden moet doen begrijpen dat in de 18e eeuw een zeeslag een
langgerekt, eentonig maar bloederig gebeuren was, dat meestal werd beëindigd door het duister of
veranderde weersomstandigheden en zelden beslissend verliep. Of, zoals de Franse minister van
Marine, monsieur de Maurepas met typisch 18e eeuws cynisme zei: “Savez-vous ce qu’est une
bataille navale messieurs? On se rencontre, on se canonne, on se sépare et la mer n’en reste pas
moins salée!”
De Royal Navy zou daar in de komende periode grondig verandering in brengen.

LINIESCHEPEN EN FREGATTEN
Deze tactiek bepaalde ook dat schepen werden ingedeeld in vaste “klassen “ of “rates”: de schepen
die deel konden uitmaken van de gevechtslinie en lichtere schepen voor verkenning, verbinding of
autonome opdrachten, vooral de fregatten en “sloops” of korvetten. Bij de linieschepen waren er
“first rates”, met drie geschutsdekken en 100 tot 120 kanonnen. Die blonken niet uit door snelheid of
wendbaarheid maar waren prestigieuze bouwsels die dikwijls als vlaggenschip werden ingezet.
De ruggengraat van een vloot, en ook de meest gezochte commando’s voor een ambitieuze kapitein,
waren de “second” en “third rates” – die dus helemaal niet de pejoratieve betekenis hadden die nu
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aan die kwalificaties gehecht worden, integendeel! – in de Franse vloot getypeerd als “le navire de 74
canons” (die ook wel eens 72 of 84 kanonnen konden dragen). Samen vormden deze categorieën de
schepen van de gevechtslinie.
De toenmalige vloten zouden een hartvang bezorgen aan de groene jongens die het Lappersfortbos
beschermden. In de “natuurvriendelijke oude tijd” waarin vloten meerdere honderden schepen
telden, vereiste de bouw van een linieschip 3.000 tot 5.000 eiken, vaak afkomstig uit het Balticum.
De Spaanse vloot gebruikte hoogwaardige houtsoorten uit Zuid-Amerika (“Ontbossing” was toen nog
geen politiek gespreksonderwerp). Daarnaast kwam een navenante hoeveelheid henneptouw,
zeildoek, teer voor het afdichten van de scheepswanden en proviand. Bier of wijn, pekelvlees/vis, en
keihard gebakken scheepsbeschuit. In totaal kostte een uitgerust linieschip zowat 6.000 toenmalige
pond. De vloot droeg ongeveer 5.000 kanonnen, die van zwaar kaliber konden zijn; ter vergelijking:
de “Grande Armée” had geen 1.000 kanonnen in totaal. Een volledige mobilisatie van een vloot op
oorlogsvoet (“un armement”) eiste tot 120.000 man op.
De enige bonus daarbij was dat een houten oorlogsschip, indien het tenminste niet onder druk van
de gebeurtenissen overhaast was moeten gebouwd worden, maar geconstrueerd was met jarenlang
gedroogd hout (“well-seasoned oak”) wel een halve tot driekwart eeuw in dienst kon blijven. Vloten
lagen dan ook rustig in hun havens, ontdaan van hun tuigage en topmasten, die ondergebracht
waren in depots, terwijl de schepen bemand waren door een minimale bezetting die ze in goede
staat moest houden. Dat was de "normale" situatie van een vloot en heette dan ook “la flotte en
ordinaire” of “the fleet in ordinary”. De Franse Revolutie zou daar verandering in brengen en weldra
zouden de schepen van de Royal Navy letterlijk jaren blijven kruisen en zwalpen zonder land aan te
lopen voor de Franse havens die ze blokkeerden.

DE FRANSE EN BRITSE VLOOT
De maritieme rivaliteit tussen Frankrijk en Engeland was eeuwen oud en algemeen gezien had de
Engelse vloot meestal de suprematie. Voor een groot deel van de Gouden eeuw vond de Royal Navy
de Nederlandse vloot van de Ruyter en Tromp een veel geduchter tegenstander dan de Franse. Enkel
naar het einde van de 17e eeuw toe, en in bepaalde periodes van de 18e eeuw en regio’s, met de
Grasse voor de Amerikaanse kust tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog, en de agressieve Suffren in de
Indische oceaan, kende de Franse vloot haar momenten van glorieuze dominantie.
Dat had meerdere redenen. Vooreerst dachten de Fransen algemeen minder maritiem dan de
Engelsen op enige uitzonderlijke visionaire figuren zoals Richelieu of Colbert na. Een heel belangrijke
factor was de geografie: Engeland lag als een permanent obstakel tussen Frankrijk en de Atlantische
Oceaan en de Noordzee en de dominante windrichting hield de Franse vloot op een natuurlijke
manier binnen de havens.
Het officierenkorps toonde ook belangrijke verschillen. De Royal Navy, die zich mocht voorstaan op
de titel “the Senior Service” beschikte over een homogeen officierenkorps waarvan de leden,
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ongeacht hun afkomst, vanaf hun prilste jeugd dezelfde opleiding hadden gekregen vanaf de positie
van “midshipmen” – zeekadetten die het zeemansleven op de laagste ladder inzetten en met
periodes van theoretische opleiding afwisselden. Onder hen waren enkele aristocraten maar vooral
jongens uit de middenklasse, waaronder relatief veel zonen van “clergymen” (zoals Nelson) of uit
“dynastieën” van zeeofficieren. Een succesvolle carrière op zee was trouwens een toegangspoort tot
de aristocratie!
Het Franse officierenkorps miste die homogeniteit volledig. Er waren “witte” officieren uit de
aristocratie via de “Gardes Marines”, die zich als het puikje beschouwden en “blauwe” officieren uit
de burgerij, vaak zonen van reders of van koopvaardij-officieren. Die laatsten waren opgeleid naar
cartesiaanse normen, met de nadruk op wiskunde, astronomie en hydrografie en op dat punt vaak
“geleerder” dan hun Engelse homologen. Wat de “witte” officieren betreft, die aan boord de
bovenhand hadden, viel het buitenlanders en zelfs de officieren van het Franse landleger op, dat die
ermee koketteerden dat ze van navigatie en scheepsmanoeuvres zo weinig mogelijk afwisten: ze
beschouwden leiding geven in het gevecht als hun enige taak van “Officier du Roy”. De verhouding
tussen beide categorieën was koel en het ging zover dat er frequent incidenten waren waarbij
kapiteins de gevechtsorders van hun admiraals flagrant negeerden.
De Revolutie kwam daar bovenop door schoonschip te maken met het hele officierenkorps. De
gevolgen waren dubbelzinnig: sommige revolutionaire krachten ondermijnden volslagen het laatste
restje discipline aan boord, andere daarentegen zetten zich in om ter wille van de revolutie de
gevechtswaarde van een schip of eskader ten top te voeren.
Een laatste maar zeer belangrijk verschil was de hoogste leiding: bleef die in Frankrijk in de
(ongeschoolde) handen van de politieke macht, dan was de Engelse “Admiralty” sinds eeuwen in
handen van vaklui, die vanuit de “War Room” de globale conflicten met grote zin voor strategie
leidden en de methodes uitwerkten die uiteindelijk het Imperium de strategische controle in de grote
conflicten van de 20e eeuw stevig in handen liet houden.
Zo kan het zonder overdrijven gezegd worden dat de kiem van de inval in Normandië gelegd werd
door Lord Sandwich en Samuel Pepys in de 17e eeuw.

HET CONFLICT OP ZEE
Toen de oorlog inging in februari 1793 werd de Royal Navy gedomineerd door twee prestigieuze
admiraals die zich in vele zeeslagen hadden onderscheiden, Lord Howe en Lord Hood. Oliver Warner
schreef over hen met typisch Engels flegma: “Both were elderly, but whereas Howe was conscious of
the fact, Hood never would be.” Howe kreeg het bevel over de Kanaalvloot en Hood dat in de
Middellandse Zee.

Daar liet hij zich meteen een belangrijke opportuniteit ontglippen, toen de burgers van Toulon die
allesbehalve revolutionair gezind waren hem de stad in handen gaven. Hood ging daar niet energiek
op in, een talentvolle jonge officier, Napoleon Bonaparte, liet de artillerie zo manoeuvreren dat hij
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zich moest terugtrekken – waarbij hij zelfs naliet de Franse schepen in de haven buit te maken of tot
zinken te brengen – en Hood verspeelde zo de kans om een Gibraltar op Franse bodem te creëren; hij
trok zich terug op Corsica.

Lord Howe toonde zich uit ander hout gesneden. Op 28 mei 1794 stootte hij op een Franse vloot die
onder Villaret-Joyeuse een graankonvooi naar Brest escorteerde. De vloten manoeuvreerden tegen
elkaar op, en op 29 mei kreeg Howe het windvoordeel dat hij niet meer afstond. Op 1 juni was de
zichtbaarheid zo geëvolueerd, 400 zeemijl op de Atlantische oceaan, dat Howe het gevecht aanging,
waarbij de Navy voor het eerst toonde komaf te willen maken met de steriele gevechten in lijn;
volgens signaal 75 van het nieuwe signaalboek, opgesteld door Kempenfelt en Howe, “Doorbreek de
vijandelijke linie op alle punten”, voer de Britse formatie van 25 schepen als een hark door de Franse
van 26, vuurde op beide boorden en viel dan opnieuw aan bij het oploeven. Zes Franse schepen
werden buitgemaakt en één, de Vengeur, tot zinken gebracht. Na dagenlang onafgebroken aan dek
te hebben doorgebracht, moest de bejaarde admiraal ondersteund worden om de toejuichingen van
zijn bemanningen in ontvangst te nemen. Koning George III benoemde de slag “The Glorious First of
June”.

Op een van de meest ongunstige periodes van de oorlog voor Engeland, toen de Navy zich moest
terugtrekken uit de Middellandse Zee na Napoleons successen in Italië, greep de slag bij Kaap St.
Vincent plaats. De Engelse vloot onder Sir John Jervis trok zich terug op Lissabon dat meer faciliteiten
bood dan Gibraltar; bovendien vocht Spanje mee aan Franse zijde. Commodore Nelson die zich als
laatste bij Jervis voegde bemerkte een Spaanse vloot van 28 schepen die noordwaarts voer om zich
bij de Franse en Nederlandse vloot te voegen voor een offensieve concentratie. De vloot onder Don
José de Cordoba telde onder meer de Santissima Trinidad, met haar 120 kanonnen het grootste
oorlogsschip van de tijd, maar was onderbemand en dan nog hoofdzakelijk door soldaten die van
zeemanskunst weinig afwisten. Twee gedesorganiseerde groepen schepen voeren zowel aan loef- als
aan lijzijde van de Engelse vloot. Sir John Jervis stuurde zijn gevechtslinie resoluut tussen beide
Spaanse groepen door en wendde om om de windwaartse groep op te rollen, terwijl Nelson met de
achterhoede al op die beweging had geanticipeerd; vier Spaanse schepen werden buitgemaakt, de
Santissima Trinidad streek de vlag en de Spaanse vloot keerde in haar havens terug. Daarmee viel de
voorgenomen strategische combinatie in duigen. Sir John Jervis mocht voortaan de titel Lord St.
Vincent voeren.

Op 11 oktober 1797 kwam een definitief einde aan de al fel getaande zeeheerschappij van
Nederland, toen Duncan bij Camperdown (Kamperduin) de vloot die onder de Winter naar Texel voer
aanviel in twee colonnes en 11 Nederlandse schepen buitmaakte.
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De steeds meer succesvolle agressieve Engelse tactiek was niet van aard om het moreel van de
Franse marine hoog te houden. Toch zond Frankrijk een leger onder generaal Bonaparte uit ter
verovering van Egypte. Nelson – nu in commando in de Middellandse Zee – vermoedde het Franse
objectief, maar kruiste onbewust voor de boeg van de Franse vloot; hij kwam twee dagen te vroeg bij
de Nijldelta, vond geen spoor van de Fransen en ging toen op zoek bij Sicilië. Intussen zette admiraal
Brueys Napoleons leger veilig aan land, ging voor anker in de baai van Aboukir, met de bedoeling zijn
vloot van de landzijde af beschutting te bieden. Slechter had hij het niet kunnen aanleggen. Eén van
zijn officieren schreef:”Notre disposition choquait en tous points les principes de l’art militaire. Nous
étions mouillés par sept brasses, on avait encore une demi-lieue à courir vers la côte pour trouver le
fond de quatre brasses, de sorte que partout, entre nous et la terre, il y avait assez d’eau pour
manœuvrer des vaisseaux. Pour clore le tout, l’escadre se trouve encore éloignée du rivage pour
recevoir un appui efficace des batteries de terre.”
Nelson en zijn officieren hadden besloten dat de Fransen het tenslotte toch op Egypte hadden
gemunt en zetten opnieuw koers naar de Nijl. Daar ontnamen ze de Fransen hun laatste kans door
niet te wachten om de actie te organiseren maar meteen de geankerde Franse vloot op beide
boorden aan te vallen. Dit was de “Nelson touch”: de tijd van choreografie op het water was voorbij.
De slag kwam virtueel tot een einde toen tot consternatie van beide zijden het grote Franse
vlaggenschip L’Orient de lucht invloog en de hele nacht verlichtte. Vanaf het einde van de 17e eeuw
al werd geëxperimenteerd met holle met kruit gevulde kanonskogels maar die waren nooit algemeen
gebruikt wegens het explosiegevaar voor het eigen schip. Er wordt vermoed dat dat soort holle
munitie gebruiksklaar op de batterijdekken van L’Orient gestapeld was en dat daar de oorzaak van de
ramp te vinden is.

In 1800 doet zich een diplomatieke complicatie voor. Tsaar Paul I wil rond Rusland een “Noordse
coalitie” opzetten die op zijn minst neutraal zou zijn. Denemarken zou daar de belangrijkste
zeemacht van zijn, maar voor Engeland is niet onbelangrijk dat uit deze regio vrijwel alle
grondstoffen komen die voor de Navy belang hebben. Napoleon gebruikte daarbij Malta, dat in
september 1800 in Britse handen was gevallen, als lokaas voor de tsaar die zich opstelde als
beschermer van de Ridders van Malta, eeuwige bestrijders van de Turken. Het bevel over de vloot
die Denemarken moest gaan “overtuigen” werd om politieke redenen toevertrouwd aan de
indolente en oudere Sir Hyde Parker, die meer geïnteresseerd was aan het genieten van zijn riante
fortuin en zijn jonge bruid. Maar hij kreeg Nelson als tweede in bevel, met een vloot van 18
linieschepen en 35 kleinere eenheden.
Kopenhagen was een harde noot om kraken: uitgebreide zandbanken leidden naar het voor de kust
gelegen zwaarbewapende Trekroner fort, en langs het bevaarbare kanaal lagen 18 tot drijvende
batterijen omgebouwde linieschepen. Parker bleef met de zwaarste schepen buitengaats liggen,
Nelson ging het gevecht aan in de vaargeul, waarbij enkele van zijn schepen aan de grond liepen. Het
aanhoudende Britse vuur kreeg de bovenhand op de Denen. Net toen liet Parker, die geen duidelijk
zicht had op het gebeuren, bevel geven om de actie die er gevaarlijk uitzag te staken, wat voor de
Navy alleen op een ramp had kunnen uitlopen. Nelson ignoreerde het bevel door zijn kijker voor zijn
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blinde oog te houden, zodat hij “het signaal van het vlaggenschip niet zag”. Vroeg in de namiddag
was de Deense weerstand zo verzwakt dat Nelson een staakt-het-vuren kon bedingen. Parker werd
van zijn bevel ontheven en Denemarken zou niet de voornaamste zeemacht van een pro-Franse
“Noordse coalitie” worden. Maar in feite was de hele actie overbodig want enkele dagen tevoren
was tsaar Paul omgebracht door zijn omgeving, wat de macht gaf aan tsaar Alexander die een heel
andere koers tegenover Napoleon zou varen.

Van mei 1802 tot mei 1803 trad de pauze op van de “vrede van Amiens”. Dat het daarmee van Britse
zijde menens was, bleek voldoende doordat de Navy geen strobreed in de weg legde van een
belangrijke Franse vloot die orde op zaken ging stellen in de rebellerende Antillen – wat op een
catastrofe uitliep want vrijwel de hele vloot werd uitgeroeid door gele koorts. Nadien hernam het
conflict en Napoleon, vanaf mei 1804 “Empereur des Français”, was vast besloten om Engeland
binnen te vallen. Een vloot lichters en scheepjes werd uitgerust in de havens van de Franse westkust,
het Franse leger geconcentreerd in het kamp van Boulogne. Het enige wat volgens Napoleon nodig
was was een paar dagen overwicht op het Kanaal om zijn leger over te zetten:”His orders to his
admirals specified precise dates, courses, rendez-vous (…). It seemed as if he had learnt nothing from
his voyages to and from Egypt, not even that the wind took no account of imperial commands, and
that the British might have ideas of their own.”
Admiraal Cornwallis die het bevel voerde over de Kanaalvloot, en Nelson in de Middellandse zee
waren perfect op elkaar ingespeeld. De linieschepen van de Navy bleven letterlijk maanden op zee,
bevoorraad door fregatten en snelle “sloops” om de Franse havens te blokkeren.
Napoleon bedacht ingewikkelde schijnmanoeuvres om de blokkade af te leiden: een Franse vloot
moest de Antillen gaan aanvallen; in Napoleons gedachtegang zouden de Engelsen alles doen om
hun handel daar te beschermen. Intussen moest de Franse vloot terugkeren en het Kanaal bezetten.
Hoe de Franse vloot daarbij voorsprong zou houden of waarom de Engelsen zich naar een secundair
doel zouden laten afleiden scheen de keizer, die volkomen dacht in termen van oorlogsvoering op
het land, zich niet af te vragen.
In werkelijkheid was het voor de Admiraliteit, nu onder de tachtigjarige maar nog krasse Lord
Barham, eenvoudig. Een paar eeuwen ervaring met wereldwijde conflicten hadden de nodige zin
voor strategie gebracht in de “Admiralty War Room”. Het enige ware gevaar was een invasie van
Engeland, dus kregen de Britse blokkade-eskaders een eenvoudig, uniform bevel: wanneer de Franse
vlootafdeling die ze moesten blokkeren toch kon ontglippen, moesten ze zich naar het Kanaal
begeven.
De Franse vlootbevelhebber op wiens schouders het hele manoeuvre berustte was admiraal de
Villeneuve. Villeneuve was een bekwaam officier in de Franse zin, onderlegd in alle aspecten van
navigatie en hydrografie, en naar het schijnt met grote fysieke moed – alleen ontbrak het hem
volledig aan het morele stamina van de leiders van de Navy en was hij volledig geïntimideerd door
Napoleon. Een poging tot uitvaren had hem bovendien doordrongen van het besef dat zijn
bemanningen slecht getraind en ongedisciplineerd waren, en de loyauteit van zijn kapiteins
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twijfelachtig. Een groot leider zou alles gedaan hebben om dat te veranderen, maar Villeneuve bleef
geheel passief. Tenslotte schijnen zijn zenuwen totaal ondermijnd geweest te zijn doordat hij bij
Aboukir getuige was van de ondergang van L’Orient.
Terwijl Napoleon hem op de huid zat bracht Villeneuve de vloot van Toulon naar Cadiz en begon het
schijnmanoeuvre naar Martinique, samen met een Spaans eskader uit Cadiz, maar hij keerde terug
toen hij bemerkte dat Nelson hem achtervolgde – daar ging Napoleons idee van een Frans-Spaanse
vlootconcentratie in het Kanaal. Na een pauze in Portsmouth, ging Nelson dan maar weer de zee op
met 27 linieschepen om Cadiz te bewaken. Dan werd het eigenlijk een tragische vaudeville. Napoleon
zette zijn tegen Engeland geconcentreerde leger op mars naar Austerlitz om de coalitie in Oostenrijk
te treffen, en Villeneuve werd vervangen door Rosily. Terwijl die nog op weg was, koos de in zijn eer
geraakte Villeneuve eindelijk zee, op 19 oktober, met 33 Franse en Spaanse schepen. De hele
strategie achter dat manoeuvre was intussen wel opgegeven. Toen hij bemerkte dat Nelsons vloot
groter was dan verwacht (hoewel nog steeds in de minderheid) liet hij zijn vloot omkeren. De FransSpaanse vloot raakte in wanorde, de schepen maskeerden elkaars vuurlijn, en de Spaanse
commodore Churruca zei tot zijn tweede in bevel: “De vloot is verloren. De Franse admiraal kent zijn
vak niet. Hij heeft ons allen in een onmogelijke situatie gebracht”.
Nelsons vloot voer op de Franse in in twee colonnes, één onder Nelson in de Victory, en één onder
Collingwood in de Royal Sovereign, die het eerste contact maakte. De Franse vloot werd in
afzonderlijke afdelingen verknipt – een tiental schepen hield zich trouwens, naar de slechtste Franse
vloottraditie, zorgvuldig uit de buurt van het heetste van de strijd vandaan. De Franse kapitein die
zich werkelijk onderscheidde was Lucas van de Redoutable, die het gevecht aanging met de 100kanons Victory. Overtuigd van de superioriteit van de Engelse artillerie, had Lucas zijn bemanning
getraind om vanuit de masten met het geweer de vijand te bestoken. Het was dan ook één van zijn
scherpschutters die Nelson neerschoot. Acht Franse en Negen Spaanse schepen hadden zich
overgegeven of waren buiten actie, de Franse Achille explodeerde.
Trafalgar maakte een einde aan de grote vlootacties van de napoleontische oorlogen, en vestigde
voor een eeuw de onbetwiste Britse suprematie ter zee.

NA TRAFALGAR
Napoleon gaf zijn plannen om Engeland ooit de baas te worden op zee niet op, en met zijn
historische kennis speelden Antwerpen en Brugge daar een rol in. Hij plande om door het bouwen
van 25 linieschepen per jaar na enkele jaren een vloot te hebben die de Britse aankon, maar gunde
zichzelf de tijd niet om dat ook waar te maken, net zoals Hitler die ooit aan zijn admiraals beloofde
dat de oorlog er pas zou komen ca. 1946, als hij een volwaardige vloot had opgebouwd.
Admiraal Decrès, zijn brutale maar energieke minister van Marine, bouwde een goed getrainde en
gedisciplineerde zeemacht uit, maar dat bleven haven- en kustzeelieden die hooguit voor de kust
opereerden en geen ervaring opdeden op open zee in alle omstandigheden.
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Acties ter zee deden zich nog enkel voor tussen fregatten. Een van de bekendste is de slag bij Lissa,
tussen kapitein Hoste – ooit als officierscadet een “poulain” van Nelson en overigens de
afstammeling van een dominee uit Gent – en commodore Dubordieu. Een illustratie dat klakkeloze
imitatie geen deugdelijke tactiek is. Dubordieu viel Hostes vier fregatten aan in twee colonnes van
drie, maar wat Nelson lukte in een slag tussen grote aantallen schepen pakte anders uit en
Dubordieus twee colonnes werden opgerold.
De tweede pijler van Frankrijks zeeoorlog was de kaapvaart. Vele reders zagen daarin een
uitstekende en “vaderlandse” inkomstenbron. Het meest tot de verbeelding spreekt hier wel
Surcouf, die het tot hoog aanzien bracht en multimiljonair werd, maar gaandeweg werd de kaapvaart
minder winstgevend en succesrijk. Terwijl er in 1810 nog 195 kapersbrevetten werden uitgereikt
waren dat er nog 93 in 1812, mogelijk ook een maatstaf van de populariteit van Napoleons regime.
Tenslotte was de kaapvaart realistisch gezien geen valabel alternatief voor de reële heerschappij ter
zee: tussen 1803 en 1814 werden wel 5.324 schepen buitgemaakt, maar die vertegenwoordigden
maar 2,5 % van de trafiek op zee.
De balans van de Revolutie en het Empire is dan ook op zee volkomen negatief voor Frankrijk.

89

90

SCHEEPSGENEESKUNDE IN DE AANLOOP NAAR EN TIJDENS DE
NAPOLEONTISCHE OORLOGEN
Professor Em. Dr. Paul Defoort - Werkgroep Montanus en Palfynstichting, U Gent

Er heerst een vrij algemene misvatting over het vroegere zeemansleven. Met het beeld van de
moderne zeiler voor de ogen stelt men zich voor dat de zeelieden, in tegenstelling tot het volk dat
opeengepakt was in de achterbuurten van de steden, een gezond openluchtleven leidden, met volle
teugen ademend in de zilte zeelucht, gebruind door de zon en getaand door de frisse,
iodiumhoudende bries.
Maar niets van dat alles.
Alexander McKee beschrijft de zeilende oorlogsschepen als “houten zeil en vechtmachines
volgestouwd met mannen”. En dat laatste is letterlijk te nemen. We hebben er geen moeite mee ons
voor te stellen dat een modern cruiseschip of een groot oorlogsschip zowat duizend
bemanningsleden heeft, maar dat een zeilend oorlogsschip van eerste klasse, met een lengte op de
waterlijn van 60 tot ten hoogste 70 meter – langer dan dat kan een houten scheepsromp structureel
niet worden, omdat er dan onvoldoende lengtestijfheid is en de golfbeweging het schip zou breken
(vergeet de moderne legendes
over de zogezegde Chinese
reuzenschepen) – ook een
bemanning van bijna duizend
man had, en de fregatten van
nog steeds enkele honderden,
realiseren de meesten van ons
zich niet. Bovendien waren de
scheepsrompen het breedst op
de waterlijn en werden naar
boven toe steeds smaller
(“tumble home” constructie)
en was de hoogte tussendeks
beperkt, om de stabiliteit te
waarborgen. Rechtop staan was voor een man van normale gestalte vrijwel uitgesloten. Zich snel
tussendeks begeven met kanonskogels, kruitkardoezen en berichten was een taak voor kleine
jongens (de “powder monkeys”) die konden rennen zonder hun hoofd tegen de dekbalken te
rammen. Behalve de getrainde zeelieden of volmatrozen, die instonden voor de zeilmanoeuvres, en
de officieren en de bootslui die hun bevelen doorgaven, speelde het leven van de bemanning zich
vrijwel volledig tussendeks af. Wie niet het want in moest of dienst had op de voor- of achterplecht
kreeg overigens de zee nauwelijks te zien: midscheeps was het dek een door een stevige, manshoge
borstwering omsloten ruimte. Doctor Samuel Johnson, de filosoof en schrijver, vatte het leven van de
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zeelui in de Navy kort en vernietigend samen: “A man in jail has more room, better food and
commonly better company.”

LEVEN EN HYGIËNE AAN BOORD
Behalve voor de officieren, die op zijn minst uit de middenklasse, vaak zeevarende families en in de
Royal Navy opvallend dikwijls ook uit families van clergymen afkomstig waren en als fitte en gezonde
cadetten of “midshipmen” hun carrière aanvatten, was er om te beginnen al geen medische selectie
voor de bemanningen. Een volbemande vloot eiste 100.000 tot 120.000 man, die moesten gevonden
worden naast de behoeften van het landleger. In Frankrijk bestond sinds Richelieu en Colbert een
“klasse” systeem dat de zeelui van de koopvaardij of vissers verplichtte in een rotatie om de drie jaar
een jaar marinedienst te verrichten. Dat systeem was uiteraard impopulair; wegens de
onvoorzienbare gebeurtenissen en risico’s op lange oorlogsvaarten en de ijzeren discipline trachtten
velen zich eraan te onttrekken en voor de autoriteiten die het probeerden toe te passen was het
meestal vechten tegen de bierkaai. In Groot-Brittannië was dienst bij de Navy al net zo weinig
aantrekkelijk en werd het systeem van de “press-gang” toegepast: in haven – en kuststeden en tot in
het binnenland werden fuifnummers, herbergbezoekers of gewoon passanten door patrouilles van
de zeelieden of de “Marines” opgepikt en aan boord van een schip gedeponeerd. Ook het praaien
van koopvaarders en uitpikken van geschikt lijkende bemanningsleden was een praktijk van de Navy.
Het samenpakken van al deze mensen, ongeacht hun medische conditie, in een beperkte ruimte was
dus bepaald niet bevorderlijk voor de gezondheid aan boord.
Philippe Masson schildert in zijn “Histoire de la Marine” het volgende beeld van het zeemansleven:
“Prendre un ris sans laisser couper ses doigts par la garcette, ramasser la voile mouillée et rigide sans
se laisser arracher la peau des mains et les ongles, grimper aux mâts avec les bras gênés par le cabran
ciré et les jambes alourdies par les bottes à cuissard; se compasser dans les huniers secoués par le
vent; sauter sur une échelle de corde humide, glissante, branlante au risque de manquer du pied et
se briser les os sur le pont ou d’être précipité dans les flots; s’agripper d’une main à la moindre basse
ou au plus petit creux du bordage pour aveugler avec l’autre une voie d’eau, savoir assez manier la
hache, la scie, le marteau pour procéder aux réparations de première urgence à bord…
Se reposer dans l’entrepont sale et malodorant, ou dans la batterie basse plus sale encore, obscure
et nauséabonde. Manger pendant des semaines et semaines des salaisons, accommodées au lard
rance ou à l’huile, des biscuits qu’on brise à la hache ou que l’humidité à fait moisir, boire de l’eau
croupissante des barriques, à peine teintée par le vin sans cesse brassée qui n’en atténue pas la
saveur écœurante, ou rehaussée de vinaigre, et d’avoir de loin en loin une gorgée d’eau limpide, un
morceau de viande fraiche et des légumes verts. Supporter le vent, la pluie, recevoir le paquet de
mer qui inonde de la tête aux pieds, et sécher seulement au soleil, endurcir son corps à la fièvre, à la
dysenterie, au typhus (…) sans doute la vie à bord est elle la même sur les vaisseaux de commerce
(…) au moins le service pénible du canon y est-il inconnue”.
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DE VERLICHTING BRENGT BEWUSTWORDING
Met de Verlichting in de 18e eeuw verschenen de eerste werken, op (sterfte)statistieken gebaseerd,
van wat we nu sociale geneeskunde zouden noemen. Tegelijk werden ook leden van de hogere
standen en daarmee de officierskaste bewust van zekere realiteiten en de verantwoordelijkheid die
ze ertegenover kunnen opnemen.
De hertog van Lauzun, die meevoer met de vloot van admiraal de Grasse in de Amerikaanse
Onafhankelijkheidsoorlog – één van de successen van de Franse vloot tegenover de Royal Navy –
noteerde bitter: “Enfermés à 600 ou 700 sur le navire, ils ne peuvent à peine remuer. Ils ont pour
boisson de l’eau devenue rouge par son antiquité. Ils sont dévorés par les poux, les punaises et les
puces. Tous ces pauvres matelots mal vêtus se rassemblent au milieu du gaillard arrière, s’assoient
par terre et dans des mangeoires comme celles des chevaux, on leur donne cinq fois la semaine, le
matin de biscuit bien dur, quelque temps pas mangeable, avec un peu de vin, à midi, le même repas
frugal, excepté qu’on joint à leur biscuit un morceau de viande salée, le soir, a cinq heures, une
soupe faite tantôt avec des fèves, et d’autres fois avec de la choucroute; il serait préférable de leur
donner des légumes en particulier (cuits à part la soupe), mais ce n’est pas d’usage sur les vaisseaux
et d’ailleurs cela donnerait de la peine aux officiers; ils préfèrent dès lors ne pas regarder.”
De grote zeevaarder Bougainville noteerde van zijn kant terecht: “J’observe avec une douleur
profonde que dans tous les conseils, on n’a jamais eu égard au physique de nos marins et soldats
comme si la santé des hommes n’était pas la base de toute opération.”
Nelson observeerde dat het leven van de gewone zeeman was “on an average finished at forty-five
years”.

DE MEDISCHE REALITEIT VAN HET ZEEMANSBESTAAN
De zeeman was blootgesteld aan scheurbuik, gele koorts in de tropen (in enkele gevallen werden in
de Caraïben hele vloten uitgeroeid), tyfus (“ship fever” genoemd),
malaria, reumatische aandoeningen. Hernia’s, door het zeulen met
enorme waterreservoirs, om van het reven van vochtige zeilen
niet te spreken, kwamen voor bij één op zeven bemanningsleden.
Tussen 1808 en 1815 reikte de Admiraliteit 3.719 breukbanden
per jaar uit. Verder waren er tandklachten, huidulcera en
contactinfecties door het promiscue leven aan boord, zoals
tuberculose. Dr. Blane, een pionier van de zeevaartgeneeskunde,
noteerde dat er zevenmaal meer geestesaandoeningen
voorkwamen dan in het burgerleven, door alcoholisme; maar ook
door stress, “worry and anxiety”. Geslachtsziekten waren ook ruim
verspreid. Alleen al rond de haven van Plymouth waren 200 tot
300 bordelen te vinden, waarbij Laffin droogjes noteert over de
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beroepsprostituee “her saving grace being that as a professional she was perhaps healthier than the
enthusiastic amateur”. De enige remedie was kwikchloride à 15 %, volgens dr. Lind, “the father of
naval medicine”, “often fatal even in the best hands”.
De cijfers voor de Royal Navy tijdens de napoleontische oorlogen zeggen alles. Van het totale aantal
van 103.660 doden vielen er 84.440 door ziekte en individuele ongevallen, 12.680 door schipbreuk,
brand of explosie tegenover 6.540 door vijandelijke actie.

VOORUITGANG DOOR INZICHT EN INZET
Een aanstelling tot scheepsarts moest zoals de andere aanstellingen in die tijd bedongen worden
door lobbywerk en “antichambreren” bij de Admiraliteit. Een “beschermer” zoals een al goed
geplaatst familielid was daarbij zeer waardevol. Toch stond het ambt niet bepaald in aanzien –
volgens het heersend imago was de scheepsarts ofwel een avontuurlijke jongeman die ervaring wou
opdoen zonder dat hij het kapitaal had om al een respectabele praktijk te vestigen, of een oudere, en
vaak aan de drank geraakte, mislukkeling. Dat was vooral een miskenning van de reële positie zoals
Laffin die samenvat: ” For centuries naval physicians and surgeons had a greater range of problems
than those encountered by army doctors; seamen were liable to many more injuries than soldiers,
and a ship’s surgeon was very much alone with his difficulties.”
Vanaf het midden van de 18e eeuw ontstond een beweging bij de scheepsartsen en – niet minder
belangrijk – bij de hogere zeeofficieren in de Navy om tegemoet te komen aan de pijnpunten die
Lauzun en Bougainville zo scherp hadden geobserveerd in de Franse vloot. Zo wordt de bemanning
niet langer te slapen gelegd op vies stro op de batterijdekken, maar in individuele hangmatten.
Gegeten wordt niet langer uit troggen, maar uit individueel eetgerei op hangende messtafels die
overdag tegen het hogere dek ingeklapt worden. Een belangrijke doorbraak was dat in 1753 dr.
James Lind “the father of naval medicine” door een gecontroleerd experiment het nut aantoonde
van citroenen en sinaasappelen voor het voorkomen van scheurbuik. Lind werd al snel gevolgd door
twee andere pioniers: dr. Blane, die het als scheepsarts bracht tot “Member of the Royal Society of
Medicine” en dr. Trotter.
Citroenen waren echter duur – behalve voor Nelson die lange tijd zou opereren vanuit Napels en
Sicilië en daar citroenplantages liet aanleggen – en dr. Blane vond een substituut in limoenen (die wel
maar 20 mg ascorbinezuur of vitamine bevatten tegenover de 40 mg in citroenen). Het bezorgde de
Engelse schepen – en de Engelsen - de bijnaam van “Limejuicers” of “Limeys” die door de
Amerikaanse GI’s nog in de Tweede Wereldoorlog voor hun geallieerden werd gebruikt. Ironisch
genoeg kende men het actieve bestanddeel nog niet, want rozenbottel bevat vijfmaal zoveel
ascorbinezuur als limoen. Er werd ook gedacht dat de zuurheid de belangrijkste factor was, zodat
men met Sauerkraut en zelfs azijn experimenteerde.
In de geest van dr. Lind insisteerde admiraal Hawke vanaf 1755 op een betere ziekenzorg aan boord,
betere medische uitrusting en vooral regelmatige en adequate verse voedselbevoorrading. Dr. Blane
bracht de reumatische aandoeningen in verband met de hoge vochtigheidsgraad aan boord en
bracht het voor elkaar dat de dekken voortaan werden geschrobd met zand en puimsteen in plaats
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van water – een praktijk die voor de teakhouten paradedekken werd gehandhaafd tot in de
twintigste eeuw. Admiraal Boscawen gaf daarbij een zetje door adequate ventilatie van de
scheepsruimtes te bevelen.
Dr. Trotter slaagde erin het officierenkorps te indoctrineren met de notie dat veel ziekten
voortkwamen door gebrek aan netheid en nette kleren, nodeloze uitputting en talrijke factoren die
de officieren konden controleren en verhelpen. Niet onbelangrijk in verband met de toenmalige
“rekrutering”praktijken liet hij verbieden dat “disordered and infectious and foul ulcerous persons”
aan boord werden toegelaten zonder grondig geschrobd en kaalgeschoren te worden. Tenslotte
entte Trotter in tegen de pokken in 1795 (drie jaar voor Jenner). In 1800 greep de eerste massale
inoculatie plaats te Gibraltar.
Een zeer belangrijke factor was dat een van de meest prestigieuze officieren van de Navy, admiraal
Sir John Jervis, later Lord St. Vincent na zijn overwinning in de zeeslag bij kaap St. Vincent geheel voor
die gedachten gewonnen was: “His proudest boast was the high standard of health in his fleets.” Zo
zorgde hij in 1790 voor, op advies van dr. Baird, dat de “vleesvoorraad” van levende varkens
verwijderd werd van de de ziekenboeg, die steeds boven de waterspiegel en de kombuis was
ingericht. In 1796 introduceerde hij de verplichting om zich te wassen met zeep, en in 1800 gaf hij
het advies dat “many consumption cases might be prevented and others mitigated by timely
application of flanel next to the skin in cathars, coughs and common cold”. Dat een aantal
scheepsartsen blind en doof bleven voor dat soort nieuwigheden bleef door St. Vincent niet
onopgemerkt, want hij verplichtte zijn kapiteins dit in te prenten bij scheepsartsen die “from caprice
and perverse opposition to every wholesome regulation, grossly neglect this important duty.”
Net zo goed kon de scheepsarts te maken hebben met een conservatieve kapitein: ”A doctor needed
courage and decisiveness if he were to be much use to his patients – courage to gainsay the captain
when necessary to insist on hygiene, decisiveness in amputating, probing, bleeding. His treatment
might be neither advanced nor effective, but it had to be positive, especially in action or in
attempting to prevent disease from spreading throughout a ship.”
Het vereiste het literaire voorstellingsvermogen en de gevatheid van Winston Churchill om de chirurg
van toen voor ogen te brengen: “ A great surgeon before the days of anaesthetics, versed in every
detail of such science as was known to him, sure of himself, steady of poise, knife in hand, intent
upon the operation, entirely removed in his professional capacity from the agony of the patient, the
doctrine of rival schools, the devices of quacks or the first fruits of new learning. He would operate
without excitement, and if the patient died, he would not reproach himself.”
Gaandeweg ontstond op die manier op de schepen van de Royal Navy een cultuur van hygiëne die
vruchten afwierp en waarvan alle rangen doordrongen raakten. Voor de bacteriologie bekend was en
daarmee de rationale voor de steriliteit en asepsie was men er bewust van het voordeel van op zijn
minst lichaamshygiëne. Als de vijand in zicht kwam en tot de actie zou worden overgegaan – in de
dagen van het zeilschip nog een zaak van uren – ging men zich wassen en vers lijflinnen aantrekken.
Men wist dat dit de wondheling ten goede kwam, brieven getuigen dat de bedoeling was “not to
spoil the surgeon’s handiwork”, om het resultaat van het werk van de chirurg niet (door infectie) te
bederven.
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Niet onbelangrijk: een militair neveneffect was dat de Britten uit hun hygiënische regels en de
netheid aan boord een belangrijk deel haalden van hun superioriteitsgevoel op de Franse vloot,
waarvan de discipline en interne economie aan boord ruim inferieur bleef tegenover de Britse
standaarden. Zo hadden onder andere de Franse, vaak voor een belangrijk deel Bretoense,
bemanningen een bijgelovig vooroordeel tegen het onmiddellijk aan de golven toevertrouwen van
afgestorven bemanningsleden, wat vaak leidde tot het toenemen van ziektegevallen aan boord.

TRAUMA AAN BOORD
Tot in het begin van de 20e eeuw, toen zeilschepen nog gebruikt werden op bepaalde trajecten, was
het werk aan boord van een zeilschip dodelijker dan mijnwerk. Een val uit de mast of de takeling,
overboord geslagen worden en vele andere risico’s tekenden het zeemansleven ook in vredestijd.
Zelfs op toilet gaan hield een behoorlijk risico in. De gewone zeelieden gebruikten immers het zo
sierlijk ogende houten raamwerk onder de boegspriet als latrine, vandaar de benaming “the heads”
voor een scheepstoilet, letterlijk de kop van het schip. Het “doorspoelen” kon dan ook soms zeer
compleet zijn… . Tijdens het gevecht dreigden kogelwonden, vanwege schutters die post vatten in
het want van een vijandelijk schip – zo sneuvelde Nelson – kanonballen die soms zeer moorddadig
konden “verbeterd” zijn: met de “carronade”, geschut met een korte loop maar krachtige lading,
werden dikwijls holle kogels gevuld met kleine kogeltjes, spijkers of schroot afgevuurd
(scherfbommen dus). Kanonskogels konden ook verbonden worden met kettingen of uitschuifbare
staven. Die waren vooral bedoeld om de takelage over te snijden en dus te ontmasten, maar konden
net zo goed manschappen doormidden snijden. Kanonskogels doorboorden zelden de scheepswand,
maar de inslag liet langs de binnenkant grillig gevormde splinters losschieten die zeer onregelmatige
wonden veroorzaakten, terwijl hout ook niet inert is en ten zeerste infectie in de hand werkt.
Pletwonden door neerstortend mastwerk traden op, of door losgeslagen kanonnen, brandwonden
door vuur of exploderende munitie en als het tot enteren kwam houw- en steekwonden door
handwapens. Brandwonden vormden tot 25 % van de trauma’s. Ze werden behandeld met
lijnzaadolie of een zalf van carbonaat en loodhydraat.
Een bijzonder type trauma was concussie of toen “the wind of the ball” genoemd. Daarbij werd het
slachtoffer niet direct getroffen, maar zoefde een kanonskogel zo dicht voorbij dat de
luchtverplaatsing de inwendige organen een zware schok bezorgde waarbij bvb. diafragmascheuren,
leverruptuur etc. optraden. Een ogenschijnlijk ongedeerd man stierf dan plots na enkele uren of
overleefde terwijl weken later uitgebreide liviede vlekken op de huid het teken vormden van een
georganiseerde, resorberende inwendige bloeding.
De werkruimte van de chirurg bevond zich voor de veiligheid diep in het schip op het “orlop deck”
(van het Nederlands “overloopdek”) in de “cockpit”. Meestal was die geheel rood geschilderd om het
bloed niet al te zeer te laten opvallen, voor zover daar gevaar voor bestond in het licht van de
olielamp. De eerste opdracht was om de gewonde tot daar te krijgen langs de nauwe en steile
scheepstrappen. Bij complexe verwondingen of open fracturen was snel amputeren de regel. Met
sikkelvormige amputatiemessen en de beenderzaag kon een bekwaam chirurg dat op letterlijk een
paar minuten klaren. De hemostase (bloedstelping) gebeurde door brandijzers. Grotere bloedvaten
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werden snel afgebonden met pikdraad, die lang gelaten werd. Als de amputatiestomp
dichtgranuleerde en voorspoedig genas, kon men na enkele weken door een kleine tractie de draad,
die buiten de stomp hing, losmaken van het inmiddels dichtgegroeide bloedvat. De methode werd
gebruikt nadat Nelsons arm geamputeerd was. Een laatste methode, vaker gebruikt bij
dijbeenamputaties, was de stomp deponeren in een vat boordevol zagemeel dat dan met het bloed
tot een ondoordringbare koek aaneenklitte – een soort primitieve gelfoam. Kogels werden met een
sonde gepeild en met kogeltrektangen verwijderd. Soms oordeelde de chirurg het wijzer ze ter
plaatse te laten.

DE CHIRURG BIJ LIJFSTRAFFEN
Terwijl Robert Southey al in 1807 schreef: “The martial laws of England are the most barbarous in
Europe” bleven lijfstraffen, dat wil zeggen geselen op de rug met de beruchte “cato’nine tails” in de
Royal Navy van toepassing tot 1868.
De chirurg was medisch verantwoordelijk bij de uitvoering van de straf, die volgens een streng ritueel
verliep. Het ging van minimum 25 tot soms 1.000 of 1.500 zweepslagen, toe te dienen door de
masters-at-arms onder toezicht van de officier van dienst die moest toezien of de slagen wel
voldoende hard werden toegediend. Tussen twee zweepslagen gaven 10 trommelslagen het ritme
aan; na 25 slagen losten de drummers elkaar af… . De chirurg had tot taak, eventueel de
strafuitvoering af te breken, maar dat bood enkel uitstel: na voldoende herstel ging de vertoning na
enkele dagen of weken onherroepelijk door. De chirurgen vonden dus dat ze de patiënt konden
helpen door de executie niet te onderbreken. Ze gaven wel raad, zoals niet door te zakken en de
rugspieren zo stevig mogelijk aan te spannen. De scheepsarts Hamilton wijdde zelfs een monografie
aan de geselstraf. Zo moest de “cat o’nine tails” tijdig vervangen worden: eenmaal de koorden
verzadigd waren van gestold bloed, werden ze veel zwaarder en kwamen de slagen veel harder en
pijnlijker aan en veroorzaakten meer trauma. Hamilton raadde ook ten stelligste af, de straf al vroeg
te onderbreken:”De weinige eerste slagen, die de huid openrijten, veroorzaken meer pijn dan een
groot aantal slagen achteraf.” En ook het effect van adrenaline was hem niet ontgaan: “Het
doorhouden van de stimulus van de geseling is een van de beste methodes om de patiënt [achteraf]
weer bij te brengen.”
Geen misverstand: Hamilton was een welmenend man die zijn boekje schreef met raadgevingen voor
zijn collega’s, met de bedoeling het lijden van de gestrafte zo beperkt mogelijk te houden.

CONCLUSIE
De oude zeilende oorlogsschepen ogen prachtig op schilderijen en hebben een bijzondere esthetiek
en een glorieus aspect. Dat mag niet laten vergeten dat het leven aan boord naar onze normen – en
ook deze van tijdgenoten – hels waren en de medische en hygiënische omstandigheden aan boord
rampzalig.
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NAPOLEON EN DE EPIDEMIEEN
Dr. Johan Boelaert

Hier komt een dubbel verband in de kijker tussen Napoleon en de epidemieën in zijn tijd. Eerst
komen de belangrijkste epidemieën aan bod die Napoleons leger teisterden, daarna de acties die
Napoleon ondernam in de strijd tegen bepaalde epidemische infectieziekten.

Eerst een inleiding om te wijzen op de grote veranderingen die, ook voor de geneeskunde, plaats
vonden in die zo cruciale periode tussen de Franse Revolutie in 1789 en de slag van Waterloo. Het
ancien régime was over boord gegooid en de metafysische benadering van de mens en zijn ziekten
ruimden plaats voor een meer biologische georiënteerde kijk. De medische opleiding veranderde
grondig. In de Ecole de Santé verdween de hiërarchische opdeling tussen de medici en de chirurgen.
Iedereen kreeg voortaan één zelfde opleiding. Aan de hospitalen werd een educatieve functie
toegekend, wat het begin werd van de “bedside teaching”. Een van de overgangsfiguren tussen het
ancien régime en de Nieuwste Tijd was Broussais, voor wie de darmen aan de basis lagen van de hele
pathologie. Hij liet miljoenen bloedzuigers importeren voor die oubollige vorm van aderlating.

Heel belangrijk was het ontstaan van het anatomo-klinisch onderzoek en onderricht. In vorige tijden
hechtte men belang aan een klinisch teken en de ziekte werd vaak naar dat teken genoemd: een buil
in de lies wees naar de builenpest. Vanaf het einde van de 18e eeuw kwam daar een nieuwe dimensie
bij. Bij autopsie stelde men letsels vast in bepaalde organen, die men in verband bracht met de
symptomen en de ziekte. Zo interesseerde Bichat zich aan de grote diversiteit van weefsel. In de
twee eerste decennia van de 19e eeuw traden er verschillende pioniers op de voorgrond. Zo bv.
Corvisart, de grote clinicus en lijfarts van Napoleon die de opleiding verzorgde van belangrijke artsen
als Bretonneau, Dupuytren en Laënnec. Corvisart voerde de percussie in, een aanwinst bij het klinisch
onderzoek van thorax en abdomen. Bayle verrichtte talrijke autopsies, onder meer bij
tuberculoselijders. De vastgestelde tuberkels achtte hij specifiek voor tuberculose. In 1810 bracht hij
zijn artikel uit “Recherches sur la phtisie pulmonaire”. Laënnec vond de stethoscoop uit, die een
grote verrijking bracht aan het klinisch onderzoek van de thorax en het abdomen. In 1819 verscheen
zijn “De l’auscultation médiate”. Wat was toen de algemene gedachtegang over wat wij vandaag
infectieziekten noemen? Tot in de tweede helft van de 19e eeuw bleven de microben onbekend,
zodat allerhande plagen nog steeds toegeschreven werden aan miasmen of kwade dampen. Toch
was er een toenemende bekommernis rond volkshygiëne.

EPIDEMIEËN IN DE NAPOLEONTISCHE LEGERS
In dit eerste deel komen enkel de belangrijkste epidemieën in de kijker, die veel slachtoffers
opeisten. “Gewone” infecties als diarree of dysenterie en pneumonie blijven hier buiten
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beschouwing. Dit geldt ook zowel voor de voetinfecties en het gangreen als gevolg van
oorlogsverwondingen als voor de ooginfecties die in andere hoofdstukken in de focus staan. De
volgende epidemieën in Napoleons legers worden hier nader onderzocht: de schurft, de gele koorts
en de epidemische tyfus.

Schurft was al eeuwen een infectie die onder meer soldaten aantastte. Dat was ook zo op het einde
van de 18e eeuw. Zo werd er in 1794-5 in het vroegere Brugse Kartuizerklooster een hôpital des
galeux opgericht. Daar eiste de chirurgien major tabaksbladeren op voor de behandeling van
schurftlijders, vermoedelijk via een tabakslavement. Wat later stelde Helmrich, een militaire arts
onder Napoleon, die in de Nederlandse hospitalen werkte, een meer effectieve zalf voor op basis van
varkensvet, zwavelsublimaat en potasse.

Een veel erger probleem waaraan Napoleons leger onderhevig was, is de gele koorts. Deze ziekte
vond haar oorsprong in Afrika en werd door de Afrikaanse slaven op het Amerikaans continent
overgebracht. Bekend zijn de gele koorts epidemieën in Boston en Philadelphia in 1793. Door de
handel tussen Amerika en Zuid-Europa verscheen de gele koorts ook in havens zoals Cadiz in 1801.
De ziekte ging gepaard met een hoge koorts en hoofdpijn, gevolgd door een algemene roodheid,
gevolgd door geelzucht; in een kwart van de gevallen liep ze fataal af. Pas een eeuw later, in 1901,
bewees de Amerikaanse legerarts Walter Reed dat gele koorts werd overgedragen door een mug,
Aedes aegypti. In 1927 werd de verwekker geïdentificeerd, een flavivirus. Tien jaar later kwam een
geel koortsvaccin ter beschikking, wat in 1953 de Nobelprijs gunde aan Dr Max Theiler. Dat vaccin
wordt nog steeds gebruikt voor reizen naar bepaalde landen van Zuid-Amerika en van Afrika.

Napoleon richtte zijn leger naar twee toenmalige gele koortsgebieden, namelijk het eiland San
Domingo/Haïti en naar Spanje en Portugal. Op Haïti was er namelijk in 1802 een opstand van de
slaven losgebarsten – met Toussaint-Louverture als boegbeeld – die Napoleon wou breken.
Daarnaast wou hij de bron van het Franse suikergewin vrijwaren. Hij zond in 1802 ca. 35.000
soldaten richting San-Domingo, onder het bevel van zijn schoonbroer, generaal Charles Leclerc, die in
1797 met Pauline gehuwd was en ze meenam naar de Antillen. 21.000 soldaten stierven er, vooral als
gevolg van de gele koorts. Ook Leclerc overleed eraan, niet Pauline. Het werd een militair maar nog
meer een sanitair fiasco. Het jaar erop kwam de legerarts Nicolas-Pierre Gilbert ter plaatse voor
onderzoek naar die ziekte. Hij besloot dat het om een “biliaire koorts” ging, die hij niet besmettelijk
achtte! Verschillende generaals verloren er in 1802 het leven, onder meer Maur Meyer, Guériot de
St-Martin en Guyonneau de Pambour. De bekendste was natuurlijk Charles Leclerc, wiens dood van
Pauline Bonaparte een weduwe maakte, wat niet te lang zou duren want deze Vénus de l’Empire
huwde nadien met de prins Borghese die aan de beeldhouwer Canova vroeg haar te vereeuwigen.
Het tweede gele koortsgebied waar Napoleons leger naartoe trok was het Iberisch schiereiland. In
1800 brak er een heftige epidemie van gele koorts los die op enkele maanden tijd in deze stad,
alsook Gibraltar, Sevilla en omstreken het leven kostte aan 51.000 mensen. Kort daarop begon
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Napoleon militaire campagnes in Zuid-Spanje en Portugal, waar gele koorts endemisch was
geworden, zodat ook de Franse troepen er last van ondervonden. De zeeslag rond Trafalgar (1805)
leidde er tot een belangrijke Engelse overwinning.

Een andere ernstige epidemische ziekte was de vlektyfus of epidemische tyfus. Het is van belang
deze ziekte te onderscheiden van de buiktyfus. Deze laatste, weten we nu, is veroorzaakt door een
Salmonella bacterie die langs faecale-orale weg besmet, dus door de inname van voedsel of drank
die met deze bacterie besmet zijn. Heel anders is de toestand bij de epidemische tyfus, doe ook
wordt overgezet door een bacterie, de Rickettsia prowazekii, maar dit maal wordt overgezet door
kleer- of lichaamsluizen. In 1910 werden immers twee essentiële gegevens ontdekt: de Rickettsia
prowazekii als verantwoordelijk kiem die de luis besmet, die op haar beurt door haar beet de kiem in
het menselijk lichaam aanbrengt. Deze infectie kwam klassiek voor bij soldaten, gekend voor hun
moeilijke hygiënische omstandigheden. Het vroegste formeel bewijs van vlektyfus in militaire
omstandigheden werd recent geleverd door het onderzoek op tanden van soldatenresten in een
massagraf in Douai, daterend van 1712. In de tandpulpa werd het genetisch materiaal gevonden van
Rickettsia prowazekii.

Bij haar vertrek naar Rusland telde de Grande Armée van Napoleon ca. 500.000 mensen, waarvan er
ca. 300.000 onderweg stierven. Bij 1 geval op 6 was het overlijden het gevolg van oorlogsgeweld,
maar bij de meerderheid (5/6) van een infectie. Bij deze groep was vlektyfus de
hoofdverantwoordelijke. Bij de terugtocht van het leger in 1812 via Vilnius deed zich een massale
sterfte voor. Een massagraf met de resten van ongeveer 2.500 soldaten werd daar onderzocht. De
hypothese was dat die massale sterfte te wijten was aan een epidemie door luizen overgezet. De
groep van Raoult in Marseille kon aantonen dat de aarde van dat massagraf resten van luizen
bevatte. In de tandpulpa van soldaten isoleerden de onderzoekers zowel het DNA van Bartonella
quintana, de verwekker van de zogenaamde trench fever, als van Rickettsia prowazekii, de verwekker
van epidemische tyfus, wat het formeel bewijs levert dat onder meer vlektyfus toen verantwoordelijk
was voor die massale legerepidemie.

NAPOLEONS STRIJD TEGEN INFECTIEZIEKTEN
De voornaamste infectieziekte tegen dewelke Napoleon ten strijde ging was de variola of de pokken.
Samengevat, was al in de Romeinse tijd een belangrijke epidemie gekend, die de verkeerde naam
draagt van “Antonijnse pest”, maar waarschijnlijk een pokkenepidemie was. In de jaren 550-580,
toen de Justiniaanse pest heerste, was er simultaan waarschijnlijk ook een pokkenepidemie. In ieder
geval ging de Zuid-Europese inval van de Arabieren gepaard met de invoer van de pokken. In de
Middeleeuwen heersten enkele beperkte pokkenepidemieën, maar de pokken werden progressief
endemisch en vanaf de zeventiende gingen gepaard met een hoge morbiditeit en mortaliteit. Zo
schat men het aantal Europese doden door de pokken in de achttiende eeuw op 400.000/jaar. Toen
ontstond er een eerste vorm van pokkenpreventie door de variolatie, die bestaat in de inoculatie in
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de huid van een gezonde persoon van wat wondvocht uit een genezende pokkenpustel. De
hooggeplaatste Engelse dame Lady Montagu speelde een voorname rol in de verspreiding van die
variolatie, eerst in hoge middens. Variolatiecampagnes ontstonden in de Nederlanden in 1754, in
Frankrijk in 1765 en in Brussel in 1768. Het nadeel van die variolatie was echter dat ze soms de
oorzaak was van een hevige pokziekte. Rond het einde van de 18e eeuw bedroeg de mortaliteit door
de pokken 10%, in de steden 20% en 1 kind op drie. De oplossing volgde enkele decennia later,
wanneer de Engelse plattelandsdokter Jenner had opgemerkt dat boerinnen, die een koepokletsel
hadden opgelopen aan hun handen bij het melken van een koe die door vaccinia besmet was, van de
echte pokken gespaard bleven. Dat bracht hem op het idee gezonde personen te inoculeren niet
meer met vocht uit een genezend menselijk pokletsel maar met vocht uit een menselijk koepokletsel.
Zo ontstond de vaccinatie, waarvan de naam afkomstig is van de vacca of koe. Na succesvolle
experimenten publiceerde hij zijn resultaten over de vaccinatie in 1798.

Hoewel een Engelsman, bewonderde Napoleon deze Jenner. In 1800 richtte hij het Comité de la
vaccine op, en in 1804 de Société pour l’extinction de la variole. Deze medaille draagt als titel La
vaccine en toont op de achtergrond een koe en een vaccinatiestilet. Napoleon zag ongetwijfeld het
nut in van deze vaccinatie, hij creëerde de structuren voor het vaccineren, hij stimuleerde persoonlijk
de vaccinatie, bij voorbeeld door zijn eigen zoon officieel te laten vaccineren, maar de tijd voor een
verplichte vaccinatie was nog niet rijp. Er waren forse tegenstanders tegen zo’n vaccinatie, op
filosofische als op religieuze grond. Het duurde dan ook nog een eeuw voordat de pokkenvaccinatie
in Frankrijk in 1902 verplicht werd. Toch was het idee van Jenner volkomen revolutionair, want het
duurde nog één eeuw vooraleer het tweede vaccin beschikbaar werd, met name het vaccin tegen
rabiës of hondsdolheid van Louis Pasteur.
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ZIEKTEN BIJ DE LOTELINGEN IN HET LEIEDEPARTEMENT. WESTVLAAMSE CONSCRITS IN DIENST VAN DE NAPOLEONTISCHE
OORLOGEN
Dr. Luc Janssens en Marcel De Smedt, m.m.v. Dr. Johan Boelaert

WAT IS DE CONSCRIPTIE?
Wettelijk kader, 5 september 1798 Wet Jourdan-Debrel

Na de Franse Revolutie dienden de Franse legers in eerste instantie de revolutie te consolideren en
de inval van buitenlandse troepen te counteren. Tussen 1792 en 1797 streden de Franse legers met
wisselend succes tegen een Europese coalitie. Intern voerde de revolutionaire legers ook een oorlog
tegen plaatselijke opstanden van conservatieve krachten, gesteund door buitenlandse
mogendheden, zie bijv. de Opstand in de Vendée in 1795. Voor onze gewesten kwam hier in 1795
een voorlopig einde aan door de annexatie van de Oostenrijkse Nederlanden en de inrichting van
onze gewesten in departementen van de Franse republiek, later het keizerrijk. In deze periode
behaalde Napoleon zijn eerste militaire successen als generaal in Italië in 1796 en maakte hij zijn
desastreuze expeditie naar Egypte in 1798.

Die periode van continue oorlog betekende een aderlating van jonge mensen in Frankrijk, zodat men
broedde op een manier om de legers aan te vullen, liefst in de gebieden rondom het zwaar
geteisterd centraal gebied van Frankrijk. Op 5 september 1798 (19 Fructidor jaar 6) voerde de wet
Jourdan-Delbrel de conscriptie in: de verplichte militaire dienst wordt een permanente instelling.
Nochtans kende deze wet twee rekruteringsprincipes, met name de vrijwillige indienstneming tussen
18 en 30 jaar en de conscriptie tussen 20 en 25 jaar.

Voortaan was de militaire legerdienst een algemene en persoonlijke plicht voor iedere Franse
mannelijke staatsburger die de leeftijd van 20 jaar had bereikt tot de leeftijd van 25 jaar. Zij moesten
zich op een lijst laten opschrijven, vandaar het woord conscriptie. Deze wet paste in de al uitgeholde
geest van de bekende revolutionaire leuze «Liberté, Egalité, Fraternité». De militaire verplichtingen
vingen aan op 1 Vendémiaire (22 september) volgend op hun 20ste verjaardag en eindigden op 1
Vendémiaire volgend op hun 25ste verjaardag. De eerste dienstplichtigen, deze van het jaar 7, werden
verdeeld in 5 klassen: 1ste klas de 20-jarigen, 2de klas de 21-jarigen, 3de klas de 22-jarigen, 4de klas de
23-jarigen, 5de klas de 24-jarigen. De dienstplichtigen van de 2de klas mochten slechts opgeroepen
worden wanneer die van de 1ste klas al allen onder de wapens waren, terwijl die van de 3de klas
slechts mochten worden gemobiliseerd wanneer die van de 2de klas allen ingelijfd waren.
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7 SEPTEMBER 1798, IMPLEMENTATIE IN HET LEIEDEPARTEMENT
Reeds twee dagen na het verschijnen van de Wet Jourdan-Debrel stuurde de Minister van Oorlog een
instructie aan de departementale en gemeentelijke administraties om hen de middelen te
verschaffen om de Wet op de vorming van het landleger van 7 september 1798 (21 Fructidor jaar 6)
te kunnen uitvoeren. Het Departement, waarvan de prefect het hoofd was, en de gemeenten,
waarvan de maires het hoofd waren, speelden een cruciale rol in de conscriptie. De gemeentelijke
administraties waren gehouden een register bij te houden van de vrijwillige aanmelding voor Fransen
tussen 18 en 30 jaar voor het landleger. Zelfs jonge mannen die de leeftijd van de conscriptie hadden
en invalide waren, moesten worden ingeschreven. Waren niet inbegrepen: 1) de Fransen met de in
de wet omschreven leeftijd die al tot het landleger behoorden, 2) zij die voor 12 januari 1798 (23
Nivôse jaar 6) waren getrouwd, 3) zij die waren getrouwd, maar weduwnaar geworden of
gescheiden, met kinderen.
Onmiddellijk na ontvangst van deze instructie proclameerden de gemeentelijke administraties de
wet en stelden de inwoners van gemeente of kanton in kennis van de inhoud. Om de groep van de
leeftijd van de conscriptie juist te definiëren, dienden de gemeentelijke administraties een exacte
lijst op te stellen uit de registers van de burgerlijke stand, waarbij alle geboorten van de gemeenten
werden opgelijst. In de conscriptielijsten moesten de gemeentelijke administraties de leeftijd van de
conscrits opgeven met vermelding van jaar, maand en dag (bijv. Pierre, 20 jaar 1 maand 1 dag oud).
Op basis van die conscriptielijsten van de Centrale Besturen van de Departementen maakte de
Minister van Oorlog een algemene lijst op van alle dienstplichtigen van de Republiek per klas: zonder
onderscheid van departement of municipaal kanton dus, enkel in functie van hun geboortedatum, de
jongste eerst.
De dienstplicht was in vredestijd beperkt tot 5 jaar, in oorlogstijd van onbeperkte duur. Er bestond
ook een mogelijkheid om een algehele mobilisatie af te kondigen, de zogenaamde “levée en masse”
Het is niet de eerste keer dat de Fransen in onze gewesten soldaten voor een vijfjarige dienst
rekruteerden, want ook in de jaren 1744-1748 werden bij ons na de Franse verovering in een deel
van onze gewesten soldaten opgeroepen.
Tot in 1813 werden over het gehele Franse rijk 2.655.000 mannen onder de wapens geroepen
(zonder vrijwilligers en burgerlijk personeel). Hiervan werden er in werkelijkheid 2.480.000
geïncorporeerd. Onze gewesten leverden hiervan 216.000 conscrits of 8,7 %. De invoering van de
conscriptie in 1798 leidde tot wanhopige reacties bij de gewone bevolking. Eind september werden
de eerste Belgen voor militaire dienst opgeroepen. Het is de aanleiding tot de fameuze Boerenkrijg,
door de Fransen bloedig onderdrukt.

WIE KON AAN DE DIENSTPLICHT ONTKOMEN?
De wet van 17 april 1799 (28 Germinal jaar 8) aanvaardde dat de conscrits van tevoren
bijeenkwamen om vrijwilligers te kiezen, en om onder elkaar te loten teneinde het contingent bij te
passen.
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De loting zelf verliep meestal met behulp van de zogenaamde lotingtrommel. In één deel werden 441
briefjes met de namen van de lotelingen geworpen; in een ander deel mengde men 286 briefjes met
de vermelding «militaire partant» en 155 blanco briefjes. De trekking gebeurde door kleine jongens.
De eerste kleine jongen trok uit de briefjes met namen, waarna een volgende jongen een briefje trok
met de melding «militaire partant» of een blanco. De naam van de loteling werd dan ingeschreven
op de lijst van de lotelingen aangeduid voor militaire dienst of op de lijst der geluksvogels die een
blanco briefje getrokken hadden. Op die lijst kwamen ook de persoonlijke gegevens van de rekruut,
zoals lengte en uiterlijke kenmerken. Dit noteren van het fysiek voorkomen of signalement van de
conscrits diende ook het doel om gedeserteerden te kunnen opzoeken. Vervolgens werden de lijsten
opgestuurd naar de onderprefect. Hij moest er voor zorgen dat elk kanton een quotum rekruten
leverde voor het leger. Zo werden bijvoorbeeld de eerste 30% onmiddellijk opgeroepen voor actieve
dienst. De volgende 30% werd als reserve beschouwd en het derde deel als «fin de dépot» ofwel
vrijgesteld van dienst. De ongeluksvogels die door het lot aangeduid waren om naar het leger te
vertrekken, kregen nog vijf dagen tijd om een plaatsvervanger te leveren.
In een schrijven van Francisca Van Caelde uit Poperinge, voor haar zieke man Hauwen Cornil, aan de
prefect van het Leiedepartement blijkt het gedwongen vertrek naar het leger van hun zoon Frans,
conscrit van het jaar 10, ondanks het feit dat hij in de verschillende lotingen het geluk had gehad van
blanco briefjes te trekken.
In de conscriptielijsten van het Leiedepartement vindt men onder de verschillende gemeenten de
namen van de conscrits met in verschillende kolommen de volgende informaties: het nummer, de
naam, de voornaam, de bijnamen (niet ingevuld), de namen van vader en moeder, de
geboorteplaats, het domicilie, het jaar van de conscriptie, de grootte in meters en millimeters, de
haarkleur, de wenkbrauwen, de kleur van de ogen, de vorm van het voorhoofd, het neustype, type
mond, de kin, de vorm van het gelaat, de teint, het legeronderdeel.
De in de wet voorziene vrijstellingen waren gereserveerd voor de weduwnaars, de gescheiden
mannen met kinderen ten laste, de getrouwde mannen op voorwaarde dat het huwelijk wel
afgesloten werd voor de publicatie van het uitvoeringsbesluit betreffende de lichting in kwestie. Om
conscriptie te vermijden stapten velen versneld in het huwelijksbootje! Binnen de leeftijdscategorie
20-24 jaar waren aanzienlijk meer mannen gehuwd in de napoleontische periode in vergelijking met
1796.
De vrijstellingen voor lichamelijke en medische redenen waren in de eerste plaats de onvoldoende
lengte, namelijk 1,625 m in het jaar 7 en 1,54 m in het jaar 13, verder ook ziekte en invaliditeit. Dit
wilde helemaal niet zeggen dat de opgeroepenen die te klein werden bevonden volledige vrijstelling
kregen, want het jaar nadien moesten deze 'kleintjes' zich opnieuw presenteren. De mogelijkheid
bestond altijd dat ze nog konden groeien. Naast de eerder geciteerde minimale lengte, kon men ook
afgekeurd worden wegens lichamelijke gebreken, zoals misvormde ledematen, verminderd zicht en
geestelijke invaliditeit. Tenslotte werd ook een gezond gebit als heel belangrijk beschouwd, want een
soldaat moest bekwaam zijn om met zijn tanden de papieren wikkels rond het buskruit los te
peuteren.
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Voor het onderzoek van de kandidaat-vrijgestelden omwille van minder-validiteit, werd door de
gemeentelijke administraties een jury van vijf huisvaders samengesteld, te weten onder degenen die
kinderen in dienst van het vaderland hadden. «Elles désigneront les plus âgés, les plus probes, et les
plus en état de juger». De medische commissie maakte werk van het medisch onderzoek van de
conscrits die zich ziek gemeld hadden, waarbij de volgende vermeldingen van ziekten of invaliditeit
werden opgetekend (resultaat van willekeurige controle van een drietal):
- tumeur lymphomatique (tumeur blanche) de l’articulation tibio fanocule
- clauduation par suite d’amaigrissement
- idiotisme constaté (vastgestelde idiotie)
- tremblement universel (algemene tremor)
- teigne reconnue (ringworm)
- épilepsie constaté (vastgestelde epilepsie)
- incontinence d’urine constaté traité sans succès (vastgestelde incontinentie, zonder succes
behandeld (kon van de stamp van een beest zijn of van de vader))
- difformité du genou droit et amaigrissement de l’avant-bras gauche (misvorming van de rechterknie
en vermagering van de linkervoorarm)
- tumeur symphatique au genou gauche atrophe (goedaardige tumor aan de linkerknie)
- phtisie au 2e degré (tering in de tweede graad)
- engorgement considérable de la main gauche suite de chute qui a détendu tous les legamens de
cette partie (aanzienlijke congestie aan de linkerhand ten gevolge van een val die alle ligamenten
heeft verrokken)
- engorgement au genou droit, douleurs reumatique et perte d’un testicle (aanzienlijke congestie aan
de rechterknie, reumatische pijnen en verlies van een testikel)
- affection chronique de poitrine et faiblesse considérable
- aliénation mentale constaté (vastgestelde mentale stoornis)
- phthysie pulmonaire au 2e dégré (longftisis in de tweede graad)
- perte de l’usage des deux derniers doigts de la main droite, suite de brulure (verlies van het gebruik
van de laatste twee vingers van de rechterhand, ten gevolge van verbranding)
- ulieré chronique considérable à la jambe gauche
- hernie crurale (femorale hernia)
- hernie inguinale du côté droit (liesbreuk, rechterkant)
In de laatste tabel van deze documenten werd dan vermeld of dit voldoende reden was om de
onderzochte persoon vrij te stellen van actieve dienst. De Fransen begrepen al vlug dat de conscriptie
niet van een leien dakje liep. Het was duidelijk dat de autochtone jury niet bepaald warm liep en veel
ziekten gesimuleerd werden, er was ook sprake van omkoping van de plaatselijke politiechef,
tenslotte en dat is niet alleen eigen aan deze periode was er ook sprake van zelfmutilatie. Ondanks
deze ziekten blijken sommigen van deze zieken in latere periode in de Burgerlijke Stand zich
herhaaldelijk als vader bij de gemeentelijke administraties te hebben gemeld….
Tenslotte moeten om niet in het leger te dienen nog de plaatsvervanging en het «placer à la fin du
dépôt» worden vermeld.
Door plaatsvervanging werd het leger 57.000 man rijker. De persoon die zich liet vervangen als
conscrit van [in te vullen] klasse van het kanton, vermeld in de tabel nr. [in te vullen] in gevolge de
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Wet van 28 Germinal jaar 7 moest de vervanger opgeven met naam, voornamen, beroep, leeftijd,
verblijfplaats en tevens het legercontingent (compagnie van het departement) vermelden in hetwelk
hij geïncorporeerd was. De familie van de persoon die zich liet vervangen moest de plaatsvervanger
onderhouden. Er zijn brieven bewaard waarin de plaatsvervanger zich bij de familie van de vervangen
jongeman beklaagde dat zij zich hieraan niet eenduidig hielden.
De militieklassen werden niet ineens opgeroepen. De conscrits die al een broeder onder de wapens
hadden, werden slechts met de laatste conscrits van hun klasse ingelijfd. Dit noemde men «placer à
la fin du dépôt». Wie zich ten gunste van een zoon op de betreffende bepalingen van de Franse
legerwet wilde beroepen, moest aantonen dat deze aan de gestelde voorwaarden voldeed. Een
document dat als bewijsstuk gold was het «certficat d'existenc», afgegeven door de militaire
overheid van de dienende soldaat. Op grond van dit militaire document werd door de plaatselijke
overheid een bewijsstuk afgegeven, het «certificat du maire», dat het recht formuleerde voor de
dienstplichtige om «à la fin du dépôt» geplaatst te worden.
De Burgerlijke Stand opent de studie van de overlijdensoorzaken van de soldaten in de
napoleontische legers. In 1792 (week 20/25 september): instelling van de moderne Burgerlijke Stand.
Het bijhouden van de registers wordt bij de priesters weggetrokken en aan de gemeenten
toevertrouwd. Instelling van de jaarlijkse en tienjaarlijkse tafels. Vermelding van beroepen, leeftijd
en domicilie van de afgestorvenen in de overlijdensakten. In 1806 is er de terugkeer naar de
Gregoriaanse kalender.
Dat vele duizenden mannen uit het Leiedepartement ingelijfd werden in de napoleontische legers
staat buiten kijf. Exacte cijfers over de evolutie van het aantal soldaten uit het Leiedepartement zijn
schaars, ondanks de algemene interesse voor het onderwerp in onze provincie bij de oud- en
heemkundige kringen. Zelfs tijdens de Franse periode slaagde men er niet in op geregelde tijdstippen
exacte aantallen te berekenen. Aan de hand van een éénmalige statistiek uit 1806 van de conscriptie
in alle Franse departementen kan een dwarsdoorsnede gemaakt worden. Voor het Leiedepartement
werden 6.441 soldaten in actieve dienst geteld. Dit kwam overeen met ca. 2,5 % van de toenmalige
bevolking. Het Leiedepartement leverde daarmee het grootste aantal conscrits van de Belgische
departementen.
Binnen het Leiedepartement was het arrondissement Brugge de belangrijkste leverancier van
soldaten. In 1806 stond de teller voor dit arrondissement op 3.163. Het arrondissement Kortrijk en
Ieper leverden relatief weinig soldaten. De regionale verschillen kunnen verklaard worden door de
kustbrigades. Voor deze brigades maakte men hoofdzakelijk gebruik van afgezwaaide soldaten
tussen 25 en 45 jaar oud. Vooral de kustplaatsen werden zwaar getroffen door deze opeisingen van
mankracht. Nieuwpoort spande de kroon. In 1806 waren 303 mannen onder de wapens of 11,62 %
van de bevolking! Ook Blankenberge en Oostende leverden veel soldaten in verhouding tot hun
bevolking.
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Naast regionale verschillen tekent zich ook een tegenstelling af tussen stad en platteland. In het
Leidepartement waren het vooral de steden die soldaten leverden. De grotere weerstand op het
platteland en de betere mogelijkheden om zich te verschuilen verklaren deze verschillen.
Voor de soldaten die overleden in één van de militaire of burgerlijke hospitalen, vulde de directeur,
de administrateur of econoom van het hospitaal, vaak ook de burgemeester zelf of de officier van de
burgerlijke stand een voorgedrukt formulier in. Dit werd vervolgens opgestuurd naar de gemeente,
de laatst bekende woonplaats, of naar het bestuur van het betreffende Departement. Deze
formulieren worden nog steeds bewaard in de Rijksarchieven. De overlijdensberichten van vier
departementen (Twee Neten, Samber en Maas, Dijle en Jemappes) zijn nu online beschikbaar op de
website van het Algemeen Rijksarchief via de zoekrobot ‘zoeken naar personen’.
Aangezien de formulieren werden ingevuld in hospitalen in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Spanje,
Italië, Polen waar men niet vertrouwd was met de Belgische plaatsnamen, werden formulieren
regelmatig naar het verkeerde Departement gestuurd. Omdat ze nu toegankelijk zijn in één
databank, kunnen dergelijke foutjes worden opgevangen. De vier projecten maken de
overlijdensberichten van 17.823 soldaten digitaal beschikbaar (3.667 voor Twee Neten, 2.374 akten
voor Samber en Maas, 5.711 voor Dijle en 6.071 voor Jemappes). Dit betekent niet dat alle
overlijdens van ‘Belgen’ uit de legers van Napoleon nu doorzoekbaar zijn. Allereerst werden van
soldaten die sneuvelden op het slagveld geen officieel formulier ingevuld. Ondergetekende heeft het
Leiedepartement, bewaard in het Rijksarchief te Brugge, afgewerkt goed voor ca. 7.870 overlijdens,
voorlopig een MS Excellijst. Afschriften kwamen tot in de late jaren ’20 van de 18e eeuw toe uit
Luxemburg, Aken, etc.. .
De formulieren bevatten:
-naam en voornaam, graad, eenheid, regiment, bataljon of compagnie;
-geboorteplaats (deze was soms moeilijk te reconstrueren, door de vaak fonetische schrijfwijze);
-het hospitaal waar de soldaat overleden is;
-de datum van opname in het hospitaal en datum van overlijden;
-de oorzaak van het overlijden.
Medische terminologie uit de tijd van Napoleon en teruggevonden in de doodsoorzaken van
militairen die officieel werden aangegeven, uit 1809, 436 overlijdensberichten, niet volledig.
Bij het overlopen van deze terminologie wordt duidelijk dat er weinig sprake is van duidelijk
gescheiden ziekte entiteiten (wat toch af en toe het geval is: bijv. tetanus of schurft), maar eerder
van het verbinden van een paar symptomen (bijv. adynamische of dysenterische koorts). Die
symptomen zijn meestal zuiver beschrijvend, soms zoeken ze er een mechanisme bij te betrekken
(bijv. bij fluxion, wat wijst op een abnormale vocht- of bloedophoping). In de tijd van Napoleon was
er nog geen goed alternatief gevonden voor de humorale leer uit de Oudheid; men zal moeten
wachten tot na 1850, wanneer de celleer en de kiemleer de medische gedachtegang grondig vooruit
zouden helpen.
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Anasarque / Anasarc
Veralgemeend oedeem, bestaande uit een vochtophoping die begint met zwelling rond de enkels en
vordert naar vochtopstapeling zowel onder de huid (de ledematen, het abdomen, de oogleden enz.)
als dieper in het lichaam (pleura of longvlies, intra-abdominaal, …) met een forse gewichtsstijging
voor gevolg. De voornaamste oorzaken zijn hartfalen, chronische nierziekte of leverziekte.

Apoplexie / Beroerte
Acute symptomen die wijzen op hersenbeschadiging door hersenbloeding of verstopping van een
slagader naar of in de hersenen.

Adynamique / Adynamisch
Wijst op een krachtsvermindering. Zo sprak men van een adynamische koorts, een koorts die
gepaard ging met een verzwakte hersenactiviteit en spierkracht.

Ataxique / Ataxisch
Wijst op evenwichtsstoornis. Zo sprak men van ataxische koorts wanneer koorts gepaard ging met
een gebrekkig evenwicht.

Croup / Kroep
Ontsteking van de bovenste luchtwegen (keel, larynx), veroorzaakt door difterie, die vooral kinderen
en jonge mensen aantastte en die rond 1810 kon gepaard gaan met versmachting en dood, want de
toepassing van de tracheotomie (het openmaken van de trachea om de luchtweg te bevrijden)
dateert van 1825.

Diarrhée / Diarrree
Evacuatie van vloeibare stoelgang

Dysenterie
Evacuatie van bloederige stoelgang (“rode loop”). In Brugge woedde een epidemie van dysenterie in
1794: in september van dat jaar stierven meer dan 1.100 mensen aan de ziekte (waarvan we nu
weten dat ze veroorzaakt wordt door de bacterie “Shigella”). Het verband werd toen gelegd tussen
de epidemie en de uitbreiding ervan in het militair hospitaal dat door het Franse leger werd gebruikt.

Etisie / Consumptie
Extreme magerheid of vermagering

Fièvre cérébrale / Cerebrale koorts
Koorts die gepaard gaat met opwinding

Fièvre chaude / Warme koorts
Die woorden werden voor de leek gebruikt om te wijzen naar koorts die met delirium (ijlen) gepaard
ging

Fièvre d’hôpital / Hospitaalkoorts
Wees op tyfus (zie verder) die zich tijdens een hospitalisatie (met overbevolking) verspreidde

Fièvre dysentérique / Dysenterische koorts
Koorts die gepaard ging met dysenterie (zie hoger)

Fièvre gangréneuse / Gangreneuze koorts
Koorts die gepaard ging met gangreen van (een deel van ) de ledematen of van de genitaliën

Fièvre maligne / Kwaadaardige koorts
Koorts die aanvankelijk goedaardig lijkt maar overgaat naar een kwaadaardige vorm met
hersenlijden.
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Fièvre nerveuse, fièvre lente d’Huxham
Langdurige hersenirritatie die van kwaad naar erger gaat.

Fluxion / Bloedstuwing
Toevloed van bloed naar een bepaalde lichaamsstreek

Fluxion catarrhale / Catarrhale stuwing
Toevloed van bloed naar het neusslijmvlies

Fluxion de poitrine / Longoedeem
Longoedeem, een overmatige vochthoeveelheid in de longen, ofwel longontsteking met
vochtophoping in de pleura (longvlies)

Gastrite / Gastritis
Maagontsteking met pijn, zure oprispingen, braakneiging en verminderde eetlust

Péripneumonie / Peripneumonie
Veelomvattende term die bronchitis, longontsteking (pneumonie) en pijn bij het ademhalen dekt.

Gale / Schurft
Schurft, die (weten we nu) veroorzaakt is door de schurftmijt, fel jeukende huidletsels veroorzaakt en
zeer besmettelijk is, vooral in minder hygiënische omstandigheden, zoals in legers. Opgelet: in onze
streken gaf men aan schurft namen als crauwage en crauwte. Wat men hier “schurft” noemde was in
feite luizenziekte!

Gangrène/ Gangreen
Afsterven van een lichaamsdeel, bv. tenen, als gevolg van infectie, koude, verminderde
bloedsomloop enz. Gangreen is nat of droog.

Hémoptysie / Hemoptoë
Ophoesten van bloed, hetzij rechtstreeks hetzij met fluimen.

Hydropysie / Hydrops
Opzetting (waterzucht) door opstapeling van vocht in lichaamsholten zoals het abdomen.

Nostalgie
Weemoed, bij soldaten vaak uitgelokt door de verwijdering uit hun omgeving

Phlegmasie/ Flegmasie
Ontsteking

Phthisie / Tering
Abnormale vermagering. Deze term werd onderverdeeld naargelang het orgaan dat het
ontstekingsproces zich afspeelde: zo bestond bv. de tuberculeuze ftisis.

Phthisie pulmonaire / Longftisis
Tering door een chronische longziekte

Tétanos/ Tetanus
Rigiditeit gevolgd door pijnlijke spasmen van de ledematen en uiteindelijk verlies van motoriek. Deze
symptomen waren het gevolg van een kwetsuur. De ziekte werd fataal.

Typhus / Tyfus
Vandaag dekt deze term twee zeer verschillende ziekten. De eerste is vlektyfus of epidemische tyfus,
die – weten we nu - wordt overgedragen door de beet van een lichaamsluis. Minder hygiënische
omstandigheden zoals oorlogen bevorderden dus de verspreiding van vlektyfus.
In de tweede betekenis gaat het om buiktyfus, overgezet door besmet voedsel.
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Omdat beide ziekten sommige gelijkenissen vertoonden (koorts, huiduitslag, buikklachten en
hersenaantasting) maakte men begin 19e eeuw geen onderscheid tussen beide.

Vomique / Vomica
Het ophoesten maar als het ware uitbraken van etter die opgehoopt was in de pleura (longvlies) of in
een tuberculeuze holte (“caverne”) en zijn weg naar buiten vond.
Case: het regiment van Walcheren in 1811
Elders wordt in deze bijdragen door Joost Welten de desastreuze bezetting van Walcheren door de
Engelse troepen beschreven. Vaak wordt de moeraskoorts vermeld als oorzaak van de decimering
van de Engelse troepen tijdens deze bezetting van het eiland. Jan Peter Verhave van Radboud UMC
zegt over de moeraskoorts, Zeeuwse koorts of polderkoorts: «Ongetwijfeld is malaria sinds
mensenheugenis en daarvoor al aanwezig in Nederland», zegt hij. “Maar allerlei koortsende ziekten
werden op een hoop gegooid en om daartussen de ‘echte’ te herkennen, is niet makkelijk.” Als
voorbeeld noemt hij de Engelse invasie en bezetting van Walcheren in 1809. «De grote sterfte van
soldaten werd aan ‘Zeeuwse koortsen’ toegeschreven, maar daarvan maakte malaria nauwelijks deel
uit», stelt Verhave. «Het waren vooral buiktyfus en dysenterie, gezien de alom heersende bloederige
diaree. Maar dood gingen ze: 4.000!»
Ik heb in de overlijdensuittreksels voor het jaar 1811 een klein onderzoekje gedaan en kom op 166
overlijdens (de dubbele ziektevermeldingen afgetrokken). Het archief in Middelburg beschikt over
schitterende documenten om hierover verder onderzoek te doen. Alvast kunnen deze gegevens
Verhave bij zijn conclusies ondersteunen.
koorts adynamique
dissenterie
hydropisie
astmée
epanchements à la poitrine
koorts putride
typhus
koorts ataxique
phtisie pulmonaire
esquinancie gangreneuse
apoplexie
diarrée chronique
marasme
infiltration gen
hemophtisie
koorts lente nerveuse
koorts catharale
koorts
angine gangreneuse
pthisie

1811
56
39
20
1
1
14
2
8
2
1
1
3
3
1
1
1
2
5
1
1
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koorts nerveuse
geen

1
5
169

BESLUIT
De tol van de napoleontische oorlogen voor de Belgische gewesten was zwaar. Naast de constante
opeisingen van voedsel, vee, paarden etc. lieten ook duizenden jonge mannen het leven in binnenen buitenland. In verhouding tot de bevolking lieten meer Belgische soldaten het leven tijdens de
Franse tijd dan tijdens Wereldoorlog I. Ziekten en ontberingen waren belangrijke, zoniet de
belangrijkste oorzaken van het verlies aan mensenlevens. Naast het menselijk leed ressorteerden de
militaire opeisingen ook effecten op de economie. Gezinnen die conscrits moesten leveren, zagen
met het vertrek van één of meerdere zonen ook een deel van hun bestaansbasis ineenschrompelen.
Het vertrek van een zoon in militaire dienst resulteerde in minder inkomen voor een gezin en een
tekort aan arbeidskrachten. Tijdens de Franse periode stegen de lonen van landarbeiders en
dienstknechten dan ook als een gevolg van schaarste op de arbeidsmarkt. Velen die het overleefden
konden ook moeilijk opnieuw de draad opnemen wegens zware verwondingen, kwetsuren of
psychische problemen. Ook dat menselijk leed was niet vreemd aan de napoleontische oorlogen en
zijn typisch aan alle oorlogen …. .

BRONNEN EN LITERATUUR
Nadat eerder al de overlijdensberichten van de napoleontische soldaten van de departementen
Twee Neten (Rijksarchief te Antwerpen) en in 2004 die van Samber en Maas (Rijksarchief te Namen)
waren geïnventariseerd, heb ik een vrijwilliger in het Rijksarchief te Brussel – Anderlecht kunnen
motiveren om de overlijdenberichten van de departementen Dijle (Rijksarchief te Brussel) en
Jemappes (Rijksarchief te Bergen) te bewerken. Wijlen Jean-Christian Servais, vrijwilliger en vriend in
het Rijksarchief te Brussel – Anderlecht overleed eerder dit jaar, maar was enorm geïnteresseerd
geraakt in de materie. Hij was ook begonnen aan het departement van de Ourthe, en men zoekt
thans in Luik een vrijwilliger om nog een klein gedeelte af te werken.
Tenslotte wil ik architect Roger Vergaerde vermelden, die jarenlang steekkaarten maakte van WestVlaamse soldaten in het Rijksarchief te Brugge en Vincennes die aan Familiekunde VlaanderenOostende en (kladversie) aan het Rijksarchief te Brugge werden overgemaakt.
DE SMEDT J., Inventaris van het Archief van de Franse Hoofdbesturen in West-Vlaanderen
1794-1814, Brussel 1951, p. 183.
FONTAINE Y., Conscriptie in de Franse tijd, Voordracht gehouden op 26 mei 1998 in de
Robert Lombaertszaal van het Gemeentehuis van Boom, tekst verschenen op het internet.
GORIS J., STEVENS F., VERAGHTERT K. en GIELIS M., Voor outer en heerd. 1798. De
Boerenkrijg in de Antwerpse Kempen, Turnhout, 1998.
HÉLIN E. en DE GRYSE P., De Conscriptie, in De erfenis van de Franse Revolutie, 17941814, Tentoonstellingscatalogus ASLK, Brussel, 1989, p. 199-208 (p. 199-202, 207).
VAN BAKEL J., m.m.v. ROLF P.C., Vlaamse soldatenbrieven uit de napoleontische tijd,
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Brugge-Nijmegen, 1977, p. 7.
http://rypkezeilmaker.nl/typo/index.php?id=467: Moeraskoortsen in de Lage Landen (geraadpleegd
laatst op 14/09/2015)
RABR, Leiedepartement, nr. 3005.
-Brief van Francisca Van Caelde, Poperinge, 12 oktober 1805 (20 Vendémiaire jaar 14).
RABR, Leiedepartement, nr. 1317.
-Instructie van de Minister van Oorlog aan de kantonnale en gemeentelijke administraties om de wet
van 24 september 1798 (3 Vendémiarie jaar 7) uit te voeren, betreffende de lichting van de eerste
klasse van conscrits, Parijs, 2 oktober 1798 (11 Vendémiaire jaar 7).
-Schrijven van de Minister van Oorlog met het model van het certificaat van plaatsvervanging door
de conscrits exact in te vullen en door de centrale en gemeentelijke administraties op te volgen,
ingevolge de wet van 5 september 1799 (19 Fructidor jaar 7), Parijs, 20 mei 1799 (1 Prairial jaar 7).
RABR, Leiedepartement, nr. 3076.
-Lichting van 1082 conscrits van het jaar 9 en 10 voor het actieve leger van het Leiedepartement,
ingevolge de wet van 18 mei 1801 (28 Floreal jaar 10).
RABR, Leiedepartement, nr. 3207.
-“26e Régiment de dragons. Certificat d’existence”, Maastricht, 6 mei 1806.
Attest dat Jean-Baptiste Briancourt van de 4e compagnie, zoon van Evrard en Marie Hulbrouck,
geboren te Brugge, 23 jaar oud, present is in het legercorps en er sinds 3 oktober 1805 (11
Vendémiaire jaar 14) zijn legerdienst vervult.
RABR, Leiedepartement, nr. 3227.
-“94e Régiment de ligne, 4e bataillon, 3e compagnie. Certificat d’activité de service”, Wesel, 4 april
1812 en “Certificat du Maire”.
Attest dat Alexis Julien Bekaert, zoon van Hubert Isidore en Marie-Thérèse Descamps, gedomicilieerd
te Beselare, geboren op 16 februari 1792 te Beselare, 1m 600 mm groot, blonde haren, blonde
wenkbrauwen, blauwe ogen, hoog voorhoofd, gemiddelde neus, gemiddelde mond, ronde kin, rond
gelaat, gekleurd, werkman, conscrit van het jaar 12, dient voor zichzelf, onder de wapens geroepen
op 20 maart 1812 met matriculatienummer 7833 present is in het legercorps.
RABR, Overlijdensberichten van soldaten uit het Leiedepartement, ca. 7.870 nrs..
RABR, Triage Van Zuylen Brugse Vrije, nr. 2541.
-Ontvangstbewijzen van betaling bij indiensttreding voor 5 jaar van miliciens in de legers van de
koning van Frankrijk, 1748.
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DE KRIJGSGASTHUIZEN IN BRUGGE IN DE FRANSE TIJD (1796-1814)
Dr. William De Groote

INLEIDING
In Brugge zijn er voor de 18de eeuw geen echt gestructureerde militaire ziekenhuizen. Zeldzaam, zoals
tijdens het beleg van Oostende, 1601-1604, worden in het Sint-Janshospitaal gewonde - en zieke
militairen opgenomen. De verzorging van soldaten gebeurde tot de 18de eeuw, meestal in de
gebouwen waarin hun eenheid ingekwartierd was.
In de eerste helft van de 18de eeuw, toen grotere Engelse eenheden in Brugge gekazerneerd werden,
in steun van de Oostenrijkers, worden zieke -en gewonde militairen verzorgd in het
Kapucinessenklooster in de Boeveriestraat. Ook het grote huis op de hoek Annunciatenstraat – Lange
rei wordt tijdelijk ingericht als een hulphospitaal. Occasioneel in 1742 worden ook Engelse soldaten
opgenomen in het Sint-Janshospitaal.

GANZENKWARTIER – CASERNE DES OIES (1763-1786)
De
garnizoenscommandanten
van
de
Oostenrijkers eisten in 1763 evenwel van het
stadsbestuur dat een permanent krijgsgasthuis
zou worden ingericht.
De stad ging daarop in en huurde een eerste huis
in de Ganzenstraat nummer 34, dat ingericht
werd als krijgsgasthuis, onder de naam van
Ganzenkwartier of Caserne des oies (1763-1785).
Oorspronkelijk waren er 75 bedden, maar in
1771 gaat dit aantal oplopen tot 100 en daarom
worden in nabije panden nog 2 zalen ingericht.
De meeste opgenomen militairen leden hier aan
dysenterie of geslachtsziekten.
Toen in 1785 op aandringen van de Oostenrijkse
commandant het krijgsgasthuis Vlamingdam
werd geopend kreeg de Ganzenkazerne andere
militaire functies zoals, oorspronkelijk een
militair in- en uitschrijvingsbureel, later zelfs van
1850 tot 1889 werd het een militaire bakkerij.
Het vroegere krijgsgasthuis “Caserne des oies” in de Ganzenstraat 34
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KRIJGSGASTHUIS VLAMINGDAM – CASERNE DES CARMÉLITES (1785-1806)
Nadat in 1783 keizer Jozef II
de “onnuttige kloosters”
had afgeschaft, kwamen er
in
Brugge
13
kloostergebouwen vrij o.a.
het “Klooster van Sion” aan
de
Vlamingdam.
De
Oostenrijkse kolonel baron
de Schröder eiste van de
stad Brugge dit klooster van
de
geschoeide
karmelietessen op, dat in
1785 dan zijn deuren zal
openen als Caserne des
Carmélites.
Het vroegere ongeschoeide Karmelietessen klooster van Sion aan de Vlamingdam

Baron de Schröder vond vooral wegens het mogelijke besmettingsgevaar de lokalisatie van dit
klooster, op de rand van de stad optimaal. De Caserne des Carmélites zou tot 1794 het enige
krijgsgasthuis van de Oostenrijkers in Brugge blijven.

L’HÔPITAL MILITAIRE DE L’UNION, 1796-1806
Na een eerste inval in 1792 zullen de Franse troepen in 1794 voor een tweede maal Brugge, nu voor
bijna twee decennia, bezetten. De Fransen nemen ook de Vlamingkazerne over, verbeteren de
infrastructuur en noemen het nu “l’hôpital militaire de l’union” (1796-1806). Het zal het centrale
Franse militaire ziekenhuis in Brugge blijven tot 1806. Niettegenstaande de aangebrachte
verbeteringen blijft het zoals alle militaire ziekenhuizen een rudimentair, onhygiënisch geheel.

L’Hôpital militaire de l’union – 1796-1806
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HULPHOSPITALEN “DUINENABDIJ” EN “HOF VAN PITTEM”
De Fransen hadden ook enkele hulphospitalen in Brugge. De Duinenabdij was in 1796 even militair
ziekenhuis, tot het werd ingericht als École centrale, later als
Lycée imperiale. Van 1802 tot 1809 zal het als militair
hulphospitaal fungeren.
Het Hof van Pittem in de Heilige Geeststraat, vroeger
seminarie, nu bisschopshuis, werd eerst hulphospitaal van de
Fransen en later een school voor militaire artsen. O.a. Isaac De
Meyer kreeg hier van 1806 tot 1808 zijn basisopleiding tot
hulparts.
De Fransen organiseerden ook een Hôpital des galeux, voor
schurftlijders. Mogelijks annex aan het krijgsgasthuis
Vlamingdam, doch de exacte lokalisatie is niet gekend.
Het hulphospitaal “Hof van Pittem” in de Heilige Geeststraat, vroeger seminarie, nu Bisschopshuis

KRIJGSGASTHUIS APOSTOLINNENKAZERNE / NUNNENKAZERNE (1806-1826)
Intussen was ook het Apostolinnenklooster in de Ezelstraat in 1796 door de Fransen opgeëist als
kazerne (de Nunnenkazerne in de volksmond.).
Dit klooster van de ongeschoeide Karmelietessen – zusters Theresianen, was als “onnodig” door
keizer Jozef II in 1883 afgeschaft. Het werd direct ingenomen door een nuttige orde, deze van de
Apostolinnen, die er kantonderwijs organiseerden.
Vanaf 1896 werd de kerk in de Ezelstraat opgeëist door de Franse bezetter als “Tempel van de rede”.
Later werd het ganse kloostercomplex als de “Apostollinenkazerne van de Rue d’Ostende” ingericht.
Reeds vanaf 1804 tot 1806 werd de Theresianenkerk ingericht als infirmerie militaire de la rue
d’Ostende, met een cabinet ophtalmologique, vooral
voor de behandeling van het trachoma of ophtalmie
militaire. Een besmettelijke oogziekte, die infectieuze
blindheid kan veroorzaken.
Vanaf 1806 werd het ganse complex van het
Apostolinnenklooster
ingericht
als
militair
krijgsgasthuis, en nam het de taak van het
krijgsgasthuis Vlamingdam over, dat voorlopig gesloten
werd.
Tussen 1812 en 1814 logeerden hier ook 400 Spaanse
De Theresianenkerk in de Ezelstraat - tijdelijk “Tempel van de
rede”, later cabinet ophtalmologique van het krijgsgasthuis
Apostollinenkazerne.
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dwangarbeiders die hielpen bij het graven van het Napoleonkanaal, de latere Damse Vaart.
De Nunnenkazerne zal ook in de Nederlandse tijd actief blijven tot 1829.
Vanaf 1886 wordt het de Majoor Weylerkazene met oa. de blok Gebroeders Van Raemdonck.

De Nunnenkazerne in de Hugo Losschaertstraat

CASERNE DES CARMÉLITES / VLAMINGDAM (1813-1872)
Na de door Napoleon verloren volkerenslag bij Leipzig beslist men het krijgsgasthuis Vlamingdam
opnieuw te openen, nu met 450 bedden.

Tussen 1815 en 1817, na de slag bij
Waterloo, zal oa. Isaac De Meyer hier
als chirurg-majoor dienst doen. Vanaf
1829 na het sluiten van de
Nunnenkazerne in de Ezelstraat, zal
het in de Belgische tijd het enige
krijgsgasthuis in Brugge zijn.

De Caserne des Carmélites aan de Vlamingdam
(1813-1873)
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KRIJGSGASTHUIS PETERSELIESTRAAT
Baron Sutton had in de 2de helft van de 19de eeuw de droom om in Brugge een seminarie op te
richten voor de opleiding van katholieke Engels priesters. Hiervoor wil hij het oude Klooster van Sion
verwerven. Het komt uiteindelijk tot een deal tussen hem en het Belgisch ministerie van oorlog,
waarbij een grondruil optreedt tussen het Klooster van Sion en een stuk grond aan de
Peterseliestraat, waarop in 1872 het nieuwe krijgsgasthuis Peterseliestraat wordt gerealiseerd, dat
ook zijn rol zal spelen in de twee grote oorlogen van de 20ste eeuw.
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L’OPHTALMIE MILITAIRE. TRACHOOM IN DE LAGE LANDEN
Professor Em. Dr. J.J. De Laey – Palfyn Stichting Gent

In de oudheid en zelfs tot in de 19e eeuw worden voornamelijk uitwendige oogontstekingen
behandeld. Eén van de meest verspreide hiervan is trachoom, een conjunctivitis veroorzaakt door
chlamydia trachomatis. Halberstaedter en von Prowazek identificeren in 1907 intracytoplasmatische
inclusies en bevestigen de infectieuze aard van de aandoening. De chlamydia zal pas in 1957
gecultiveerd worden op kippen embryo’s en zo geïdentificeerd worden (T’ang et al, 1957). Trachoom
veroorzaakt een hevige en pijnlijke conjunctivitis met ettering en vorming van granulomen op de
palpebrale conjunctiva. Hierdoor worden littekens gevormd wat een retractie van het ooglid
meebrengt. De wimpers wrijven hierdoor op de cornea. Dit kan de oorzaak zijn van cornea erosies en
cornea abcessen met als gevolg cornealittekens, pannus vorming (gevasculariseerd weefsel op de
cornea) en zelfs oogperforaties.

TRACHOOM IN DE OUDHEID
Oogontstekingen waren frequent in de oudheid. In de Ebers papyrus worden granulaties
onderscheiden van andere oogaandoeningen. Volgens bijbelse teksten zouden er aanwijzingen zijn
dat trachoom in Mesopotamië een echte plaag was (Nataf, 1952). Hippocrates beschrijft een
oogontsteking die mogelijk trachoom zou kunnen zijn en stelt als behandeling naast oogdruppels van
druivensap of met koperacetaat eveneens massage van de palpebrale conjunctiva met een houten
staafje bedekt met wol. Aristoteles wijst op de besmettelijkheid door rechtstreeks contact.
Dioscorides zou als eerste de term trachoom hebben gebruikt, wijzend op de ruwheid van de
conjunctiva. Celsus beschrijft de granulaties en de trichiasis. De aandoening was voornamelijk
prominent in het droge seizoen (Hirschberg, 1988). De Latijnse term “lippitudo” wijst op
oogontstekingen en vermoedelijk was trachoom hierin begrepen. In het instrumentarium van
oogartsen in de collectie Deneffe van het Museum voor de Geschiedenis van de Geneeskunde te
Gent zijn er verschillende epileerpincetjes. Hiermede konden de wimpers verwijderd worden die
wreven op de cornea en die oorzaak waren van hevige oogpijnen maar tevens ook van cornea erosies
gevolgd door surinfecties en dus cornea abcessen. Een volgend argument is de frequente melding
van “ad aspritudinem” (tegen granulaties) op Gallo-Romeinse oogartsen stempels. De Romeinse
legioenen waren ook vaak aangetast. Er werd een tablet ontdekt, vermoedelijk daterend van 90 na
Christus, waarin een telling opgenomen is van het garnizoen van Vindolanda, gelegen in de nabijheid
van de Muur van Hadriaan, die de noordelijke grens vormde van het Romeinse Rijk in GrootBrittannië. Het garnizoen was samengesteld uit Tungri, een Keltische stam afkomstig van de streek
rond Tongeren. Van de 296 soldaten waren er 31 dienst onbekwaam, waarvan 10 gediagnosticeerd
als “lippientes” (Birley, 1992).
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DE KRUISTOCHTEN
Een tweede trachoom epidemie heeft in onze gewesten plaats gevonden tijdens de kruistochten. De
kruisvaarders werden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika besmet.
Als gevolg hiervan worden er specifieke oogziekenhuizen gesticht (Marmion, 2005). Het oudste ervan
is dit van Meiningen in Duitsland gesticht in 1171. In 1254 volgt de oprichting door Lodewijk IX van
het oogziekenhuis ” Les Quinze-Vingt” in Parijs “Pour soigner ceux atteints par les plaines brûlantes
d’Egypte et de Syrie”. De 15/20 bedoeld voor 300 ooglijders is nog steeds één van de belangrijkste
oogziekenhuizen in Frankrijk.

DE “MILITAIRE” OF “EGYPTISCHE” OFTALMIE
Sinds de tijd van de farao’s waren ooginfecties sterk prevalent in Egypte. Reizigers noteerden vaak
het grote aantal blinden. Harant van Poljic een Boheems edelman schrijft dit toe aan de talrijke
vliegen rondom de ogen voornamelijk van kinderen. De Franse arts Tourtechot-Granger is de eerste
om Egypte te beschouwen als het land der blinden: “L’Egypte peut à juste titre être appelée le pais
des aveugles” (Meyerhof, 1932).
In juli 1798 trekt Napoleon met zijn leger naar Egypte. Tijdens deze campagne die duurde tot
september 1801 werden de Franse troepen geconfronteerd met talrijke besmettelijke ziekten, onder
meer met de pest. De Franse artsen onder leiding van Jean-Dominique Larrey, hoofdchirurg van de
Franse legers kwamen eveneens in aanraking met een hen onbekende oogziekte, die zij de
Egyptische oftalmie noemen. Tijdens het verblijf in Egypte traden er twee epidemieën op, waarbij in
de periode van twee en een halve maand meer dan 3.000 soldaten aangetast werden. Larrey zal al in
1798 zijn Mémoires sur l’Ophtalmie endémique en Egypte publiceren in Caïro. Hij onderscheidt twee
vormen. De sereuse vorm is de minst ernstige “Cette ophtalmie est moins grave et porte un caractère
séreux; elle se développe lentement et cause peu de douleurs; la rougeur est légère, les vaisseaux de
la conjonctive sont jaunâtres; il y a dans ce cas oedèmatie aux paupières, surabondance de larmes; le
teint du sujet est basané, la langue est sale”.
Volgens Larrey is deze vorm niet besmettelijk. Mogelijk gaat het hier om een UV keratitis veroorzaakt
door de intense weerkaatsing van de zonnestralen door het zand; daarbij waren er vermoedelijk
cornea of conjunctiva letsels veroorzaakt door de zandkorrels.
De inflammatoire vorm is wel besmettelijk en kan gepaard gaan met een pseudo-griepaal syndroom.
Deze vorm veroorzaakt muco-purulente secreties, kleverige oogleden en kan evolueren naar een
cornea abces gevolgd door cornea perforatie. Uiteraard kon in die tijd de etiologische diagnose niet
gesteld worden. Volgens Sigal & Hamard (1986), zou deze vorm mogelijk toe te schrijven zijn aan
Haemophilus Aegyptus. Daarnaast moet ook gedacht worden aan een gonokokken conjunctivitis, die
vermoedelijk eveneens frequent voorkwam. Er wordt nogal eens een associatie met een besmetting
van de urethra beschreven. Tenslotte wijst het karakter van de verspreiding en de evolutie op
trachoom.
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fig 1. Titelblad van de monografie van Larrey (1800)

De verspreiding van de epidemie in de Franse legers was
dramatisch. Van de divisie van generaal Desaix, 3.000 man
sterk waren er 1.400 aangetast. Zelfs Desaix en zijn brigadier
generaal Robin leden aan de aandoening en konden hun tent
niet verlaten. In de loopgraven moesten de gezonde soldaten
aan hun zieke strijdmakkers instructies geven hoe ze hun
geweer moesten richten. Desaix herstelde en liet generaal
Robin met 350 soldaten achter in een tijdelijk hospitaal in
Fayyum . Daar werden ze aangevallen door duizenden boeren
onder leiding van Mamelukken. De blinde soldaten kropen op
het terras van het gebouw en konden de aanvallers verdrijven
met “blind” musketvuur. (Meyerhof, 1932). Reeds in november 1798 stuurde Bonaparte een groep
van 150 geamputeerde of blinde soldaten terug. Ze waren verplicht te landen in Sicilië waar ze
uitgemoord werden door een woedende menigte. Een tweede transport van 200 blinde invaliden
vertrok in februari 1799 en kon veilig Frankrijk bereiken (Meyerhof 1932). Ze werden in Toulon
opgesloten in opdracht van Talleyrand vermoedelijk meer uit politieke dan om sanitaire
overwegingen (Nataf,1952).

De epidemie bleef uiteraard niet beperkt tot de Franse legers. De Britse troepen werden eveneens
aangetast. Eén van de eerste en meest volledige beschrijving van de epidemie in de Engelse legers is
van de hand van James MacGrigor chirurg van een Indische divisie (geciteerd door Meyerhof, 1932).
Deze divisie was 8.000 man sterk waarvan de helft Engelsen. Ze landde in juni 1801 aan de Rode Zee.
De epidemie begon in juli op weg naar Caïro en daarna naar Rosetta. In deze stad werden er 600
soldaten aangetast, in oktober zou dit aantal stijgen tot 1.000. Proportioneel waren er meer Engelsen
dan Indische soldaten ziek. De aandoening trof eveneens minder de officieren. John Vetch een jonge
assistent chirurg van de Light Infantry had deelgenomen aan de campagne in Egypte en zou daarna
een groot deel van zijn carrière in het leger wijden aan de studie van soldaten aangetast door
trachoom. In 1803 publiceert hij “An account of the Ophthalmia which appeared in England since the
return of the British Army from Egypt”. Hij beschrijft in detail de symptomen en de behandeling en is
een voorstander van herhaalde aderlatingen. Hij gebruikt eveneens kopersulfaat met enig succes. Hij
is de eerste die aantoont dat de besmetting enkel ontstaat door rechtstreeks contact met secreties
van een aangetast naar een gezond oog (Keeler et al, 2014). Hij wordt de autoriteit in trachoom voor
Engeland.
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fig 2. Acuut trachoom. Tekeningen van
de monografie van Vetch “An account of
the Ophthalmia which appeared in
England since the return of the British
army from Egypt” (Londen, 1807)

Bij de terugkomst van de Franse
en Britse troepen noteert men
een verspreiding van de epidemie
in Europa ; deze blijft niet
beperkt tot het leger maar treft
eveneens de burgerbevolking; in
1801 eerst in Livorno, later in
Gibraltar , op het eiland Elba,
Malta, Sicilië, Spanje en in
Engeland, in 1803 in Frankrijk, in
1813 in Duitsland en in
Oostenrijk, in 1815 in de
Nederlanden en pas in 1851 in
Denemarken.
Alhoewel
er
Deense troepen gekazerneerd
werden in Parijs na Waterloo,
werden ze daar blijkbaar niet
besmet.
De
epidemie
in
Denemarken is een consequentie
van de zogenoemde oorlog van
de Hertogdommen. De troepen
van Holstein die tijdens de
napoleontische
invasie
van
Duitsland
besmet
raakten
werden in 1851 ingelijfd in het
Deens leger. Zo spreidde de
ziekte zich eveneens uit in
Denemarken.
Bendz,
afgevaardigde van Denemarken
op
het
eerste
Congres
Oogheelkunde in 1857 in Brussel
rapporteert dat voor 1851 de zogezegde “militaire oftalmie” daar onbekend was.
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fig 3. Verspreiding van trachoom in Europa na de campagne van Egypte

Treacher Collins (geciteerd door Tower, 1963) stelt dat de twee belangrijkste bronnen van trachoom
in Engeland enerzijds het leger was en anderzijds de Poor-Law schools. De sterke toename van het
aantal gevallen van trachoom dateert van de terugkeer uit Egypte in 1801 en 1802 van de Britse
troepen onder de leiding van Sir Ralph Abercromby. In 1818 telde het Britse leger meer dan 5.000
blinde soldaten zodat de regering een bedrag van 100.000 £ ter beschikking stelde voor hun
onderhoud (Tower,1963).
Het leger stichtte oogziekenhuizen voor soldaten met oftalmie en hetzelfde vond plaats voor
burgers. Zo werd in 1805 the London Dispensary for Curing Diseases of the Eye and Ear gesticht, dat
later het wereld befaamd Moorfields Eye Hospital zou worden (Treacher Collins, 1929). Hiervoor
werden gespecialiseerde artsen gevormd en oogartsen die in de 18e eeuw eerder een kwalijke
reputatie hadden als kwakzalvers werden nu degelijk opgeleid.
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DE MILITAIRE OFTALMIE IN DE NEDERLANDEN
Deze oogontsteking draagt verschillende namen:
• ophthalmie militaire
• ophthalmie des armées
• ophthalmie d’Egypte
• ophthalmie orientale
• ophthalmie de l’armée belge
• conjonctivite palpébrale à granulations
• ophthalmie purulente contagieuse
De eerste die hierover in de Lage Landen rapporteert is J.F.Kluyskens . Zijn “Dissertation sur
l’ophtalmie contagieuse qui règne dans quelques bataillons de l’Armée des Pays Bas” verschijnt in
1819 bij Houdin in Gent.
Hij noteert dat er vanaf de lente van 1803 voornamelijk in Vlaanderen al gevallen waren van hoogst
besmettelijke conjunctivitis. Verder schrijft hij het volgende “De ma connaissance il ne s’était jamais
présenté d’ophtalmie spécifique ou contagieuse dans les casernes de Gand, avant qu’on formât ici en
1814 le 7me Bataillon de Ligne. Plusieurs anciens militaires qui constituaient le noyau de ce bataillon
avaient eu dans l’armée française l’inflammation contagieuse des yeux; quelques uns même en
étaient encore sensiblement affectés, ce qui eu pour résultat que l’ophtalmie se communiqua bientôt
à un grand nombre de soldats et que jusqu’aujourd’hui cette contagion a constamment accompagné
le bataillon tant dans l’armée que dans les garnisons qu’il a occupées depuis.” Tussen 1 januari 1817
en 31 december 1818 werden niet minder dan 1.970 soldaten hiervoor opgenomen in het Militair
Ziekenhuis in Gent. Vervolgens meldt hij dat aangetaste soldaten als ze naar huis terug komen hun
gezinsleden besmetten. Tenslotte merkt hij, zoals Vetch trouwens, dat de besmetting slechts
ontstaat na nauw contact. “Il parait que la sphère de cette contagion ophthalmique ne s’étend pas
loin, c’est-à-dire que la transmission de la maladie ne se fait qu’à des distances très rapprochées
lorsque comme il a déja été observé on partage la même couche ou au moins la même chambre avec
ceux qui en sont affectés ou en ont été récemment affectés. Ceci explique pourquoi cette maladie ne
se transmet pas à tous les bataillons ou qu’elle n’affecte même pas les hommes appartenant à
d’autres corps qui se trouvent logés dans la même caserne.”
Als profylaxe raadt Kluyskens een strikte hygiëne aan van de lokalen ; de ogen moeten vaak gewassen

worden met koud water, maar hetzelfde water mag door een andere niet gebruikt worden. De
klederen en het beddengoed moeten ontsmet worden door fumigatie en er moeten aparte zalen
voorzien worden voor besmette soldaten. Als behandeling stelt hij voor: koud water, emetica,
aderlating voornamelijk ter hoogte van de slaapstreek, compressen met kamfer, hete voetbaden,
inspuitingen in de oogleden van kopersulfaat en kamfer, kina en excisie van de granulomen.
Zinksulfaat, plumbum superacetum en liquor amoniae acetatis zouden volgens hem weinig efficiënt
zijn.
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fig 4. Uniform van een infanterist in de legers van de Nederlanden. Noteer
de hoge, lederen col, de shako en de rugzak.

De Belgische artsen zijn verdeeld. Enerzijds zijn er de
“compressionisten” anderzijds de “contagionisten”. In 1825
publiceren Vleminckx en Van Mons “Un essai sur l’ophtalmie
des Pays Bas”. Zij zijn ervan overtuigd dat de aandoening
specifiek is voor militairen en dat ze kan toegeschreven
worden aan het uniform; meer bepaald de druk van de
lederen col op de jugulares en het gewicht van de shako die
een rechtstreekse druk uitoefent op het voorhoofd. De druk
van de shako neemt toe doordat de soldaten de gewoonte
hadden hierin hun persoonlijke bezittingen op te bergen. Zij
besluiten “l’ophtalmie n’est ni contagieuse ni d’origine égyptienne.”
Fallot en Cunier zoals Kluyskens zijn echter de mening toegedaan dat het om een infectieuse oorzaak
gaat. In 1839 zal De Condé aantonen dat strangulatie bij de hond geen granulaties veroorzaakt,
evenmin het aanbrengen op de conjunctiva van vreemde voorwerpen maar dat de ziekte wel kan
overgebracht worden op de hond met etter afkomstig van patiënten.

fig 5. a: J.F.Vleminckcx (“compressionist”) ; b: Florent Cunier (“contagionist”); c: L.S.Fallot
(”contagionist”)

Baron Evain wordt in 1832 minister van oorlog. In 1833 telt het Belgisch leger 80.000 mannen. Na de
vredesonderhandelingen met Nederland wordt dit aantal terug gebracht naar 45.000. Bij voorkeur
worden de soldaten met oogproblemen naar huis gestuurd. Dit veroorzaakt een eerste epidemie
tussen de Belgische bevolking. Dit zou blijkbaar Vleminckx niet beseft hebben.
Op vraag van Vleminckx die ondertussen Inspecteur Generaal geworden is van de medische diensten
van het leger, wordt door Evain in 1833 een commissie aangesteld. Deze commissie is samengesteld
uit Prof.Van Cutsem (Brussel), Dr.Sommé (Antwerpen), Prof. Baud (Leuven), Prof. Ansiaux (Luik), Drs.
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Colson, Lepage en Gouzée (hoofdartsen van het leger) en Tallois, secretaris. Op advies van professor
Van Roosbrouck wordt eveneens het advies ingewonnen van professor Jungken van Berlijn
(Hermans, 1960).
Jungken is niet bepaald vleiend voor de Belgische militairen. Hij schrijft de aandoening toe aan een
gebrek aan hygiëne en aan dronkenschap. De Belgische soldaat heeft problemen om oefeningen aan
te leren. Er is gebrek aan discipline en aan medische opvolging, de kazernes worden in de winter niet
verwarmd en de soldaten wassen zich onvoldoende en gebruiken met verschillenden eenzelfde
handdoek (Jungken, 1834; Van Honsebrouc, 1834). Hierop wordt door Caffe heftig gereageerd “Si je
ne voyais là que la civilité d’un Prussien, je me dispenserais de la relever; mais la propreté proverbiale
de la Belgique et de la Hollande, donne un complet et mérité démenti à de pareilles accusations, qui,
dans aucun cas, ne peuvent être portées contre toute une armée. Quant à l’intelligence du soldat
belge, elle est moins au niveau de l’intelligence du soldat prussien.” (Caffe, 1840).
Op grond van de adviezen van de commissie worden door het Ministerie van Oorlog in mei 1834 een
reeks maatregelen uitgevaardigd.
1. Uniform. De lederen col wordt vervangen door een col in linnen. De shako moet minder
zwaar worden en de schoenen moeten aangepast worden om koude en natte voeten te
vermijden. Daarbij moet elk soldaat beschikken over een eigen zakdoek en eigen
handdoek.
2. Kazerne. Dikkere hoofdkussens om de bloedcirculatie te bevorderen en congestie van de
visuele organen te voorkomen.
3. Hygiëne. Vermijden dat de militairen ’s nachts kou vatten als ze moeten urineren. Er
worden urinoirs voorzien in de kazernes. De soldaten mogen hun hoofd niet nat maken
bij het ochtend toilet. Ze mogen evenmin met verschillende hetzelfde water of
hetzelfde handdoek gebruiken.
4. Inspectie. Dagelijkse inspectie van de ogen door gezondheidsofficieren, die de
aangetaste soldaten naar ziekenhuizen moeten doorsturen.
5. Diverse maatregelen. De shako en de rugzak zullen niet meer gedragen worden tijdens
de oefeningen of tijdens de wachten zolang het uniform niet is aangepast. Indien er een
epidemie vastgesteld wordt in een regiment wordt dit regiment in quarantaine geplaatst.
Aangezien soldaten die conjunctivale granulaties vertonen het risico lopen van blind te
worden en niet meer in aanmerking komen voor de dienst moeten ze, onbezoldigd, naar
huis gestuurd worden. Wel moeten ze zich regelmatig laten onderzoeken in het
dichstbijzijnde ziekenhuis.

De maatregel om geïnfecteerde soldaten naar huis te sturen zou op advies van Jungken genomen
geweest zijn, maar wordt volmondig door Vleminckx gesteund met als gevolg dat het trachoom de
burger bevolking treft. Dit zal hem trouwens sterk verweten worden onder meer door Thiry en Fallot
tijdens discussies in de Koninklijke Academie voor Geneeskunde in 1858. Tussen 1817 en 1834
werden er meer dan 300.000 mannen uit het leger ontslaan, waarvan 100.000 tekenen vertoonden
van conjunctivitis. Het lot van één van hen werd door Conscience beschreven in de Loteling (1850). In
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1834 zouden er op een bevolking van 4.082.424 meer dan 100.000 patiënten zijn met trachoom. In
het leger waren er 5.000 aangetast op 50.000 soldaten (Caffe, 1840). Cunier (1848) noteert dat in
Brussel voornamelijk de armere bevolking en de arbeiders getroffen worden en wijst erop dat de
ziekte overgebracht werd door militairen die wegens hun oogziekte naar huis werden gestuurd. Hij
pleit voor regelmatige controle door ervaren artsen van ontslagen soldaten en hun familie.
In 1848 was het volgens Hairion, een legerarts, duidelijk dat de voornaamste bron van besmetting de
palpebrale granulaties waren en dat duidelijke inspanningen door het leger moesten gedaan worden
om de hygiënische toestand in de kazernes te verbeteren. Er worden speciale zalen voorbehouden
voor trachoom patiënten (Salles des granulés). Hairion pleit echter ook om de patiënten eerder te
verwijzen naar de universitaire centra. Oogheelkunde moet een verplicht vak worden in de
geneeskundige studies. Van Roosbroeck insisteert in zijn cursus oogheelkunde verschenen in 1855
over wat hij als de twee belangrijkste kenmerken aanziet: de aanwezigheid van de granulaties en het
besmettelijk karakter. De etter is het vehikel van de besmetting alhoewel hij een indirecte
besmetting (miasma) niet helemaal uitsluit.
fig 6. “Roller” forceps voor het uitpersen van conjunctivale granulomen)

Voor de introductie van sulfonamiden in 1938 was er geen specifieke
behandeling. Deze bestond voornamelijk in het instrijken van de
granulomen met kopersulfaat in kristallijne vorm (“de blauwe steen”).
Deze behandeling werd dagelijks uitgevoerd gedurende dagen en zelf
maanden, tot stabilisatie werd bekomen. Ook werden collyria met
zilvernitraat, koperacetaat of zinksulfaat aangeraden. De volgende
behandelingslijn was mechanisch: het curetteren of het afkrabben
van de conjunctiva. De bedoeling was het materiaal uit de
granulomen te verwijderen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van
speciale knijptangen zoals een roller forceps om de zachte
granulomen hardhandig uit te persen. Ook kon er gebruik gemaakt worden van stalen borstels of
zelfs schuurpapier. Er werd soms een heelkundige excisie van het granulomateus weefsel uitgevoerd
of eveneens scarificatie van de conjunctiva en rechtstreekse cauterisatie (Vallez, 1846). Dit was
bijzonder pijnlijk voornamelijk in een tijd waar de lokale anesthesie nog niet geïntroduceerd was.
Daarbij was de behandeling niet ongevaarlijk. Als de cauterisatie te diep gebeurde kon dit aanleiding
geven tot littekens en symblefaron (verkleving van de oogleden) (Hairion,1848). Dit verergerde
eveneens het omkrullen van het ooglid (entropion) en kon zo zware cornealetsels veroorzaken.
Vandaar dat de behandeling slechts kon toegepast worden door artsen met ervaring. (Feibel, 2011).
Daarnaast werden er ingrepen beschreven tegen de trichiasis of ter correctie van het entropion (naar
binnen krullen van het ooglid). In geval van pannus (gevasculariseerd weefsel op de cornea), werd
een limbale peritomie over 360° aangeraden gevolgd door het aanstippen van de bloedvaten met
een caustische stof. Het gebruik van bloedzuigers rondom de orbita wordt volledig afgeraden
(Hairion, 1848).
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HET EERSTE WERELDCONGRES OOGHEELKUNDE IN 1857

fig 7. Titelblad van de notulen van het eerste Internationaal Congres Oogheelkunde gehouden in Brussel in 1857

In 1857 wordt onder het voorzitterschap van Fallot, toenmalig Voorzitter van de Academie voor
Geneeskunde in België, het allereerste internationaal congres oogheelkunde georganiseerd in
Brussel. Er zijn meer dan 180 deelnemers uit verschillende Europese landen maar eveneens uit
Brazilië, de Verenigde Staten, Turkije en Venezuela. Het verslag van dit congres wordt in 1858
uitgegeven door Warlomont, hoofdredacteur van de Annales d’Oculistique, in 1838 gesticht door
Florent Cunier en secretaris-generaal van het Congres van 1857.
Eén van de belangrijkste thema’s die behandeld worden is de militaire oftalmie. De deelnemers
worden verzocht een antwoord te geven op de vier volgende vragen:
1. Hoe wordt de besmetting overgebracht?
2. Wat is de rol van de granulomen bij het overbrengen van de aandoening en waaruit
bestaan deze granulomen?
3. Wat is actueel de beste behandeling?
4. Hoe kan de aandoening worden voorkomen?
Wat de eerste vraag betreft luidt het besluit dat de oogziekte overgebracht wordt door 1. Contact:
rechtstreeks (van ziek oog naar gezond oog) of onrechtstreeks door besmette voorwerpen . 2. Door
infectie (miasma) alhoewel sommige twijfelen aan een airborn infectie. Overvolle lokalen die
onvoldoende verlucht worden bevorderen de ontwikkeling van infectiehaarden en verergeren de
aandoening.
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De ooglid granulomen veroorzaken muco-purulente secreties die aanleiding geven tot emanaties en
de verspreiding van de ziekte.
Er is geen uniform therapeutisch beleid. Bij ettering moet gebruik gemaakt worden van antiflogistica,
“detersieve“ injecties en excisie van de chemosis (conjunctivaal oedeem). Voor de granulomen
worden caustische en antiflogistische behandelingen aangeraden. Er moet echter voor gezorgd
worden dat de integriteit van de weefsels niet verstoord wordt. Ook moet aandacht besteed worden
aan hygiënishe maatregelen.
Om de ziekte te voorkomen moeten speciale zalen voor soldaten met granulaties (salle des granulés)
voorzien worden en mogen deze niet in contact komen met gezonden. Ze moeten elk beschikken
over een eigen handdoek en eigen materiaal. De ziekenzalen moeten regelmatig ontsmet worden en
verlucht worden. De kledij en het beddengoed moeten ontsmet worden. Als een zieke naar huis
gestuurd wordt moeten de ouders ingelicht worden over de wijze waarop de ziekte kan voorkomen
worden.
Vleminckx die niet deelgenomen heeft aan het Congres van 1857 is de mening toegedaan dat de
besluiten niet waardevol zijn. Dit geeft aanleiding tot een scherpe repliek van Warlomont
(Warlomont, 1858). Hij neemt hem voornamelijk kwalijk dat Vleminckx een afwachtende houding
preconiseert bij beginnende granulaties.
In 1858 wordt door de Belgische regering aan de Academie voor Geneeskunde de vraag gesteld of de
militaire oftalmie eens genezen kan recidiveren. De vraag had een duidelijke budgettaire ondertoon.
Indien de vraag positief werd beantwoord had dit als gevolg dat de pensioenen van de soldaten
verder moest uitbetaald worden. De Academie stelt een commissie samen bestaande uit Gouzée,
Hairion en Vlemynckx. Het voorstel dat door de Academie besproken wordt in 1858-1859 bevat vier
punten:
1. De granulaire oftalmie kan recidiveren.
2. Indien het recidief optreedt één jaar na de genezing is dit geen gevolg van de eerste
infectie.
3. De duur van de verantwoordelijkheid van de Staat kan niet bepaald worden.
4. Om klachten rechtvaardig te kunnen behandelen moet er een register opgesteld worden
waarin de toestand van ogen en oogleden van besmette soldaten worden opgetekend
vooraleer dat hij gestuurd wordt op onbeperkt of definitief verlof.

Warlomont is zeer duidelijk tijdens de discussie. Hij herhaalt zijn overtuiging van de besmettelijkheid
van de aandoening en van de verantwoordelijkheid van de Staat. “Les miliciens appelés sous les
armes n’auraient point eu l’ophthalmie si ils n’avaient pas quitté leurs foyers où la maladie était
inconnue. Vous, Gouvernement, en les incorporant vous leur avez donné, j’oserais presque dire
inoculé cette affection, à vous à réparer le dommage que vous leurs avez causé.” Thiry merkt verder
op dat de ziekte niet alleen militairen treft en dus niet specifiek is aan het leger. Volgens hem gaat
het om een virale aandoening. Hij wijst erop dat dank zij zijn maatregelen er geen gevallen meer zijn
van granulaire oftalmie in de Brusselse gemeentescholen. Van Roosbroeck, eerste hoogleraar
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oogheelkunde aan de Universiteit van Gent, zou opgemerkt hebben dat het water waarmede een
patiënt met granulaire oftalmie zich gewassen heeft besmettelijk was tenzij hieraan chemicalia
werden toegevoegd zoals chloor of zuren.
Seutin haalt scherp uit tegen Vlemynckx :”A cette époque (c’était en 1834), une grave et déplorable
erreur fut commise malgré les sinistres prédictions de M.Fallot et de plusieurs autres médecins. Plus
de 2.000 soldats atteints à divers degrés d’ophtalmie furent renvoyés dans leurs foyers et ils y
propagèrent bientôt cette triste maladie. Cette mesure fut prise sur l’avis d’une commission dont
M.Vlemynckx fut un des membres les plus influents.”
Dank zij de verschillende maatregelen die genomen worden verdwijnt de granulaire oftalmie uit de
kazernes. Ze blijft echter endemisch voornamelijk in Oost-Vlaanderen. Santy in een thesis van 1881
(geciteerd door Hermans, 1960) schat daar het aantal trachoom patiënten op 3.000. Twee een
twintig percent van de consultaties oogheelkunde in het Burgerlijk Ziekenhuis te Gent hebben
betrekking op trachoom. De opvolger van Van Roosbroeck, Deneffe, die zelf aan de ziekte leed, zal
herhaaldelijk bij de overheid pleiten voor aangepaste maatregelen. Spijts zijn inspanningen werden
in 1897 nog 1.207 trachoom patiënten geteld in Sint-Niklaas (Hermans, 1960).
Het probleem was natuurlijk niet beperkt tot Europa. In de Verenigde Staten zou trachoom
endemisch blijven bij de Indiaanse bevolking tot het volledig verdween rond de jaren 1980 met
verbeterde socio-economische toestanden en het intensief gebruik van sulfamiden (Taylor, 2008). De
immigratiewet van 1891, gewijzigd in 1903 en
1907 onderscheidde 3 klassen. Klasse A :
tuberculose, sexueel overdraagbare ziekten,
trachoom,
tinea
capitis,
psychiatrische
stoornissen. Patiënten in die klasse werden de
toegang tot de Verenigde Staten ontzegd. Klasse
B: chronische aandoeningen die eventueel
konden geweigerd worden aangezien de
patiënten een last zouden betekenen terwijl
Klasse C met mindere fysische afwijkingen
toegelaten werden. Voor immigranten uit
Europa gebeurde het onderzoek op Ellis Island.
De artsen van de Public Health Service
onderzochten de migranten en om na te gaan of
een persoon trachoom had werden de oogleden

fig 8. Oogonderzoek van migranten op Ellis Island New York. De arts van de Public Health Service keert het bovenste ooglid
om van een migrant om na te gaan of hij geen tekenen van trachoom vertoont
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omgeklapt. Indien positief gevonden werd een E met krijt op de klederen aangebracht en de patiënt
terug naar huis gestuurd eventueel na een kort verblijf in een ziekenhuis om de diagnose te
bevestigen (Imperato & Imperato, 2008).

Trachoom is nog steeds een belangrijke oorzaak van blindheid in de wereld. Het blijft endemisch in
grote delen van Zuid-Amerika, Noord-Afrika, Zuid-Oost Azië en zelfs bij de Aboriginals van Australië.
De Wereld Gezondheids Organisatie beoogt een totale uitschakeling van trachoom als oorzaak van
blindheid tegen 2020 dank zij de SAFE strategie: S (surgery for trichiasis), A (antibiotica bij actief
trachoom; eerst tetracycline, actueel azithromycin), F (face cleanliness) en E (environmental
improvements: water voorziening, toiletten, maatregelen tegen vliegen en algemene hygiëne).
Trachoom is immers een ziekte die met relatief eenvoudige middelen voorkomen en behandeld kan
worden.

BESLUIT
De epidemie van trachoom in de Lage Landen tijdens de 19e eeuw is een rechtstreeks gevolg van de
besmetting van de legers van Napoleon. Aanvankelijk werd het aanzien als specifiek voor het leger.
De uitschakeling ervan in de kazernes is deels het gevolg van de profylactische en therapeutische
maatregelen genomen door de legerartsen. Jammer genoeg was één van deze maatregelen het naar
huis sturen van besmette soldaten met een verspreiding van de epidemie in de burger bevolking als
gevolg.
Deze epidemie heeft echter ook enkele positieve gevolgen: de stichting van oogziekenhuizen in de
verschillende provincies (onder meer het Blindenhuis aan de Coupure in Gent), de wetenschappelijke
ontwikkeling van de oogheelkunde en de opname van oogheelkunde in het curriculum van
toekomstige artsen. De Belgische Oogheelkunde zal in 1857 voor het eerst een wereldcongres
organiseren tijdens dewelke de militaire oftalmie uitvoerig zal besproken worden. De Belgische
oogheelkunde heeft een internationale reputatie verworven en oogartsen zijn de reputatie van
kwakzalvers van hun 18e eeuwse voorlopers kwijt gespeeld.
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ISAAC DE MEYER, EEN BRUGS CHIRURG BIJ NAPOLEON
(1786-1861)
Dr. William De Groote

INLEIDING
Dr. Isaac De Meyer (1786-1861) was een chirurg-accoucheur, die in
Brugge de gids was tijdens het transitieproces van zorg naar
geneeskunde in de eerste helft van de 19de eeuw. (De evolutie van de
“care” in het ancien régime, naar de start van “cure” in de tweede helft
van de 19e eeuw.)
Initieel functioneerde hij als legerchirurg tijdens het Empire onder
Napoleon, maar na de slag bij Waterloo in 1815, zal hij gedurende vele
decennia een dominante inbreng hebben in de ontplooiing van het
medisch onderwijs en vooral in de ontwikkeling van een nieuwe
medische organisatie in Brugge.
Isaac De Meyer 1786-1811

JEUGD
Isaac-Joseph De Meyer wordt op 24 augustus 1786 geboren in een eenvoudig boerengezin in
Merendree. Hij heeft het geluk dat hij een rijke, ongehuwde oom heeft, Pieter Vyncke. Die is
mijnmeester-directeur van de Brugse vismijn, en behoort tot de 563 rijkste Bruggelingen.
Op 12-jarige leeftijd, in 1798 gaat hij bij zijn oom inwonen in de Witte Leertouwerstraat 13 in Brugge.
Vyncke stuurt dan zijn neef naar de Latijnse school van priester Buydens.
Naderhand volgt hij een opleiding anatomie bij Corneille Van Biesbrouck, die chirurgijn accoucheur is
in het Sint-Janshospitaal. Door de sluiting in 1797 van de universiteit van Leuven kan Isaac De Meyer
geen academische opleiding volgen. In 1806 schrijft hij zich dan maar in bij het militaire Franse
hulphospitaal “Hof van Pittem”. Dit “Hof van Pittem” was tot voor de Franse inval in Brugge het
bisschoppelijk seminarie in de Heilige Geeststraat en functioneerde tijdens de Franse periode als
militair hulphospitaal waar militaire artsen werden opgeleid. Hier behaalt Isaac De Meyer in 1808 het
brevet van hulpchirurg.

MILITAIRE CARRIÈRE ONDER NAPOLEON BONAPARTE
Isaac De Meyer hoopte opgenomen te worden in het medisch korps van het keizerlijke leger van
Napoleon Bonaparte . Hiervoor deed hij zijn aanvraag bij de Hoge Raad voor gezondheid in Parijs. De
positieve reactie van de Hoge Raad, kwam echter te laat, want intussen werd Isaac De Meyer in 1808
uitgeloot om als gewone soldaat het 1ste Regiment Karabiniers te vervoegen in Lunéville, waar hij
aankomt op 20 oktober 1808.
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Na zijn basisopleiding als karabinier vervoegt hij er de
gezondheidsdienst en zal er later benoemd worden tot
regiments chirurg.
Nu zal zijn eigenlijke militaire loopbaan starten. In 1809
ontsteekt Oostenrijk de 5de coalitieoorlog tussen enerzijds
Frankrijk en anderzijds Groot-Brittannië en Oostenrijk.
Isaac De Meyer als chirurgijn-majoor / portret door Joseph Ducq1822– MSK Gent

Op 1 maart 1809 verlaat Isaac De Meyer met zijn Regiment
Lunéville voor een lange veldtocht die hem in het spoor
van Napoleon zal leiden over de veldslagen van Landshut,
Eckmühl, Regensburg, Eversberg tot bij de beslissende slag
bij Wagram.
Tijdens deze veldtocht kan Isaac De Meyer de keizer zelf
observeren op 20 april 1809, tijdens een wachtbeurt bij het kampvuur in Landshut.
De bloedigste veldslag die hij tijdens deze campagne meemaakt is deze van Regensburg op 23 april
1809, waar de helft van zijn regiment zal sneuvelen.
Ook De Meyer wordt tijdens deze slag licht gekwetst aan de hand, maar kan het volgend etmaal
gewoon zijn taak als regimentchirurg uitvoeren met het verrichten van meerdere amputaties.
Hij maakt ook de door Napoleon verloren slag bij Aspern-Essling op 22 mei 1809 mee, maar hij is als
chirurg vooral aanwezig bij de grote napoleontische overwinning bij Wagram op 5 en 6 juli 1809.
Naderhand verblijft hij met zijn regiment tot de vrede van Schönbrunn met Oostenrijk, in het
Hongaarse dorp Zurndorf. Zijn regiment keert daarna terug naar Lunéville waar Isaac De Meyer actief
blijft als regiments chirurg en lessen anatomie doceert.

UNIVERSITAIRE OPLEIDING
Toen in 1812 Napoleon zijn veldtocht tegen Rusland startte, vertrok ook zijn regiment, maar Isaac De
Meyer krijgt het bevel om in Lunéville te blijven. Dit was voor hem te veel, hij werd depressief, zijn
gezondheid ging achteruit en hij besloot om een definitief verlof uit het leger aan te vragen. Het
werd hem toegestaan op 8 september 1812.
Hij keerde terug naar Merendree bij zijn ouders en zal daar herstellen dankzij de steun van zijn
familie.
Maar Isaac De Meyer wilde vooral verder chirurgie studeren en trok te voet naar Parijs. Daar wordt
hij nog in 1812 toegelaten tot het Collège de France en zal er op 11 maart 1813 promoveren aan de
medische faculteit tot “docteur en chirurgie de la faculté de Paris”. Dit na een dissertatie over “les
maladies des mamelles”, een werk over borsttumoren dat in 1814 zal gepubliceerd worden in Parijs.
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HET NEDERLANDSE LEGER
Na de mislukte veldtocht van Napoleon naar Rusland in 1812 en de door de keizer verloren
Volkerenslag bij Leipzig in 1813 besluit Isaac De Meyer dienst te nemen als chirurgijn-majoor bij de
kurassiers van het nieuwe Nederlandse leger van Willem Frederik, die vanaf 2 december 1813 als
Willem I, soeverein vorst was geworden van de Verenigde Nederlanden. Na de inname van Parijs
door de geallieerden op 30 maart 1814 en de abdicatie van Napoleon, voor zijn vertrek naar Elba,
werden door de keizer al zijn soldaten ontslagen van hun eed van trouw aan hem en vele Belgen en
Nederlands zullen dan om den brode toetreden tot het nieuwe Nederlandse leger zodanig dat zij in
Waterloo oog in oog zullen komen te staan met hun oude Franse krijgsmakkers.
Op 18 juni 1815 is ook Isaac De Meyer actief aanwezig in Waterloo als chirurgijn-majoor. Hij verzorgt
er vanaf de eerste schermutselingen bij Mont-Saint-Jean vele gekwetsten. Hierover zal hij in 1818 zijn
eerste artikel publiceren onder de titel “Observation sur un cas rare d’amputation de cuisse,
pratiquée sur le premier blessé à la bataille de Mont-Saint-Jean”.
Na de slag bij Waterloo blijft hij actief in de hospitalen van Nijvel, Charleroi en Brussel om er
gekwetste Franse soldaten te verzorgen. Nog in 1815 komt hij als chirurg-majoor naar Brugge waar
hij actief is in het krijgsgasthuis “la Caserne des Carmélites” aan de Vlamingdam, in het oude klooster
van Sion.

De Caserne des Carmélites aan de Vlamingdam, in het vroegere Klooster van Sion

Later volgt hij zijn Regiment Karabiniers te Paard verder naar Baarle-Hertog. In 1816 trekt zijn
garnizoen eerst verder naar Utrecht, later naar Doornik. Wanneer men hem voorstelt om ook naar
het Nederlandse Hoorn door te trekken, wordt dit voor hem te veel en hij neemt ontslag uit het
Nederlandse leger op 17 juli 1817.
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BONAPARTIST
Zijn ganse verdere leven is Isaac De Meyer een trouw bonapartist gebleven, fier om onder de keizer
gediend te hebben. Hij was in Brugge actief lid van de Napoleonistenvereniging en ontving later zelfs
van Napoleon III, “la médaille de Sainte-Hélène”.
Gedurende zijn ganse leven blijft Isaac De Meyer ook heroïsche verhalen vertellen over zijn
wedervaren in het napoleontische leger. Net als de eerste kamerknecht van Napoleon, Constant
Wairy, gebruikte hij graag de uitdrukking “J’y étais”…ik was erbij!”
Op zijn grafmonument, op de centrale Brugse begraafplaats, staan de veldslagen vermeld, die hij
meemaakte in het spoor van Napoleon, tijdens de vijfde coalitieoorlog.

Het grafmonument van dr. Isaac De Meyer, dat de grote veldslagen vermeldt, die hij meemaakte.

ISAAC DE MEYER EN BRUGGE
Als hij in 1817 terug naar Brugge komt, is hij een geoefend chirurg. Al moeten we hierbij de duidelijke
opmerking maken dat tot de 2de helft van de 19de eeuw, tot voor de narcose en de asepsie hun
intrede doen, chirurgie beperkt bleef tot vrij oppervlakkige aandoeningen, de behandeling van
breuken en in het geval van dr. Icaac De Meyer uiteraard ook de meer interventionistische
verloskunde.
Natuurlijk had een man als dr. Isaac De Meyer als krijgschirurg wel veel ervaring met wondzorg,
breukbehandeling en amputaties. Doch deze kennis was buiten het slagveld van beperkte waarde.
Vanuit Frankrijk bracht hij wel een duidelijke visie mee op een nieuwe medische organisatie. Hij had
ook kennis van het vernieuwde medisch onderwijs en hij heeft vooral een grote interesse voor de
verloskunde.
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Eenmaal terug in Brugge in 1917 start hij een praktijk als privaat
chirurgijn-accoucheur en gaat voorlopig terug inwonen bij zijn
oom Pieter Vyncke die intussen naar de Oude Burg 10-12
verhuisd is. Op 13 juni 1821 huwt hij met Colette Versavel (12
februari 1799-9 maart 1871), dochter van een welstellende
linnenhandelaar, die ook in de Oude Burg woonde. De familie
Versavel behoorde in Brugge tot de katholiek-ultramontaanse
strekking. Het gezin gaat vanaf 1822 wonen in het hoekhuis
Heilige Geeststraat 1 en wordt gezegend met 7 kinderen.
Collete Versavel (1799-1871) / portret door Joseph Ducq – 1822 - MSK GENT

In 1845, na de aankoop van een achterliggend - aanpalend huis
in de Sint-Salvatorskoorstraat 7, wordt daar een nieuw imposant
neoclassicistisch huis met 7 traveeën gebouwd, waar de familie
in 1845 zijn intrek neemt.
De woning van dr. Isaac De Meyer in de Sint Salvatorskoorstraat 7.

ISAAC DE MEYER CHIRURG-ACCOUCHEUR
Gestart in 1817 in Brugge als zelfstandig arts, wordt hij al in 1822 aangesteld als dokter bij het bureel
van weldadigheid (het huidige OCMW) en fungeert van dan af als chirurg-accoucheur in het SintJanshospitaal. In 1837 zal hij zijn leermeester Corneille Van Biesbrouck opvolgen als hoofdchirurg in
het Sint-Janshospitaal.
Was Isaac De Meyer een groot chirurg? Dit is moeilijk te achterhalen uit een periode waarin de
chirurgie nog zeer beperkte indicaties geeft. Hij werd in Brugge wel de chirurg-organisator, dit in een
periode dat er nog geen medische wetenschap bestaat.

ISAAC DE MEYER EN HET MEDISCH ONDERWIJS IN BRUGGE
Na de val van het Empire is Brugge het slachtoffer van een onderwijsdrama. In het ancien régime had
Brugge al 3 maal tevergeefs gepoogd om een universiteit binnen zijn muren te halen.
In 1816 plant de nieuwe Koning Willem I der Nederlanden 6 universiteiten, waarvan 3 in het Zuiden.
Een rijkscommissie adviseert hierbij voor Brugge, Leuven en Luik als lokalisaties in het Zuiden.
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Door inmenging van de Gentse Orangisten bij de koning zal deze uiteindelijk kiezen voor Gent i.p.v.
Brugge. Brugge krijgt als troostprijs een Koninklijk Atheneum en een provinciale
vroedvrouwenschool. Deze vroedvrouwenschool in de Mariastraat, die effectief opent in 1818, is de
prolongatie van een school welke in 1806 onder het Franse regime was opgericht in het Sint
Janshospitaal. Een opleiding tot vroedvrouw zal er 2 jaar duren. De school en de materniteit blijven
er gelokaliseerd tot 1910, dan verhuist het geheel naar de nieuwe kraamkliniek in de Oostmeers.

De provinciale vroedvrouwenschool start in 1818 in de Mariastraat, annex aan het Sint-Janshospitaal

De opdracht van deze school wordt in 1827 uitgebreid tot een “École de chirurgie” onder de nieuwe
naam van “Brugse heel-vroed-en artsenijkundige school”, die studenten in een opleiding van 4 jaar
tot heel- en vroedmeester opleidt. De studenten zijn internen en volgen de “clinica” in het SintJanshospitaal. Dr. Isaac De Meyer zal er de heel- en vroedkunde doceren van 1827 tot 1836, tot deze
school wordt afgeschaft omdat de lagere graden heel- en verloskunde aan de universiteit worden
toegevoegd, waar ze in 1849 verder worden opgenomen in het basiscurriculum, voor het nieuwe
eengemaakte diploma van dokter in de genees-heel-en verloskunde.

HET VROEDVROUWENONDERRICHT IN BRUGGE
De vroedkunde was gedurende eeuwen een uitsluitend vrouwelijk beroep waarbij de beroepskennis
van generatie tot generatie, tussen soms analfabeten vrouwen, werd overgedragen.
Vanaf de 16de eeuw komt er in Brugge een eerste stedelijke verordening op een verplichte
beroepsscholing van 3 jaar. Het is slechts vanaf de 2de helft van de 17de eeuw dat het “Collegium
Medicum” in Brugge een echte scholing voor vroedvrouwen inricht.
Het in 1697 gepubliceerde boek van Cornelius Keldermans “Onderwijs voor alle vroedvrouwen,
raeckende hun ampt en de plicht" is hierbij de basiscursus.
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Het is maar vanaf 1752 dat in Brugge een eerste chirurgijn-accoucheur actief is. Hierdoor wordt een
meer interventionistische verloskunde geïntroduceerd, met o.a. het gebruik van de forceps.
In 1780 wordt binnen het Sint-Janshospitaal, in het oude Broederklooster een eerste kraamafdeling
opgericht, o.l.v. een lekenjuffrouw, een vroedvrouw-maîtresse. De hospitaalzusters van Sint-Jan
vervullen geen enkele operationele rol binnen deze kraamkliniek.
Hierbinnen wordt onder het Frans bewind in 1806 een departementale school voor vroedkunde
opgericht. Initieel zijn er 16 leerlingen en dr. Benoît Vansteenkiste doceert er de theoretische
cursussen. Het is deze school die in 1818 onder het Hollands bewind, omgevormd wordt tot een
provinciale vroedvrouwenschool, gevestigd in de nieuwe materniteit in de Mariastraat, ook op de
Sint-Janssite. Zowel de kraamkliniek als de vroedvrouwenschool staan onder de leiding van een
lekenjuffrouw-maîtresse, ook genoemd de meesteresse-vroedvrouw. Vanaf 1833 volgt dr. Isaac De
Meyer er dr. Benoît Vansteenkiste op als leraar. Hij doceert er 3 maal per week de grondbeginselen
van de verloskunde.
Hij zal ook de volgende 30 jaar de grote promotor en stimulator worden van het
vroedvrouwenonderwijs in Brugge. Onder zijn stuwing zal de provinciale vroedvrouwenschool in de
19de eeuw een zeer grote expansie kennen.

De vroedvrouw- maîtresse, haar hulp en de leerlingengroep van de provinciale vroedvrouwenschool in de Mariastraat, in
e
het midden van de 19 eeuw
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Deze school wordt later in 1930 opgesplitst in een nieuwe provinciale vroedvrouwenschool, die
verhuist naar het Sint-Anna moederhuis en de vroedvrouwenschool van Sint-Jan die gevestigd blijft
in de materniteit aan de Oostmeers op de Sint-Janssite.

VOORTREKKER EN STIMULATOR VAN EEN NIEUWE MEDISCHE ORGANISATIE
DE PROVINCIALE COMMISSIE VOOR GENEESKUNDIG ONDERZOEK

EN TOEVOORZIGT

Reeds in 1825 wordt dr. Isaac De Meyer voorzitter van de Brugse medische commissie en in 1826 van
de provinciale commissie. Deze commissie was in 1818 onder het Hollands bewind opgericht als
“provinciale commissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt”. Hij wordt er in 1833 voorzitter
van. De taak van deze commissie is enerzijds het toezicht op-en examineren van alle nietuniversitaire medische beroepen, zoals heelmeesters, tandmeesters, oogmeesters, apothekers,
drogisters en vroedvrouwen. Anderzijds is de commissie verantwoordelijk voor de brede
volksgezondheid en de hygiëne en moet o.a. instaan voor de preventie en de havencontroles bij
epidemieën, zoals tijdens de cholera-epidemieën, die in de 19de eeuw 5 maal tussen 1832 en 1862,
zwaar onze streek teisterden. Daarnaast dient de commissie ook de medische hulpverlening aan de
behoeftigen te organiseren.

DE SOCIÉTÉ MEDICO - CHIRURGICALE DE BRUGES
In 1815 is dr. Isaac De Meyer één van de stichtende leden van de Société Medico-Chirurgicale de
Bruges, die zowel de oude gilde van Cosmas en Damiaan van de chirurgijns, als het SintLucasgenootschap van de artsen verenigt. Het is een
beroepsassociatie van dokters, chirurgen en vroedmeesters (het
eengemaakte diploma van dokter in de genees-, heel- en
verloskunde dateert maar van 1849), die vooral de kwaliteit van
de geneeskunde wil verbeteren. Wanneer Isaac De Meyer in
1838 voorzitter wordt, staat vooral de medische progressie
centraal. Dit komt tot uiting in de uitgifte van het tijdschrift “Les
annales de la Société Medico-Chirurgicale de Bruges” (18401862), waarin voornamelijk medisch wetenschappelijke artikels
verschijnen van corresponderende leden. Dat Isaac De Meyer de
spil van deze Société was, blijkt uit het feit dat ze hem maar tot
enkele jaren na zijn dood in 1861 heeft overleefd.
Les annales de la Société Médico – Chirurgicale de Bruges verschenen van 1840
tot 1862

DE ACADEMIE ROYALE DE MEDECINE DE BELGIQUE
Toen in 1841 op nationaal niveau de “Académie Royale de Médecine de Belgique” werd opgericht
was terug Isaac De Meyer één van de eerste leden. Deze academie had een dubbel doel. Enerzijds
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een adviesorgaan zijn voor de regering i.v.m. de organisatie van de geneeskunde op nationaal niveau,
anderzijds de wetenschappelijke vooruitgang stimuleren in de diverse takken van de geneeskunde.
Opmerkelijk is dat in deze academie, die gedomineerd werd door de universiteiten en vooral door de
Brusselaars, dr. Isaac De Meyer in 1856 verkozen werd tot ondervoorzitter. Opmerkelijk is verder dat
al in de eerste helft van de 19de eeuw Isaac De Meyer corresponderend lid was van vele nationale en
internationale tijdschriften en zo beschikte over een breed netwerk van medische contacten in
Nederland, Frankrijk, Duitsland en Spanje.

Het grafmonument van dr. Isaac De Meyer vermeldt ook zijn vele eretitels

VISIONAIR HOOFDCHIRURG
Wanneer dr. Isaac De Meyer in 1837 hoofdchirurg wordt in het Sint-Janshospitaal is de hygiënische
situatie er nog identiek aan deze tijdens de Middeleeuwen.
Al snel klaagt hij de onhygiënische situatie van de oude ziekenzalen in het gotische Sint-Jan aan en
wijst vooral op de surinfecties die optreden na correct uitgevoerde chirurgie (tegenwoordig genoemd
nosocomiale infecties). Door het volledig ontbreken van steriliteit bedraagt de postoperatieve
mortaliteit tussen 1835 en 1860 13%. Als hoofdchirurg wordt De Meyer de pleitbezorger bij de
Commissie van Burgerlijke Godshuizen voor de bouw van een nieuw ziekenhuis. Hij is duidelijk: “Rien
de l’ancien bâtiment qui est un véritable centre de mort, ne peut être conservé”. In de jaren 1840
kan hij de Commissie van Burgerlijke Godshuizen overtuigen van zijn ideeën, met als gevolg dat de
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provinciaal architect Pierre Buyck (1805-1879) nog in 1840 een eerste ontwerp van een nieuw
ziekenhuis kan indienen. Hij doet dit na bezoeken met Isaac De Meyer aan de recent gebouwde
ziekenhuizen in Kortrijk, Leuven en vooral Brussel, waar het neoclassicistisch Sint-Janshospitaal
gebouwd in 1843 het grote voorbeeld wordt.
Het eerste voorstel van architect Buyck is in neogotische stijl, doch dit wordt door de commissie als
te groot ervaren. Er wordt een jury opgericht waarvan Isaac De Meyer lid is. Die zal ook de volgende
5 ontwerpen, die Buyck ontwikkelde, tussen 1849 en 1852 verwerpen.
Naast een lokalisatie op de Sint-Janssite worden alternatieve lokalisaties voorgesteld, zoals de
realisatie van een nieuw ziekenhuis op de gronden van de Duinenabdij, of aan de Gentpoortvest.
Uiteindelijk, om uit de impasse te geraken, beslist de Commissie van Burgerlijke Godshuizen in 1852
om een openbare wedstrijd uit te schrijven. Weeral is Isaac De Meyer jurylid, ditmaal als
vertegenwoordiger van de provinciale medische commissie.
De jury kiest op 11 januari 1853 voor het ontwerp van de Brusselse architect Vincent Cousin die een
paviljoenmodel voorstelt met 10 ziekenzalen, rondom een grote binnentuin. Het project voorziet in
de destructie van de oude gotische ziekenzalen en de voorgevel van het nieuw hospitaal komt in de
Mariastraat.

Het project van architect Vincent Cousin voor een nieuw ziekenhuis aan de Mariastraat-1853

Uiteindelijk en verrassend zal men in de gemeenteraad van 10 november 1855, een 7de voorstel van
architect Buyck goedkeuren, dat een U-vormige plattegrond voorziet met aanliggende ziekenzalen.
Dit plan voorziet in de afbraak van de oude ziekenzalen met evenwel behoud van het zusterklooster.
Wanneer eind 1856 de werken opstarten gebeurt dit niet onder leiding van architect Buyck, maar
Isidoor Alleweireldt (1824-1892) is de uitvoerende architect. Hij is de zoon van dr. Joseph
Alleweireldt die ook aan het ziekenhuis verbonden was. Hij is van liberale signatuur en duidelijk de
kandidaat van het stadsbestuur. Immers eind 1854 was Jules Boyaval burgemeester van Brugge
geworden met een absolute liberale meerderheid. Isidoor Alleweireldt was ook nauw bevriend met

146

Isaac De Meyer. Mogelijk had deze republikein, nochtans gehuwd met een dochter uit een
ultramontaanse familie, ook liberale sympathieën. Zo was ook zijn zoon, de arts Désiré De Meyer
ideologisch van duidelijk vrijzinnige strekking.
Architect Alleweireldt zal aan het oorspronkelijke plan een achtste ziekenzaal toevoegen, twee
operatiezalen en een apotheek. Het finale plan van Alleweireldt is geïnspireerd op het Lariboisière
ziekenhuis in Parijs (bouwfase 1846-1854) dat ook gerealiseerd werd volgens het paviljoentype, ooit
door Jean-Nicolas Durand (1760-1834) voorgesteld als het ideale ziekenhuis. De bouwfase duurt tot
1864 zodat Isaac De Meyer, die overlijdt in 1861 de realisatie van zijn droom nooit heeft mogen
meemaken. Uiteindelijk werden ook de oude ziekenzalen die Isaac De Meyer “ces chambres de la
mort” noemde, gelukkig niet afgebroken en deze vormen nu het pronkstuk van het medischhistorisch patrimonium van Brugge.

MEDISCH-HISTORICUS
In zijn nalatenschap is zijn medisch-historisch onderzoek en zijn de publicaties hierover, van zeer
grote waarde.
Vanaf 1841 verschijnen met regelmaat medisch-historische traktaten over o.a.:
−

“Notices sur Thomas Montanus” (Van Den Berghe) 1841

−

“Notice historique de la société medico-chirurgicale de Bruges” 1841

−

“L’origine des Apothicaires de Bruges” 1842

−

“L’ art des accouchements à Bruges” 1842

−

“Notice biographique sur François Rapaert” 1844

−

“Les règlements sur l'art de guérir au XVIIme siècle à Bruges” 1844
−

“Notice sur Corneille van Baersdorp, médecin de
l'empereur Charles-Quint” 1845

−

“Notice sur Pierre Lanbiot, chirurgien pensionnaire de
l'hôpital de la ville et du Franc de Bruges” 1846.

Dit basisonderzoek was de aanloop naar zijn hoofdwerk dat in
1851 verschijnt “ Les analectes médicaux”. Hierin brengt hij zijn
archiefnota’s samen over de medische geschiedenis van Brugge
tussen 1006 en 1850. Het is het spildocument geworden binnen
het medische-historisch onderzoek over Brugge.
Het hoofdwerk van Isaac De Meyer, “les analectes médicaux verscheen voor
het eerst in 1851

Opmerkelijk is ook dat Isaac De Meyer op 24 april 1845 aanwezig was in Diksmuide, de geboortestad
van Thomas Van Den Berghe, bij de onthulling van het borstbeeld van Thomas Montanus in het
stadspark. Hij spreekt er ook de inhuldigingsrede uit, die later wordt afgedrukt als: “Discours
prononcé à l'inauguration du monument de Thomas Montanus".

147

Door het plaatsen van het nieuwe borstbeeld van Thomas Montanus op 25 april 2015 op de SintJanssite in Brugge, de stad waar hij het meest actief was, heeft het Collegium Medico – Historicum
Brugensis, nu 160 jaar later, een oude Brugse schuld tov. Montanus vereffend.

Het laatste groot boek van De Meyer situeert zich buiten de geneeskunde en handelt over “Jaerboek
der Koninklijke Gilde van Sint-Sebastiaen te Brugge” 1859.

BOEKEN- EN KUNSTVERZAMELAAR
Dr. Isaac De Meyer bouwde tijdens zijn 40-jarig verblijf in Brugge een indrukwekkende kunst- en
boekenverzameling uit.
Zijn kunstverzameling werd na zijn dood nog verder uitgebreid door zijn jongste zoon dr. Désiré de
Meyer (1833-1926) die deze opstelde in zijn prachtige woning op de hoek van de Sint-Annarei en de
Blekerstraat. De verzameling bevatte o.a. werk van Van Eyck, Pieter Pourbus, van Orley, Van Dyck,
Rembrandt, Jan Steen,… en vele andere waardevolle kunstvoorwerpen. Désiré De Meyer was ook
medestichter van het Gruuthusemuseum en voorzitter van de Société Archéologique de Bruges.
Hij schonk in 1874 de verloskundige bibliotheek van zijn vader aan de stad Brugge, die nu nog steeds
bewaard wordt in de stadsbibliotheek.
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Dr. Désiré De Meyer woonde in het grote hoekhuis Sint Annarei – Blekerstraat

Het kunstkabinet bevatte o.a. werk van Van Eyck, Pieter Pourbus, van Orley, Van Dyck, Rembrandt…
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BESLUIT: EEN HOMO UNIVERSALIS
Dr. Isaac De Meyer (1786-1861) was een echte Homo universalis. Naast krijgschirurg, chirurgijnaccoucheur en visionair hoofdchirurg, ook voorzitter van vele medische commissies, stimulator van
het vroedvrouwenonderwijs, medisch-historicus en kunstverzamelaar.
Hij beleefde in Brugge de teloorgang van het ancien régime, de overgang naar het Franse Empire en
later naar het Nederlandse koninkrijk, om uiteindelijk in de nieuwe Belgische staat te eindigen.
Hij was de grote gids in Brugge, in het medicaliseringsproces van de 1ste helft van de 19de eeuw, die
de transitie mogelijk maakte van “Care naar Cure”, van ziekenzorg naar geneeskunde. Hij verdient
zeker zijn plaats tussen de andere prinsen van de Brugse geneeskunde: Meester Simon, Thomas
Montanus en Jozef Sebrechts.
Hij overleed in Brugge op 29 mei 1861, op de leeftijd van 74 jaar. Hij werd kerkelijk en met militaire
eer begraven. Hij werd bijgezet op de centrale Brugse begraafplaats, waar op zijn groot
grafmonument, niet alleen de veldslagen die hij meemaakte onder Napoleon Bonaparte werden in
gebeiteld, maar ook zijn voornaamste eretitels.

Het grafmonument van dr. Isaac De Meyer op de Brugse centrale begraafplaats
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NAPOLEON EN MARIE LOUISE IN BRUGGE
Dhr. Andries Van den Abeele
Op 1 en 2 april 1810 trouwde Napoleon (1769-1821) voor de tweede keer, na zijn pijnlijke
echtscheiding met Joséphine de Beauharnais (1763-1814). Het was een politiek huwelijk, waarbij de
tweeënveertigjarige, voormalige bescheiden jonker uit Corsica zich verbond met Marie-Louise (17911847), een achttienjarige dochter uit de prestigieuze keizerlijke Habsburgfamilie. Zij was de
achterkleindochter van de in de Zuidelijke Nederlanden zeer populaire keizerin Maria-Theresia
(1717-1780), de kleinnicht van de door de Franse revolutionairen onthoofde koningin MarieAntoinette (1755-1793), de kleindochter van keizer Leopold II (1747-1792) en de dochter van keizer
Frans-Jozef van Oostenrijk (1768-1835). Geen betere plek om zich aan zijn nieuwe vrouw te
gewennen en meteen politieke munt uit dit huwelijk te slaan, dacht Napoleon, dan in de voormalige
Oostenrijkse Nederlanden, waar zijn ondertussen gehavende populariteit wel een nieuwe impuls kon
gebruiken. Dankzij de aanwezigheid van de jonge Habsburgse echtgenote was een uitbundig welkom
verzekerd en dat zou overal doorheen het keizerrijk door de couranten worden uitgebazuind.

Zo gebeurde. Op 27 april 1810 begon het keizerspaar, omringd door een uitgebreide karavaan aan
een reis, richting het Noorden.

Begin mei ontving burgemeester Karel-Aeneas de Croeser (1748-1828) het bericht dat de keizer en
de keizerin met hun groot gevolg tijdens hun toer doorheen onze gewesten, ook Brugge zouden
bezoeken. Voor de Croeser zou het een weerzien worden, want in juli 1803 had hij al eens consul
Bonaparte, tijdens diens kort bezoek aan Brugge, verwelkomd. Ook de prefect, markies Bernard de
Chauvelin (1766-1832), die de voorbije paar jaar meestal in Parijs verbleef, was nu ter plekke en
voltijds met de voorbereidingen van de ontvangst bezig. Hij moest wel zijn beste beentje voorzetten,
want zijn departement lag niet in de bovenste lade bij de keizer. Wanneer in 1808 de lijst was
opgemaakt van het aantal deserteurs per departement, behoorde het departement van de Leie bij
de tien slechtste. Napoleon had hierover zijn grote mistevredenheid uitgedrukt en zich openlijk boos
gemaakt op die slechte departementen surtout ceux de l’Escaut, de la Lys et du Puy-de-Dôme, had hij
gezegd.

De blijde inkomst zou gebeuren via de Katelijnepoort, waar het gezelschap met de barge van uit Gent
zou aankomen. De Katelijnestraat of Rue d’Austerlitz en de Steenstraat of Rue de l’Impératrice
werden op versnelde wijze feestelijk uitgedost. Bossen aan de rand van de stad werden uitgedund
om de nodige groene triomfbogen op te bouwen en aan de huizen werden tapijten, vlaggen,
schilderijen en ander feestelijk gerief opgehangen. Op vrijdag 18 mei stonden alle prominenten van
vroeg in de morgen op post aan de Katelijnepoort en de straten langs waar het keizerlijk koppel zou
voorbijkomen zagen zwart van het volk. Maar alles werd ernstig in de war gebracht. Er kwam immers
niemand opdagen. Toen kwam plots het bericht dat Marie-Louise per koets reisde, langs de baan
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over Eeklo, en met haar gevolg Sint-Kruis naderde. Alle prominenten dan maar al zuchtend en
puffend op een drafje naar de Kruispoort om haar daar te verwelkomen en haar langs de Hoogstraat
of Rue d’Iena Brugge binnen te leiden. En dan was de keizer er nog niet eens bij. Hij had eerst een
ommetje gemaakt langs Sas-van-Gent, Philippine, Breskens en Sluis. Laat in de avond, in het donker
en onder een gietende regen, verscheen hij dan eindelijk te paard aan de Dampoort, vergezeld van
zijn generaals.

Ondertussen had het uitgebreide gevolg de tijd gehad om zich in Brugge te installeren. De keizer en
de keizerin waren in de prefectuur gelogeerd, het vroeger bisschoppelijk paleis op de Burg. Na een
vermoeiende dag trokken ze zich in hun appartementen terug. De koningen, prinsen, generaals,
ministers en andere hoogwaardigheidbekleders die het gezelschap uitmaakten, kregen gastvrij
onderdak in een van de grote herenhuizen van de stad, elk volgens zijn eigen rang en stand. De
feestelijkheden die voor die avond op het stadhuis waren gepland, werden afgelast.

‘s Anderendaags begon de dag met een groot ontbijt in de keizerlijke residentie. Napoleon deelde er
‘Légion d’honneurs’ uit, onder meer aan Anselme de Peellaert (1764-1817) die de lokale keizerlijke
erewacht leidde, aan burgemeester Aeneas de Croeser, aan Jean-Jacques van Outryve de Merckem
(1740-1815), die de kamer van koophandel en de Brugse haven leidde en aan vicaris-generaal Pieter
De Pauw (1727-1810).

Na de middag trok de koets met Napoleon en Marie-Louise door de Steenstraat en de Mariastraat
naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Hij wilde er aan zijn echtgenote de praalgraven tonen van haar
voorouders, Karel de Stoute en Maria van Bourgondië. De beroemde Madonna van Michelangelo kon
hij haar niet tonen, want die was enkele jaren voordien geroofd en stond nu in het Louvre, het
Musée Napoléon. De uitleg werd hen gegeven door de welbespraakte roedrager Pieter De Zitter. Die
legde meteen ook uit dat hij in de revolutietijd de praalgraven had verstopt en aldus verder onheil
had voorkomen. Napoleon prees er hem voor.

De ganse stoet begaf zich vervolgens via de Dyver, de Wollestraat, de Markt, de Vlamingstraat en de
Vlamingdam naar de Handelskom, waar de voornaamste handelaars van de stad hen opwachtten.
Voor Napoleon was dit het hoogtepunt van zijn bezoek en hij praatte er honderduit met de
aanwezige importeurs en reders. Dan weer naar de Burg en de prefectuur. Voor de keizerin volgde
een ceremonie waarbij ze een zestigtal uitverkoren jongedames uit de ‘bonne société’ ontving. Een
tweede receptie volgde, van twaalf dames uit de Brugse adel, die als gastvrouwen optraden voor het
bal dat zou volgen. De keizer liet het mondaine gedoe aan zijn vrouw over en kwam weer naar
buiten. Met burgemeester de Croeser als gids, maakte hij een wandeling in de omgeving, door de
Blinde-Ezelstraat of Meierijstraat, de Braambergstraat, de Rozenhoedkaai, de Wollestraat, de Markt
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en zo weer naar de prefectuur. Hij was er terug om nog een derde receptie bij te wonen waarop alle
in Brugge aanwezige officieren waren uitgenodigd.

Tegen acht uur trokken de genodigden naar het stadhuis, waarvan de grote zaal in een feestelijke
balzaal was herschapen. In de bomvolle zaal schreden de keizer en de keizerin binnen en namen
plaats op de troon vooraan. Het bal kon beginnen. Marie-Louise opende het, aan de arm van de
grootmaarschalk, generaal Duroc, prins van Frioul (1772-1813). Napoleon zelf danste niet, maar liep
rond in de zaal om met een aantal genodigden van gedachten te wisselen.

Om halfelf verliet het keizerlijk paar het stadhuis, stapte in een koets en reed door de Breydelstraat
naar de Markt om de feestelijke verlichting te aanschouwen. De Markt of Grande Place Napoleon,
met inbegrip van het Belfort, baadde in het licht en er stond weer een massa volk om het paar toe te
juichen. Er werd tweemaal rond de Markt gereden en dan ging het weer richting prefectuur.

‘s Anderendaags was het zondag en het keizerlijk paar hoorde om zeven uur de Mis in de kapel van
de prefectuur, vroegere bisschopszetel. Om negen uur vertrokken ze met hun gevolg en verlieten de
stad via de Ezelpoort. In de vaart van Brugge naar Oostende lag een barge klaar en iedereen stapte
in.

Het oponthoud in Brugge was van korte duur geweest. Tijdens de rondreis die een maand duurde,
verbleef Napoleon zes dagen in Antwerpen en vier dagen in Middelburg. Maar dat waren dan steden
die zijn gepassioneerde belangstelling opwekten, omwille van de werken die er werden uitgevoerd
om die havens te wapenen tegen Engeland. Ook zijn bezoeken aan Willebroek, Goes, Vlissingen, Sasvan Gent, Breskens, Sluis, Oostende, Duinkerke, Calais, Boulogne, Fécamp, Dieppe, Le Havre en
Rouen toonden aan waar de belangstelling van de keizer naar uitging. De ‘dynastieke’ motieven van
blijde intrede in de voormalige Oostenrijkse Nederlanden kwamen er eigenlijk maar heel zijdelings bij
te pas.

Het was niet de laatste maal dat Napoleon naar onze gewesten kwam. Van 19 september tot begin
november 1811 ondernam hij een reis die vooral tot doel had, na de opheffing van het koninkrijk der
Nederlanden en de inlijving van de vroegere Verenigde Provincies in het Franse keizerrijk, door zijn
bezoek aan de voornaamste Nederlandse steden, deze toestand te gaan bevestigen. Hij begon echter
die reis met een inspectie van de kustgebieden: Montreuil-sur Mer, Boulogne, Calais, Duinkerke,
Veurne, Oostende, Breskens, Cadzand, Vlissingen, Middelburg, Veere en vervolgens Antwerpen. Er
was bij zo een inspectietocht van militaire versterkingen, geen reden om ook Brugge te bezoeken en
dit gebeurde dan ook niet. Tijdens de volgende jaren zou Napoleon, ver van onze contreien, de
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dramatische gebeurtenissen beleven die tot het einde van het keizerrijk zouden leiden. Hij kwam er
alleen nog terug om er op 18 juni 1815 bij Waterloo de genadeslag te krijgen.

Een laatste bemerking. Deze studiedag is gewijd aan Napoleon en de krijgsgeneeskunde. De
herinnering aan zijn bezoek in Brugge past eigenlijk niet binnen dit thema, want niets verbindt dit
bezoek aan de geneeskunde. De keizer zal heel zeker een arts in zijn gevolg hebben gehad. Het was
alvast zijn ‘premier médecin’ baron Jean-Nicolas Corvisart (1755-1821) niet, want die zou in de lijst
van de prominenten ongetwijfeld zijn vermeld. Wellicht ging het om een ondergeschikte arts, die
men niet de moeite vond om te vermelden. Nochtans was ook ‘eerste chirurg’ Alexandre Yvan (17651839) van de partij en logeerde hij op de prefectuur. Deze specialist van de chirurgie had Napoleon
op alle slagvelden gevolgd. De praktizijnen hadden echter weinig werk, want zowel de keizer als de
keizerin verkeerden in uitstekende gezondheid.

De keizer toonde tijdens zijn Brugs verblijf geen belangstelling voor geneeskundige activiteiten, zoals
het Sint-Janshospitaal of andere caritatieve zaken. Het jaar 1810 was ook een eerder vreedzaam jaar,
met weinig oorlogen, die voordien hevig hadden gewoed en telkens tot gevolg hadden gehad dat
naar de Brugse militaire hospitalen heel wat gekwetsten werden afgevoerd, om er te worden
verzorgd en vaak – zoals de registers van het stedelijk kerkhof getuigen – om er te sterven.

Het verhaal van dit keizerlijk bezoek aan Brugge is dan ook in dit programma eerder als verpozing
bedoeld, neem ik aan, midden het vele krijgsgeweld en de ziekteverhalen die hier aan bod komen.
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HOE ZIEK WAS NAPOLEON ?
1

Dr. Johan Mattelaer

Na de uiteenzettingen over de organisatie van de geneeskunde in de tijd van en binnen het leger van
Napoleon is het tijd geworden om ons even op de mens Napoleon zelf toe te spitsen. Was Napoleon
zelf ziek en hoe ziek was Napoleon dan wel?
Het antwoord op de vraag is duidelijk positief: JA, hij was ziek!
En dat ziet men al duidelijk wanneer men verschillende portretten van de man naast elkaar zet.
Vanaf 1810 treedt een duidelijk verouderingsproces op.

In het kader van dit symposium willen we nader ingaan op de ziekten, verwondingen en
aandoeningen die Napoleon zelf vertoond heeft. Jammer genoeg laat het tijdsbestek ons niet toe al
deze aandoeningen in detail te bestuderen.
Bij Napoleon werden heel wat aandoeningen beschreven waarvan we er hier enkele in het kort
vermelden:
1. AILUROFOBIE
2. OORLOGSWONDEN
3. MAAGKLACHTEN
4. BLAASKLACHTEN
5. HEMORROÏDEN
6 SLAPELOOSHEID en SLAAPAPNOE
7. OBESITAS
8. SEKSUELE DYSFUNCTIE
9. DEPRESSIES
1

Montanus Collegium Medico-Historiensis Brugge , History Office European Association of Urology
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10. WAARAAN IS HIJ UITEINDELIJK GESTORVEN?

AILUROFOBIE
Ailurofobie, wat is dat? Heel eenvoudig : ailurofobie is een ziekelijke vrees voor katten: wanneer een
persoon zo bang is dat hij katten zo veel mogelijk mijdt of in confrontatie met de dieren zelfs
paniekaanvallen krijgt. Ook Hitler en Mussolini hadden ailurofobie.

OORLOGSWONDEN
Omdat Napoleon zelf actief aan de gevechten deelnam is het niet te verwonderen dat hij tijdens de
vele veldslagen ook zelf gewond raakte.
1. Hersencontusie als kind
2. 1793: wonde aan de linker dij tijdens beleg van Toulon
3. 1795: bijtwonden van een hond tijdens een liefdesnacht bij zijn maîtresse
4. 1798: slag van de hoef van een Arabisch paard in Damanhour (Egypte)
5. 1803: Napoleon valt tijdens een jachtpartij in Marly en bezeert zijn ringvinger.
6. 1809: een vijandelijke kogel raakt Napoleon aan de rechter hiel tijdens de slag van Ratisbonne
(Regensburg)
7. 1812: tijdens de brand van Moskou vat zijn hoofdhaar vuur (il eut sa redingote grise brûlée en
plusieurs endroits, de même que ses cheveux)
Wegens de omvang van deze tekst is het onmogelijk om alles te beschrijven, maar de wonde aan de
linker dij tijdens het beleg van Toulon in 1793, en de vijandelijke kogel die Napoleon raakte aan de
rechter hiel tijdens de slag van Ratisbonne (Regensburg) (de twee veldslagen die in vetjes vermeld
zijn) waren toch wel van groot belang in het leven van Napoleon zelf.
Deze letsels worden ook nog beschreven bij zijn autopsie in 1821.
*Tijdens het beleg van Toulon in 1793, stad die door de Engelsen was bezet, wordt het paard van
Napoleon onder hem gedood. Hij gaat te voet verder en krijgt de korte lans van een Engels officier in
zijn linker dij, juist boven de knie. De getuigenissen spreken van une plaie profonde et pouvant
admettre le poing. Hij ontsnapt nauwelijks aan een amputatie door de chirurg Hernandez en geneest
dank zij de goede zorgen van dokter Jean-Mathieu Chargé.
*Tijdens de slag om Regensburg (Ratisbonne) in 1809 wordt Napoleon, die te voet liep, door een
Duitse kogel geraakt aan de rechter enkel. Tandis qu’avec une lunette l’empereur observait les lieux, il
reçut une balle au coup de pied et dit avec sang le froid d’un vieux soldat: je suis touché! De kwetsuur
wordt verzorgd door zijn privéarts Yvan. De eerste kamerknecht van de keizer schrijft hierover in zijn
Mémoires: J’arrivai au moment où monsieur Yvan faisait le pansement. On coupa et laça la botte de
l‘empereur qui remonta sur le champ á cheval!
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MAAGKLACHTEN
Het is zeker dat Napoleon maagklachten had. Ging het om maagontsteking, een maagzweer of een
maagkanker? Wel weten we dat Napoleon zelf zeer goed wist dat zijn vader aan een maagkanker
gestorven was. Sommige beweren dat de maagklachten en de vrees voor maagkanker de redenen
zijn dat Napoleon zo vaak te zien is met de rechter hand onder zijn jas op de maagstreek.
Was het een maagzweer of een maagkanker? We zullen er bij de autopsie later nog meer over
vertellen.

BLAASKLACHTEN
Uit talrijke bronnen is ook zeker dat Napoleon blaasklachten of dysurie had. Dit betekent vaak en
pijnlijk plassen met een onbedwingbare plasdrang.
Gezien zijn militaire campagne in Egypte heeft men gedacht aan bilharziosis van de blaas. Bilharziosis
is een parasiet die in wormen in de Nijl leeft en in de menselijke blaas nestelt, wat hevige
blaasklachten geeft. Het hoofdsymptoom: hematurie of bloed in de urine werd echter bij Napoleon
nooit beschreven.
Zeker waren blaasontstekingen aanwezig. En deze zouden volgens sommigen2 zelfs oorzaak geweest
zijn van zijn nederlaag in Waterloo. Zijn toestand van verzwakking en de uitputtende dagen na zijn
terugkeer uit Sint-Helena waren samen met de regen en het koude weder te Waterloo de ideale
omstandigheden om die blaasontsteking aan te wakkeren. In Waterloo had Napoleon koorts en
ernstige blaasklachten. Daarom stelde hij de aanval te Waterloo, die gepland was in de vroege
morgen, uit tot voor de middag. En het uitstellen omwille van zijn blaasklachten zou de oorzaak
kunnen zijn van de nederlaag, want ondertussen waren de Pruisen op het slagveld aangekomen! Zijn
2

Hatzinger M., Stastny M., Moll F., Haferkamp A., Turning Points in Wold History. Did Napoleon possibly have a bladder
infection at the time of the Battle of Waterloo and was this the reason for loosing the battle?, De Historia Urologiae
Europaeae, vol.21, p.123-129, History Office of the EAU, Arnhem, 2014.
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blaasklachten waren ook de reden dat hij het slagveld heeft verlaten en de gezagvoering aan
generaal Ney heeft overgedragen die verkeerde definitieve militaire beslissingen zou genomen
hebben.
Bij de autopsie na zijn dood vond men een chronisch ontstoken, kleine blaas met verdikte wand en
talrijke kleine blaassteentjes.
Napoleon klaagde ook vaak dat hij slechts druppelsgewijs kon urineren. Dit zou te wijten kunnen zijn
aan een vernauwing van de urethra of pisbuis, een gevolg van de druiper die Napoleon vroeger zou
opgelopen hebben. Zijn lijfarts Corvisart heeft dat echter altijd ontkend.
Arne Sörensen3, een Deense nefrologe, beweert dat de nier en de blaasproblemen van Napoleon al
tijdens zijn kinderjaren begonnen waren en dat hij stierf aan nierinsufficiëntie door schrompel
nieren.

HEMORROÏDEN
Herhaaldelijk wordt ook vermeld dat Napoleon leed aan hemorroïden, doch hierover zijn, behalve
sommige spotprenten, weinig details gekend. Wel weten we dat naast de blaasklachten, de anale
klachten een oorzaak waren van zijn ziektetoestand in Waterloo.
Napoleon zelf sprak herhaald over zijn hemorroïden en constipatie.

SLAAPSTOORNISSEN
Napoleon had de reputatie weinig te slapen en ’s nachts dikwijls op te staan om te werken. Tulard4
schrijft: couché à minuit, il se réveille à trois heures pour réfléchir aux affaires les plus délicates, prend
un bain chaud et se recouche à 5 heures.
Mogelijks vertoonde hij ook slaapapnoe en dat kan dan kaderen met de obesitas die hij later
vertoonde, maar anderzijds is er geen enkele aanwijzing dat hij snurkte. Hij had wel frequent
neusverkoudheid met neusverstopping en apnoe voor gevolg.
3

4

Sörensen Arne, Les reins de Napoléon, Ed. Hovedland, Hobjerg, Denmark, 2009.

Tulard J., Napoléon ou le Mythe du Sauveur, Edit. Dunan, Paris, 1951.
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Maar sinds 1812 sliep hij ook soms overdag. Chaptal noteerde: que le sommeil qu’il avait maîtrisé
jusque-là, le maîtrisait à son tour.

OBESITAS
De zwaarlijvigheid van Napoleon zien we vooral na 1812 opkomen. Hijzelf zei: « Je suis devenu trop
gros! ».
In 1816 schrijft Baron Stürmer, Oostenrijks commissaris op Sint-Helena: Bonaparte continue à jouir
d’une santé parfaite. Il mange beaucoup et engraisse à vue d’œil!
De zwaarlijvigheid samen met de dutjes overdag werden ook verklaard als een soort ‘Pickwick
syndroom’. Het was mogelijks ook voor een deel een algemeen endocrien probleem dat dystrofia
adiposito-genitalis genoemd wordt, en waarin de feminisatie van zijn lichaam op het einde van zijn
leven past en ook het vaststellen van kleine atrofische testikels bij de autopsie. Wellicht heeft dit dan
ook zijn volgende aandoening in de hand gewerkt namelijk zijn impotentie!

SEKSUELE DYSFUNCTIE
Van de keizer spreekt of schrijft men niet over zijn intiem geslachtsleven!
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Feit is dat hij als jonge man een nogal wild seksleven gehad heeft. Verder is hij tweemaal gehuwd en
had drie kinderen.
Het laatste beschreven contact van Napoleon met een vrouw dateert van Borodino tijdens de
Russische veldslag in 1812. Gravin Marie Waleska trok later in het geheim naar Elba, maar ze sliepen
in aparte kamers. Op Sint-Helena had hij contact met Albine de Montholon, maar was dan al duidelijk
impotent5!
In het autopsieverslag van de Engelse arts Walter Henry (1791-1860)6, die de autopsie bijwoonde is
te lezen: “The pubis much resembled the mons veneris in women. The penis and testicles were very
small and the whole genital system seemed to exhibit a physical cause for the absence of sexual
desire and the chastity which had been stated to have characterized the deceased.”

Over deze impotentie bestaat een bekende spotprent waarop aartshertogin Marie Louise zegt: “My
dear Napoleon, your bed accommodations are very indifferent! Too short by a yard! I wonder how
Josephine put up with such things even as long as she did!!! en Napoleon antwoordt: “Indeed Maria, I
do not well understand you. The Empress Josephine who knew things better than I hope you do, never
grumbled – La diable! I will never be able to get what I want after all!!”

5

Hibbert Christophe, Napoleon, his Wives and Women, W.W. Norton & Company, 2002.

6

Henry Walter, Events of a military life: being recollections after service in the Peninsular war, invasion of France, the East
Indies, St. Helena, Canada, and elsewhere, W. Pickering, London, 1843.
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U zal het me niet kwalijk
nemen dat ik, als uroloog, een
speciale interesse vertoon
voor de penis van Napoleon7!
We hebben al verteld dat
Walter Henry, een Britse arts,
die bij de lijkschouwing van
Napoleon aanwezig was,
vertelde en schreef dat de
penis en testikels zeer klein
waren.

Francesco Antommarchi, de Corsicaanse arts of pseudoarts, die de lijkschouwing verrichtte en er een
boek over schreef, zou de penis verwijderd hebben en hem aan de biechtvader van Napoleon,
kapelaan Ange Paul Vignali gegeven hebben. Een eeuw lang bleef de piemel uit beeld tot in 1924 een
fameus boekenantiquair, Rosenbach, de penis van Napoleon wist te kopen op een veiling in Londen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd hij opnieuw verkocht aan Rosenbachs biograaf Hyde die hem
verder verkocht aan een andere antiquair Gimelson.
Feit is dat in 1977, de penis, met een lengte van 3,8 cm, officieel te koop was op een veiling te Parijs
en de catalogustekst vermeldt hem als een klein opgedroogd object, elegant omschreven als
gemummificeerd spierweefsel.
De befaamde New Yorkse uroloog John Kingsley Lattimer (1914-2007) kocht het kleinood bij het
gerenommeerde veilinghuis Christies voor 4.000 US$. Na de dood van de uroloog Lattimer werd hij
geërfd door zijn dochter Eva Lattimer in wiens bezit het nog steeds is.

DEPRESSIE
Niet alleen na zijn nederlagen in Rusland en Waterloo was Napoleon depressief, al vroeger had hij al
suïcidale neigingen. Opnieuw hebben we niet de tijd om hier uitvoerig op in te gaan.

7

Perrottet Tony, Napoleon’s Privates: 2500 Years of History Unzipped, HarperCollins Publishers, New York.
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WAARAAN IS NAPOLEON GESTORVEN
En tenslotte: waaraan is Napoleon dan tenslotte gestorven? Hierover zijn stapels boeken geschreven.
De hypothese van nierfalen kan met de autopsiegegevens worden uitgesloten. Werd hij met
arsenicum vergiftigd, want arsenicum werd duidelijk in zijn haren teruggevonden. Of is hij van een
maagbloeding op een maagzweer of aan een maagkanker gestorven. Vragen die de gehele wereld
zich heeft gesteld.
In de aanwezigheid van 5 Britse artsen heeft Dr. Antommarchi in 1821 de autopsie verricht, daags na
het overlijden van Napoleon, en in 1825 een verslag gepubliceerd samen met de medische
geschiedenis van Napoleon op het eiland Sint-Helena. Er bestaan echter 5 verschillende
autopsieverslagen! Twee van Dr. Antommarchi, die de autopsie heeft verricht, een klad- en een
officiële versie van het officiële (internationale en politiek verspreidde) verslag en een verslag dat
later door de Engelse Dr. Henry werd geschreven.
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Na heel wat discussie neemt men nu aan dat Napoleon gestorven is aan een chronische bloeding
door maagkanker. We kunnen dit aan de hand van klinische symptomen, en autopsiebevindingen in
de huidige medische terminologie omschrijven en indelen in 3 verschillende periodes:
Tussen oktober 1815 en september 1820 klaagt Napoleon van hevige maagklachten, hetgeen bij de
autopsie kan correleren met een gastritis of (gedeeltelijk geperforeerd?) ulcus en vergroeiingen met
de lever.
Tussen oktober 1820 en februari 1821 heeft hij persisterende hevige maagpijn met opgeven van
bloed. De klachten en de autopsie wijzen duidelijk op een maagkanker.
Tussen maart 1821 en mei 1821 steeds heviger maagpijn, gepaard met opgeven van bloed en bloed
in de stoelgang. Uit de vaststellingen bij de autopsie zou men vandaag de diagnose van een
maagkanker stadium T3N1M0 stellen.
Maar er waren ook andere stemmen, die lang stand hebben gehouden. Van Napoleon zijn immers
verschillende haarlokken bewaard. In 1964 werden in een modern laboratorium te Glasgow grote
hoeveelheden arsenicum in deze haren vastgesteld, en onmiddellijk kwam het vermoeden dat
Napoleon vergiftigd werd.
Tegenstanders van de theorie beweerden dat dit aan vroegere behandeling tegen syfilis te wijten
was, en andere dat het arsenicum afkomstig was dat aanwezig was in de verf waarmee het huis in
Sint-Helena was geschilderd.
In 1995 werd in het Federal Bureau of Investigation in Canada
een haarlok onderzocht die stelde: The amount of arsenic
present in the submitted hairs is consistent with arsenic
poisening.
Er werd ook flink wat gediscussieerd of Napoleon door een
(bewust?) teveel aan calomel zou gestorven zijn. Calomel
bevat kwikchloride en een overdosis kan toxisch zijn. Doch ook
deze hypothese werd weerlegd.

163

Maar vrij recent heeft Dr. Goldcher8, van het Institut Napoleon te Parijs, een actueel en modern
autopsieverslag gemaakt, met een perfecte synthese en besluit van de ziekten en de autopsie van
Napoleon. In Napoléon Premier, l’ultime autopsie herwerkt en bestudeert hij tot in het kleinste detail
al wat over de gezondheid en het lichaam van Napoleon werd geschreven. Hij herziet alles door de
ogen van de moderne geneeskunde en eindigt met de diagnose dat Napoleon gestorven is aan een
maagbloeding, veroorzaakt door een niet perforerende maagkanker. Het boek van Alain Goldcher is
een aanrader en een must voor ieder die er meer wil van weten.
Dit was een kort overzicht van de ziekten die Napoleon zelf heeft meegemaakt. Het is al te kort en
zeker onvolledig, want van Napoleon zijn bijvoorbeeld ook galkolieken beschreven.
We hopen alleen aangetoond te hebben dat deze voor sommigen nog altijd supra natuurlijke man,
deze superman, toch ook maar een mens van vlees en bloed was, zoals wij allemaal.

8

Goldcher Alain, Napoléon Ier l’ultime autopsie, Editions SPM, Paris, 2012.
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DE SABEL IN HET LEGER VAN NAPOLEON: HAKKEN, HOUWEN EN
STEKEN
Dr. Bert Gevaert (KULeuven)

De sabel is het wapen waar je het meeste vertrouwen in moet hebben, het laat je zelden in de steek
door in je handen te breken. De slagen van dit wapen zijn veel zekerder als je ze zelfzeker uitdeelt en
als je dit wapen op de juiste manier vasthoudt.
Antoine Fortuné de Brack, Avant-postes de cavalerie légère (1831)

INLEIDING
Hoewel Napoleon zelf in de eerste plaats een artillerist was en de meeste van zijn overwinningen
behaalde door zijn geniaal gebruik van kanonnen, speelden blanke wapens nog steeds een grote rol
op het napoleontische slagveld. De sabel was het wapen bij uitstek van de cavalerie die zeker niet
mag onderschat worden. Toch is het algemeen beeld dat oorlogen ten tijde van Napoleon vooral
uitgevochten werden met vuurwapens.
Het is inderdaad zo dat musketten de meeste verwondingen veroorzaakten, maar anderzijds moeten
we hier aan toevoegen dat de nauwkeurigheid van musketten soms veel te wensen overliet, zeker na
100 meter (Westwood, 2006, p. 375). Een individuele infanterist moest al heel veel geluk hebben als
hij zijn doelwit kon raken op 80 meter en op 200 meter had alleen een salvo van honderden
musketten kans om de vijand te treffen. Volgens Alessandro Barbero trof slechts één kogel op 459 de
man voor wie hij bedoeld was en in Waterloo, waar het schieten op korte afstand gebeurde, was dat
één op 162 kogels (Barbero, 2010, p. 159). Toch waren musketten in combinatie met bajonetten
geduchte wapens en waren ze, wanneer de soldaten die hen droegen in een carré opgesteld waren,
zeer efficiënt om charges van de cavalerie tegen te houden.
Vuurwapens schoten onnauwkeurig, hun vuurstenen konden verloren raken, de loop verstopt en in
geval van regen waren ze onbruikbaar (de Brack, [1831], 1876, p. 46-51). Ze veroorzaakten ook
enorm veel rook, waardoor soldaten verplicht waren om kleurige uniformen te dragen om toch nog
iets in de mist van het gevecht te kunnen zien. Pistolen konden bovendien alleen op korte afstand
gebruikt worden dus de meesten prefereerden deze wapens in combinatie met een sabel.
Tijdens de napoleontische oorlogen werd de karabijn ingevoerd, die in tegenstelling tot de musket
geen gladde, maar een getrokken loop had. Door deze groeven in de loop was het schieten veel
nauwkeuriger. Vooral de Britten maakten gebruik van de karabijn en misschien verklaart het ook ten
dele het succes van Waterloo, waar infanteristen in carré-opstelling de Franse cavalerie lange tijd op
afstand hielden (Westwood, 2006, p. 818-819).
Vuurwapens waren dus dubieus van kwaliteit, maar grote aantallen ervan hadden zeker een impact
op een gevecht, die alleen moest onderdoen voor de explosieve kracht van kanonnen. In man tegen
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man gevechten bleven blanke wapens echter domineren en cavaleristen, die niet in linies vochten en
minder tijd hadden om hun wapens te herladen, waren vooral aangewezen op hun sabel
(Haythornthwaite, 2002b, p. 29).

In dit artikel ligt de focus op het gebruik van de sabel in het Franse leger. Het is mijn bedoeling om dit
wapen, te midden van het gebulder van kanonnen en de walm van musketten, uit de duisternis van
de geschiedenis te brengen. Ik wil niet alleen stilstaan bij de technische kant van het vechten met
sabels, maar ook bij de verwondingen die ze kunnen veroorzaken.

HANDLEIDINGEN VOOR HET VECHTEN MET DE SABEL
In Frankrijk bestond er een lange traditie van schermen, die zich ook uitte in de publicatie van
schermhandleidingen. Zo ontstonden tussen 1623 en 1801 alleen al 38 handleidingen voor het
vechten met degen en sabel (Briost, Drévillon en Serna, 2002, p. 202 en 497). Ook in de rest van
Europa werd Frankrijk gezien als hét land waar geschermd werd op het hoogste niveau. Schermen
evolueerde trouwens van dodelijke kunst naar atletische sport, waarbij vermoedelijk al in de 17de
eeuw voor het eerst gebruik gemaakt van het floret (Amberger, 1999, p. 243). In de 18de eeuw kwam
ook het schermmasker in gebruik, die ook te zien is in de Encyclopédie van Diderot en d’Alembert.
Het schermen met de sabel heeft misschien wel gelijkenissen met het floretschermen, maar beide
wapens hebben een volledig andere bedoeling en verschillen dus ook op vlak van technieken. De
militaire sabel uit de tijd van Napoleon heeft bovendien nauwelijks overeenkomsten met de
hedendaagse sportsabel. We mogen ook niet vergeten dat de sabel vooral te paard werd gebruikt en
dat een cavalerist in de eerste plaats een bedreven ruiter moest zijn en dan pas een geharde sabreur!

Dat sabelhandleidingen vooral geschreven waren voor militairen is duidelijk wanneer we het werk
van M.J. de Saint Martin: L 'art de faire des armes réduit à ses vrais principes (1804) bekijken. Zelf
schrijft de Saint Martin, die verbonden was aan het Oostenrijkse hof, dat het wapen prima geschikt is
om tegen meerdere tegenstanders te vechten, zeker als men gebruik maakt van draaiende
bewegingen met de pols, de zogenaamde moulinet (p. IX-X). De Saint Martin toont ook hoe de sabel
gebruikt moet worden tegen de bajonet (p. XII), wat een veel voorkomende situatie was voor
cavaleristen. In zijn boek waarschuwt hij zijn lezer voor barbaren zoals Turken, Tartaren en andere
volkeren die kortere en krommere zwaarden gebruiken en proberen om hun tegenstander te
onthoofden (Espadon, p.35).
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de Saint Martin: L 'art de faire des armes réduit à ses vrais principes, L’art de l’espadon (1804)

Alexandre Muller schreef zijn traktaat Théorie sur l’escrime à cheval pour se défendre avec avantage
contre toute espèce d’arme blanches (1816) naar aanleiding van het Franse debacle in Rusland (1812)
waar veel Franse soldaten omgekomen waren. Er was dringend nood aan nieuwe soldaten en een
tekort aan goede instructeurs (Charlet en Pattyn, 2013, p. 1 en 8). Zijn boek kon daarbij van groot nut
zijn en vermoedelijk gaf Muller zijn eerste lessen al na de Russische campagne, hoewel het boek pas
gepubliceerd werd in 1816. Muller heeft het sabelvechten in zijn boek herleid tot eenvoudige
principes, zodat het snel kan aangeleerd worden zonder veel theorie. Bovendien muntten de 51
illustraties uit in helderheid, wat zeker een goed
didactisch hulpmiddel was voor de studenten die zich
wilden toeleggen op de sabel. Net zoals de Saint Martin
lezen we bij Muller hoe men moet vechten tegen
andere sabels, maar ook tegen lansen en bajonetten.
Belangrijk is hierbij dat Muller het advies geeft om
zoveel mogelijk te mikken naar het gezicht van de
tegenstander, zowel met houwen als met steken. In een
gevecht met een cavalerist is het interessant om de
teugels van het paard van de tegenstander door te
houwen, zo raakt hij stuurloos. Ook Vlaming Joseph
Abbel mocht dit ervaren in de slag van Borodino (7
september 1812) (Welten en De Wilde, 2011, p. 78. ).
Muller: Théorie sur l’escrime à cheval, pour se défendre avec avantage contre toute espèce d’arme blanches (1816)
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Zonder illustraties, maar wel zeer praktijkgericht is de handleiding van Antoine Fortuné de Brack:
Avant-postes de cavalerie légère’ (1831). Tot aan de Tweede Wereldoorlog werd deze handleiding
gretig geconsulteerd door militairen (Roucaud, 2007). de Brack, die zelf gevochten had bij de lansiers
van Napoleon, adviseert om zoveel mogelijk te steken naar de tegenstander omdat men hem zo kan
demoraliseren (de Brack, [1831], 1876, p. 51). Men moet bij het steken, maar ook bij het houwen,
opnieuw de nek en het gezicht viseren. Men kan de wonde erger maken door op het moment van de
houw de zwaardhand weer naar achter te brengen, waardoor men het effect van een zaag heeft.
Ook de Egyptische Mammelukken gebruikten deze techniek, aldus de Brack (de Brack, [1831], 1876,
p. 52).

Van geheel andere orde, ten slotte is het werk van F.C. Christmann: Theoretisch-Praktische Anleitung
des Hau und Stossfechtens (1838). Hoewel Christmann geboren was in Duitsland had hij toch
gevochten bij de elitetroepen van Napoleon. Naar eigen zeggen was Christmann in de leer geweest

Christmann: Theoretisch-Praktische Anleitung des Hau und Stossfechtens (1838)

bij verschillende meesters en had hij op basis van al deze lesssen zijn eigen systeem uitgewerkt.
Centraal was zijn idee dat men bij het schermen voortdurend de aanvalslijn moet veranderen
(Amberger, 2008). Ook Christmann geeft tips over het vechten tegen meerdere opponenten en
soldaten met bajonet, maar zijn manier van schermen sluit al sterk aan bij de hedendaagse
sportsabel. Zo ziet Christmann sabelvechten als een sportieve oefening, die vooral voor
jongemannen interessant is om hen gezonder en fitter te maken (Christmann, 1831, p. VII-IX). Het
zou jongeren ook meer zelfvertrouwen moeten geven. Christmann maakt in zijn lessen ook
onderscheid tussen illegale en legale technieken, waarbij illegale technieken bedoeld zijn voor
soldaten die hun tegenstander willen verwonden of uitschakelen. Ook steken is volgens Christmann
een illegale techniek (Christmann, 1831, p. 26-27).

Leren schermen met de sabel kon echter niet alleen met behulp van boeken gebeuren, men kon ook
naar speciale schermscholen gaan, zoals de Prytanée Militaire in la Flèche in de Loirevallei of de
cavalerieschool van Saint Germain-en Laye (nabij Parijs).
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In het leger gaven schermmeesters (maître d’escrime) en provoosten (prévot d’armes) les in het
hanteren van de sabel (Crowdy, 2015, p.48).

SABELTYPES
Sabels werden gebruikt door zowel de infanterie als de cavalerie en konden grote verschillen
vertonen.
De cavalerie maakte gebruik van drie types sabels: rechte sabels, die we zelfs ‘zwaarden’ kunnen
noemen, licht gekromde sabels en sterk gekromde sabels. Hoe rechter de sabel, hoe beter geschikt
om te steken, hoe krommer hoe beter om te houwen.
Zware cavalerie (kurassiers en karabiniers) maakte doorgaans gebruik van rechte sabels, lichte
cavalerie van krommere modellen (Haythornthwaite, 2002b, p. 28).
De huzaren hadden de kromste sabels en stonden bekend voor hun specialiteit in het achtervolgen
van vijanden die ze vervolgens neersabelden.
Steken vanop de rug van een paard hield zeker een risico in en het vereiste een zekere kennis om te
kunnen steken zonder de eigen pols te breken (de Brack, [1831], 1876, p. 52).

Bron: Haythornthwaite, Napoleonic cavalry (2002), p. 31
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De Mammelukken, die na de Egyptische campagne (1798-1801) in het Franse leger vochten, hadden
hun eigen Oosterse kromzwaarden, waarmee ze – zoals eerder vermeld – gespecialiseerd waren in
het onthoofden van hun tegenstanders.
Ook de grenadiers en de officieren van de infanterie (en artillerie) hadden hun eigen sabels. Deze
waren doorgaans korter dan de sabels van de cavalerie (Crowdy, 2015, p. 101). De sappeurs hadden
zelfs sabels met een zaablad, maar het is twijfelachtig of ze hier ook mee vochten.

VECHTEN MET DE SABEL
DUELLEREN
Soldaten gebruikten hun sabels niet alleen tegen de vijand, maar ook tegen hun eigen landgenoten in
ereduels. Hoewel duelleren maatschappelijk werd afgekeurd en voor slachtoffers zorgde bij soldaten
die beter ingezet konden worden tegen de vijand, bestond er in Frankrijk geen wet tegen duelleren
(Briost, Drévillon en Serna, 2002, p. 462-463). Ook rechtbanken waren bijzonder soepel bij duelleren
en reageerden alleen als de etiquette van een duel geschonden werd (Cohen, 2010, p. 97). De
etiquette bestond erin dat men de tegenstander officieel moest uitdagen, waarna de details van het
duel geregeld werden door secondanten. Diezelfde secondanten bemiddelden ook over de keuze van
wapens en pistolen werden alleen gebruikt als een van de duellisten niet in staat was om met een
sabel te vechten (Crowdy, 2015, p. 155). Het vechten gebeurde met ontbloot bovenlijf of met een
open hemd, zodat duidelijk was dat de schermers geen verborgen bescherming droegen.

Harvey Keitel en Keith Carradine in The Duellists (Ridley Scott, 1977), beiden met cadenettes.
Bron: https://www.filmaffinity.com/en/movieimage.php?imageId=460347979 (datum van raadpleging 19-04-2015)
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Dominique Larrey (zie verder) vermeldt verschillende gevallen van soldaten die hij behandeld heeft
nadat ze gevochten hadden in een duel. Bij een van zijn patiënten moest hij zelfs de voorarm
amputeren omdat hij voor gangreen vreesde (Larrey, [1812], 2004, I, p. 455). Elders beschrijft hij
pagina’s lang de behandeling van de duelleerverwonding van een zekere Pierre Cadrieux, zonder één
woord van kritiek op de oorzaak van de verwonding. In tegendeel, Larrey vertoont een groot
enthousiasme in de beschrijving van hoe hij de wonde kon genezen en zelfs kon bespreken in de
medische school van Parijs (Larrey, [1812], 2004, II, p. 896-901).
Het beroemdste duel ooit werd gevochten tussen Fournier Sarlovèze (1773-1827) en een officier met
de naam Dupont. Hun reeks van duels duurde van 1794 tot 1813 en kwam tot een einde toen
Fournier zijn twee kogels verschoot in hun laatste pistoolduel en overgeleverd was aan de genade
van Dupont (Elting, 1997, p. 174). Het verhaal van het duel tussen deze beide heren diende tot
inspiratie van één van de beste films van Ridley Scott, The duellists (1977).

INDIVIDUELE WAPENFEITEN
Duelleren spreekt vandaag zeker en vast tot de verbeelding, maar de sabel was vooral bedoeld om te
gebruiken op het slagveld waarbij men de vijand moest verdrijven en voor zijn eigen leven moest
vechten.

Guindey en Louis Ferdinand in Saalfeld (10-10-1806)
Bron: Parquin, Récits de guerre ([1842], 1892), plaat 4.
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Hoewel de kracht van de cavalerie bestond in het chargeren met honderden (of duizenden)
manschappen met de sabel naar voor gericht (zoals in Eylau, 7-8 februari 1807) zijn er ook tal van
individuele soldaten bekend die zich met hun sabel bijzonder heldhaftig geweerd hebben.
De beste schermer in het Franse leger was ongetwijfeld de mulat Jean Louis Michel (1785-1865) die
van Haïti afkomstig was. Toen hij bespot werd omwille van zijn huidskleur daagde hij zijn
tegenstander uit tot een duel. Jean Louis weigerde om zijn sabel te gebruiken maar vocht met een
floret, voorzien van een beschermdopje. Hij sloeg zijn tegenstander zo hard in het gezicht dat hij
bloedend op de grond viel. Zijn grootste prestatie was echter in 1812. In een conflict tussen
Italiaanse soldaten die aan de Franse zijde meevochten en hun Franse strijdmakkers werd er beslist
om het geschil op te lossen door een gevecht van vijftien tegen vijftien. Jean Louis beet de spits af en
versloeg dertien Italianen na elkaar. Bloedend en vermoeid was hij bereid om ook de laatste twee
Italianen te bevechten, maar toen werd de strijd stilgelegd onder luidkeels geroep “Vive Jean Louis!”
Jean Louis ging op pensioen en vestigde zich in Metz waar hij een schermschool opende. Later
verhuisde hij naar Montpellier waar hij tot aan zijn dood, oud en blind (!) les bleef geven (Cohen,
2010, p. 97-99)!
Het beroemdste wapenfeit met de sabel staat echter op naam van Jean-Baptiste Guindey (17851813). Guindey was kwartiermeester bij de huzaren en vocht mee in de Slag bij Saalfeld (10 oktober
1806). Tijdens deze slag werd Guindey geconfronteerd met de Pruisische prins Louis Ferdinand, die
gemerkt had dat de slag tegen de Fransen verloren was. Als een kamikaze stortte Louis Ferdinand
zich op de Fransen en stond oog in oog met Guindey die hem vroeg om zich over te geven. De
Pruisische prins reageerde echter niet maar haalde uit met zijn sabel en bracht de huzaar een grote
hoofdwonde toe. Guindey was echter niet uitgeschakeld maar doorstak de prins in de borst
waardoor hij ter plekke neerzeeg (Butler, [1903], 2013, I, 178). Guindey kreeg weliswaar een
onderscheiding, maar toch was Napoleon teleurgesteld dat de prins niet levend gevangen genomen
was. Toen Guindey hiervan hoorde vertelde hij aan zijn medesoldaten dat de Pruis niet bepaald in de
stemming was om zich over te geven (Parquin, ([1842], 1892, p. 45). Zelf stierf Guindey in 1813 in de
Slag bij Hanau (20 oktober 1813) waar zijn lichaam gevonden was volledig overdekt met
sabelverwondingen.
In 1811 raakte Jean Baptiste Antoine-Marcellin de Marbot (1782-1854) in Spanje betrokken in een
sabelgevecht waarbij hij drie tegenstanders uitschakelde (Butler, [1903], 2013, II, p. 146-147), maar
de verder onbekende grenadier Hennin deed het nog beter. In de slag bij Ulm (16-19 oktober 1805)
doodde Hennin zeven Oostenrijkers met zijn sabel nadat zijn musket gebroken was. Vermoedelijk
had hij nog meer vijanden kunnen doden, maar zijn sabel begaf het en hij werd door de tegenstand
overweldigd en gedood (Blocqueville, A.L.([1887],2013), p. 70-71).
Van andere krijgsmannen weten we zelfs hun naam niet met zekerheid, maar wel dat ze zich dapper
geweerd hebben in een gevecht. Na de Slag bij Maloyaroslavets (24 oktober 1812) werd een groepje
Fransen aangevallen door Russische kozakken. Een Frans soldaat had één van de kozakken gedood
en verschillende andere gewond, maar was in het handgemeen zijn sabel en hoed verloren. Daarop
had hij een lans gebruikt van de kozakken en was blijven doorvechten. Omdat zijn mantel en de
afwezigheid van zijn shako niet meteen duidelijk maakte dat hij een Frans soldaat was, werd hij
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abusievelijk voor een Rus aanzien en door een medesoldaat neergestoken. Toen de Franse grenadier
gezien had wat hij gedaan had wou hij zelfmoord plegen en in zijn dood zoveel mogelijk Russen
meeslepen, maar de grenadier slaagde niet in zijn opzet en werd ongewild een held. Na het gevecht
was zijn eerste vraag hoe het met de Fransman gesteld was die hij had neergestoken en tot zijn grote
vreugde had zijn ongewenste slachtoffer de steekwonde overleefd (Cottyn en Hénault, [1853], 1910,
p. 59-60).
Bovenstaande wapenfeiten zijn allemaal verricht door mannen, maar er zijn ook enkele vrouwen
bekend die zich kranig geweerd hebben met de sabel!

Oude postkaart (privébezit) met een klein portret van Marie-Thérèse Figueur

Een van de beruchtste vrouwen in het Franse leger was mademoiselle Marie-Therèse Figueur (17741861), die ook bekend stond onder de naam Madame Sans-Gêne. Ze verkleedde zich als man om te
kunnen vechten in het leger van Napoleon en dicteerde haar memoires aan een zekere Saint
Germain, waardoor we goed geïnformeerd zijn over haar leven hoewel Marie-Therèse een aantal
feiten zeker heeft aangedikt. Wanneer ze aan het vechten is in Spanje richt plots iemand zijn geweer
op haar, maar dat houdt onze kranige dame niet tegen. Ze stormt op haar vijand af en doorsteekt zijn
keel met haar sabel. “ c’est ce qu’en langage militaire nous appelons le coup du cochon “(Figueur,
1842, p. 63). Bij het gevecht merkt ze zelfs niet op dat zijn kogel haar helm geraakt had en dat
hierdoor haar haar in de war was! In een ander gevecht krijgt ze vier zwaardhouwen op haar rug te
verduren, maar ze is slechts licht gewond. Wanneer ze gewond neerligt proberen dieven haar
kletsnatte laarzen af te trekken, wat haar veel meer pijn deed. Ze had het gevoel alsof ze levend
gevild werd (Figueur, 18142, p. 96)!
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Een laatste vergeten vrouw is Madeleine Kintelberger die als cantinière (marketentster) gehuwd was
met een Frans soldaat. Wanneer haar man in 1805 sneuvelt in een gevecht tegen Russische soldaten
neemt ze zijn sabel ter hand om haar zes (!) kinderen te verdedigen. Ook het feit dat ze al zes
maanden zwanger was én haar recherarm half afgeschoten was door een kanonbal hield haar niet
tegen om woest om zich heen te slaan en de Russen van zich af te houden. De Russen deden er nu
alles aan om deze uitzonderlijke vrouw gevangen te nemen en schoten haar achtereenvolgens in het
ene been en toen ze bleef verdervechten ook in het andere been. Eenmaal op de grond gevallen kon
Madeleine gevangen genomen worden samen met haar kinderen. In gevangenschap werden de
dertien verwondingen die ze had opgelopen verzorgd, maar moest haar rechterarm geamputeerd
worden en even later schonk ze het leven aan een gezonde tweeling! Ten gevolge van de
vredesonderhandelingen tussen Frankrijk en Rusland keerde ze samen met haar acht kinderen terug
naar Frankrijk in een luxueuze koets. Ze ontving een zeer royaal pensioen van Napoleon die nog nooit
zo’n uitzonderlijke dapperheid gezien had (Cardoza, 2010, p. 1-2).

VERWONDINGEN DOOR DE SABEL
HOE EEN MENS LIJDEN KAN
Soldaten in het leger van Napoleon konden in de loop van hun carrière heel veel verwondingen
oplopen, maar de absolute kampioen – of pechvogel? – was ongetwijfeld Nicolas-Charles Oudinot
(1767-1847) die ongeveer 25 keer gewond raakte (Haythornthwaite, 2002a, p.47):
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1793: kogel in hoofd (Hagueneau)
1794: been gebroken door kogel (Trier)
1795: vijf sabelhouwen, één kogel (Neckarau)
1796: vier sabelhouwen, één kogel (Ingolstadt)
1799: kogel in borst (Rosenberg), schouder (Schwyz) en borst (Zürich)
1805: kogel in heup (Hollabrunn)
1807: been gebroken door paard dat neervalt
1809: sabelhouw (Essling), oor bijna afgeschoten (Wagram)
1812: kartets in schouder (Polotosk), kogel door lichaam en voortgesleept door
paard (Berezina)
1814: kanonskogel tegen beide dijbenen (Brienne), kogel in borst (Arcis-sur Aube)
maar gered door zijn medaille van het Légion d’Honneur
In totaal liep Oudinot 10 sabelhouwen op, wat misschien veel lijkt, maar niets is
in vergelijking met kolonel Chipault van het 4de Regiment Kurassiers. In de Slag
bij Heilsberg (10 juni 1807) kreeg hij maar liefst 52 (!) sabelhouwen te
verwerken die ervoor zorgden dat hij door bloedverlies het bewustzijn verloor.
Hij herstelde echter probleemloos en bleef zijn land dienen tot aan zijn dood
door een banale ziekte (Nougaret, 1808, p. 305).

Pierre-François Durutte:
2 sabelhouwen (Waterloo, 1815)
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/François_Durutte (datum van raadpleging 6-05-15)

174

SABELVERWONDINGEN: HOOFD, SCHOUDER, KNIE EN TEEN…
Verwondingen door de sabel kwamen vrij vaak voor in de napoleontische oorlogen en ze waren
meestal ook goed te behandelen en te genezen. Wellicht is dat ook de reden waarom de meeste
verwondingen die chirurg Dominique Larrey (1766-1842) in zijn magnum opus beschrijft veroorzaakt
zijn door musketten en kanonskogels. Ook Larrey zelf was tijdens de Slag bij Waterloo twee keer
gewond geraakt aan zijn hoofd en één keer aan de linkerschouder toen hij zich bij zijn vlucht met zijn
sabel en pistolen probeerde te verdedigen (Larrey, [1812], 2004, II, p. 974).

Hechten van het hoofd
De eerste vermeldingen bij Larrey van verwondingen door de sabel moeten we situeren in de
Egyptische veldtocht waar onze chirurg ook bij betrokken
was.
In 1799 behandelde Larrey luitenant-kolonel Paultre die
verschillende sabelhouwen had gekregen en een steek van
een lans. Paultre was al weer gevechtsklaar na zes weken
(Larrey, [1812], 2004, I, p. 212).
Joachim Hyppolite Lepic (1768-1835), broer van de beroemde generaal
Lepic, had verschillende sabelhouwen gekregen tijdens zijn volledige
carrière. Op deze afbeelding kan men een duidelijk litteken zien van een
sabelhouw die hij had opgelopen in juni 1807.
Bron: http://fr.wikipedia.org/wiki/Joachim_Hippolyte_Lepic (datum van
raadpleging 6-05-2015)

Ernstiger was de verwonding van Pierre Soult, soldaat bij de
Jagers te Paard, die een zware sabelhouw had opgelopen
onderaan zijn achterhoofdsbeen. Deze houw, die veroorzaakt
was door een mammelukkensabel was door de nekspieren gegaan en had de zesde wervel
doorboord en het processus spinosus beschadigd. Een enorme lap huid hing op de schouders van de
patiënt en zijn kin rustte zelfs op zijn borst. De wonde zag er misschien vreselijk uit, maar kon
makkelijk genaaid worden door Larrey en enige tijd later was de patiënt volledig genezen. Toch voegt
Larrey er aan toe dat hij zijn patiënt jaren later weer ontmoet had en dat hij niet in staat was om
kinderen te krijgen, wat volgens Larrey hoogst waarschijnlijk veroorzaakt was door deze verwonding
(Larrey, [1812], 2004, I, p. 280).
Het was overduidelijk dat deze zwaardhouw bedoeld was geweest om Soult te onthoofden, maar
soldaten konden niet alleen – letterlijk – hun hoofd verliezen in een gevecht. Larrey geeft ons een
uitvoerig overzicht van soldaten met sabelwondes in het gezicht die door hechting makkelijk konden
opgelapt worden: Gardel (neus, wang en een deel van zijn kaakbeen), Thévenin (wenkbrauw, ooglid,
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kaakbeen en deel van zijn wang), Pierre Leclerc (neus en wang), Jerdet en Lejuste (neus) en Rivière
Brocard (linkerdeel van zijn gezicht, vlak bij zijn oor.) (Larrey, [1812], 2004, I, p. 590-592). Generaal
Dommanget incasseerde verschillende sabelhouwen in de Slag bij Borodino (7 september 1812),
zowel op zijn voorhoofd, zijn lip en zelfs een houw die meerdere tanden doorkliefde en hem
onherkenbaar verminkte. Larrey verwijderde de gebroken tanden, naaide de lip en de generaal kon
terugkeren naar Frankrijk. Alleen een klein litteken was achteraf nog te zien op de lip van de generaal
en volgens Larrey viel er verder niets op aan zijn gezicht (Larrey, [1812], 2004, II, 1148).
Larrey had ook veel succes in zijn operatie van de neus van een Russische kolonel, die hij zo goed
hechtte dat er achteraf geen enkel spoor meer van te zien was (Larrey, [1812], 2004, II, p. 734-735).
Het is opvallend dat Larrey telkens weer beklemtoont dat de mensen die hij gehecht heeft achteraf
geen littekens vertonen en dit verklaart misschien waarom er zo weinig afbeeldingen bekend zijn van
soldaten met littekens in het gezicht.
Bij mijn weten zijn er zelfs maar drie afbeeldingen bekend waar we officieren zien uit de
napoleontische oorlogen met littekens in het gezicht.

Soldaten beschermden zich tegen houwen naar het hoofd door middel van hun shako’s en in de
zware cavalerie werden ook helmen gebruikt. Huzaren hadden een wel heel bijzondere bescherming
tegen zwaardhouwen: ze lieten hun haar groeien en vlochten het aan weerszijden van hun hoofd
rond een houten stokje, waarbij ze ook nog een lok haar overlieten die boven het achterhoofd
gevlochten werd. De vlechtjes aan de zijkant van hun hoofd stonden bekend als cadenettes en waren
niet alleen een bescherming tegen sabelhouwen, maar bleken ook een typisch kenmerk voor huzaren
te zijn (Crowdy, 2015, 78).

Toenaaien van de onderbuik
Sabelhouwen en steken waren echter niet alleen gericht naar de bovenkant van het lichaam. Zo was
François Bernard in zijn onderbuik gestoken waardoor zijn ingewanden al naar buiten kwamen.
Larrey plaatste de ingewanden terug en na zes weken was Bernard buiten levensgevaar (Larrey,
[1812], 2004, I, p. 592).
In Rusland opereerde Larrey een zekere Arbette die een gelijkaardige verwonding had opgelopen
maar na een maand weer actief was (Larrey, [1812], 2004, II, p. 865). Een van de patiënten van
Larrey had in zijn rechter dijbeen een houw van een mammelukkensabel opgelopen en moest met
tien hechtingen genaaid worden, maar kon achteraf weer lopen zoals vroeger (Larrey, [1812], 2004,
II, p. 1172).

Amputeren van ledematen
Wanneer artsen vreesden voor gangreen dan konden ze niets anders dan het getroffen ledemaat
amputeren, zoals het geval van kolonel Sourd illustreert. Sourd was kolonel van het 20ste Regiment
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van de Jagers te Paard en had bij Waterloo verschillende
sabelhouwen gekregen op zijn rechterarm. Een van de
houwen was tot op het bot doorgedrongen en Larrey zag
geen andere oplossing dan over te gaan tot amputatie.
Tijdens deze operatie bleef Sourd ijzingwekkend kalm en
dicteerde zelfs een brief naar Napoleon waarbij hij de keizer
smeekte om hem niet van zijn bevel te ontheffen. Het
verband was nog maar nauwelijks aangebracht toen Sourd
weer te paard steeg en terug ging gaan vechten (Larrey,
[1812], 2004, II, p. 973 en 1182).

Adam Adalbert von Neipperg (1775-1829) was ernstig verwond geraakt in
1794: hij had een steek gekregen van een bajonet in zijn rechterarm en
een sabelhouw op zijn rechteroog dat hij hierdoor niet meer kon gebruiken.
(Allgemeine Deutsche Biographie, 1886, 23, c. 408)
Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Albert_von_Neipperg#/media/File:Neipperg.jpg (datum van raadpleging 6-05-2015)

Soms was een amputatie minder succesvol en stierf de patiënt alsnog aan gangreen. Joseph Grandi
had een sabelhouw gekregen in zijn rechterkniegewricht, onderging een amputatie maar stierf
onmiddellijk nadien (Larrey, [1812], 2004, I, p. 443). De getroffen soldaat kon ook na enkele dagen
sterven, zoals Jean Lapaix die eveneens een sabelhouw gekregen had in zijn rechterknie. Lapaix wou
aanvankelijk geen amputatie maar uit vrees voor gangreen vroeg hij er toch naar. In het begin leek hij
aan de beterhand maar na 15 dagen stierf hij toch. Larrey voegt aan dit relaas toe dat hij zo al veel
soldaten had zien sterven omdat veel dokters soms te bang zijn om hun patiënten een amputatie te
laten ondergaan (Larrey, [1812], 2004, I, p. 443-444).
Tot slot geeft Larrey nog het voorbeeld van soldaat Pierre Larrey die in 1810 verwond was geraakt
aan de rechteram. Zijn wonde begon al te ontsteken en in minder dan één minuut zette Larrey zijn
arm af, waardoor de patiënt zijn verwonding overleefde (Larrey, [1812], 2004, I, p. 280).

Een bizarre uitsmijter
De meest merkwaardige verwonding die door Larrey behandeld werd gebeurde tijdens de tweede
Slag bij Aboukir (25 juli 1799) in Egypte. Toen generaal Dermoncourt zijn troepen aanvoerde werd
zijn sabel gebroken door een musketkogel. Het afgebroken gedeelte van de sabel vloog door de lucht
en trof een soldaat (die achter Dermoncourt stond) ongeveer 5 cm diep in zijn dijbeen. Toen andere
soldaten deze verwonding zagen werden ze erg kwaad op de vijand omdat ze dachten dat hun
kanonnen geladen werden met gebroken sabelbladen! Larrey voegt aan dit verhaal toe dat de
soldaten pas gekalmeerd waren toen Dermoncourt zijn eigen gebroken sabel aan hen toonde. Ook
had Larrey nog dergelijke vreemde verwondingen gezien en bovendien herstelde de getroffen
soldaat zonder de minste problemen (Larrey, [1812], 2004, II, 1142).
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CONCLUSIE
De sabel was zeker niet het meest dodelijke wapen op het slagveld van de napoleontische oorlogen,
maar het was zeker het wapen waar de grootste eer aan verbonden werd. Het was niet alleen een
eervol wapen maar ook een eerlijk wapen. Het dwong twee mensen om, man tegen man, als het
ware een ‘dans des doods’ uit te voeren waar snelheid, kracht, sluwheid maar ook techniek
uiteindelijk bepaalden wie de overwinnaar was.
Het staal van de sabel kende geen genade, maar anderzijds was het veel oprechter dan kanonballen
en musketkogels. De verwondingen die door een sabel waren toegebracht konden ook veel
makkelijker genezen worden.
Een sabelgevecht durven aangaan was een teken van dapperheid en kon soldaten ook tooien met
littekens. Hoewel artsen hun uiterste best deden om littekens zo veel mogelijk te vermijden, werden
ze gedragen met trots en niet met schaamte.

De cavalerist die met zijn sabel in de hand chargeert is voor velen een iconisch beeld van de
napoleontische oorlogsvoering: mens en dier vereend in één wezen en de sabel als extensie van de
rechterhand van de krijger. Aldus wordt oorlog bijna een heroïsch fenomeen totdat diezelfde
cavalerist in stukken geschoten wordt door de keiharde realiteit van kogels en kanonballen.
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