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1 IEPER EN POPERINGE VÓÓR WERELDOORLOG EÉN 
 
Het is hier absoluut niet de bedoeling het volledige verleden van Poperinge en 
Ieper te schrijven. Het gaat hier om een poging een beeld te scheppen van de 

evolutie van deze steden tot aan de Eerste Wereldoorlog om zo de hierna 
volgende studie beter te kunnen plaatsen. Daar het Elisabeth-hospitaal te 

Poperinge in rechtstreeks verband staat met het Sacré-Coeur ziekenhuis in 
Ieper, beiden werden door de Friends Ambulance Unit verzorgd, zal ik dan ook 
een beknopte geschiedenis van enkel deze twee steden geven. 

 

1.1 Ieper1 

 
Het bekendste gebouw van Ieper verhaalt het hoogtepunt uit deze stad haar 

verleden: de Lakenhallen staan symbool voor de Ieperse lakennijverheid. 
 

Over het ontstaan van Ieper is bijzonder weinig geweten daar in 1914 ( bij de 
grote brand van de stad als gevolg van Duitse bombardementen – zie verder) 
het stadsarchief in vlammen opging en elk -eventueel bestaand- bewijs omtrent 

de stichting van Ieper verloren ging.  
 

De omgeving van Ieper werd in de klassieke periode niet bewoond door 
Romeinen, maar lag wel in de buurt van de heerweg Kassel-Brugge. Na dit 
tijdperk kwamen Keltische stammen zich vestigen in het gebied en als 

bescherming tegen de Noormannen bouwden de Graven van Vlaanderen – die 
toen de Ieperse macht hadden- het „Mottekasteel‟. Wanneer de vrede, na de 

invallen van de Noormannen, terugkeerde had Ieper alles voorhanden om een 
bloeiend handelscentrum te worden: de Leie ( op 10 kilometer afstand) zorgde 
voor een verbinding met het binnenland en ook de heerweg bleek een 

belangrijke troef, de Iepere ( nu Ieperlee) bracht de Noordzee dichtbij. De stad 
werd één van de grootste centra voor lakennijverheid tegen het midden van de 

twaalfde eeuw.  Het is dan ook in deze bloeiperiode van de twaalfde tot de 
veertiende eeuw dat verscheidene kerken, de lakenhallen en het belfort gebouwd 
werden als uiterlijke tekenen van rijkdom. Ieper behoorde op dat moment samen 

met Gent en Brugge tot de machtige „Trias Flandriae‟ en bezat vele privileges in 
het Graafschap Vlaanderen.  

Daar Ieper én zijn burgers rijk waren diende de noodzaak van bescherming zich 
op en werd voor de eerste keer stadsomwalling opgetrokken.  
 

In de veertiende eeuw was de bloeiperiode voorbij door enerzijds de malaise op 
de internationale markt van Champagne en de concurrentie van het platteland 

anderzijds. Maar ook het oorlogsgeweld en de conflicten met Engeland ( in 1383 
werd de stad belegerd door een alliantie tussen Engeland en Gent) hebben hier 
zeker ook hun rol in gespeeld.  

 

                                                 
1
 Gebaseerd op de gegevens van de officiële stadsgeschiedenis (website stad Ieper) en van de heemkundige kring 

van Ieper. Tenzij anders vermeld.  



 2 

 

Dat de stad standhield dankt zij aan de steun van de vorsten die haar bewaarden 
als buffer tegen Frankrijk en zodoende veel geld in de stad investeerden, maar 

haar op die manier wel een „militair‟ karakter gaven. 
Pas in de zestiende eeuw is er van enig reveil sprake. Bij de hervorming van de 
bisdommen in 1559 door Filips II werd Ieper een bisschopsstad, wat vele 

religieuzen met zich mee bracht.  
De voortdurende wapenstrijd tussen Spanje en Frankrijk werd echter meer dan 

eens in Ieper bevochtten zodat een werkelijke herleving als handelsstad niet 
mogelijk was. Uiteindelijk werd Ieper in 1678 Frans bezit maar in 1713 ( volgens 
de officiële stadsgeschiedenis) of 1715 ( volgens de heemkundige kring van 

Ieper) werd de stad bij Oostenrijk aangesloten.  
 

Door haar grenspositie is Ieper steeds „militair‟ geweest tot 1853, wanneer de 
garnizoenen volledig uit Ieper worden teruggetrokken in het kader van de 

Belgische neutraliteit. Dit was echter niet naar de zin van de Ieperlingen, die met 
het verdwijnen van de soldaten een grote groep consumenten verloor. Op het 
einde van de negentiende eeuw werden de garnizoenen reeds terug in Ieper 

geïnstalleerd. In 1852 was de spoorlijn Ieper-Kortrijk aangelegd wat de 
verbinding met het binnenland aanzienlijk verbeterde en de vernieuwing 

(modernisering) van de stad stimuleerde.  
 
De Ieperlingen hebben wel nooit meer de rijkdom van vroeger gekend. Tegen 

het einde van de negentiende eeuw is Ieper en zijn bevolking nog altijd 
ingeschreven in de lagere klassen, om armoede niet te vernoemen. Siegfried 

Debaeke noteert in zijn boek volgend citaat uit 18832: Ieper kent geen andere 
industriële activiteit dan kantklossen. Door noeste arbeid verdient men juist 
genoeg om niet om te komen van de honger. 

 
Wanneer de oorlog zijn aanvang neemt telt Ieper ongeveer 17 500 inwoners3 en 

is René Colaert4 er burgemeester.  
 
Zoals hoger reeds aangehaald is het stadsarchief van Ieper quasi volledig 

verwoest tijdens de Eerste Wereldoorlog. Naast dit archief gingen ook de 
archieven van vele privé-instellingen zoals kloosters, kerken, het burgerlijk 

hospitaal, …. onherroepelijk verloren.  
 

1.2 Poperinge5 

 
De oudste vondsten van menselijke aanwezigheid te Poperinge dateren uit het 

Steentijdperk ( 10 000 v. Chr.). Dat de bewoners van deze streek welvarend 
waren blijkt uit het opgraven van jade, een stof welke niet terug te vinden is in 

de nabijheid van Poperinge, wat er op wijst dat er al sprake was van lange 
afstandshandel.  

Nadien wordt de streek rond Poperinge bewoond door Kelten en vervolgens 
bevolkten de Romeinen dit gebied. De Romeinse aanwezigheid ( sinds 51 v. Chr. 
na het verslaan van de Menapiërs) heeft belangrijke gevolgen gehad naar de 

                                                 
2
 Debaeke Siegfried, Ieper voor, tijdens en na de grote oorlog, De Klaproos, Koksijde,  2006, p 27 

3
 Dit is West-Vlaanderen, Flandria, Sint-Andries, 1959-1962, deel 1, p 605; In 1910 telt Ieper 17 410 inwoners. 

4
 Lampaert R., Ieper waar klaprozen bloeien 1914-1918, Uitgeverij De Krijger, Erpe, 2005, p 68 

5
 Gebaseerd op de officiële stadsgeschiedenis (website stad Poperinge) tenzij anders vermeld.  
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toekomst toe: er werd een diverticulum6 aangelegd die door het centrum van 
Poperinge liep. Men kan het belang van deze weg moeilijk overschatten daar tot 

in de Middeleeuwen alle handel via deze „heerwegen‟ verliep. 
 
Wanneer de Franken hier de leiding nemen komt circa 666 het grondgebied 

Poperinge, door schenking, in handen van de Sint-Pieter-en-Paulus abdij te 
Sithiu ( nu Saint-Omer, er was dus toen reeds een band tussen beide gebieden, 

wat de nauwe verbondenheid in Wereldoorlog Eén kan verklaren – zie verder) 
waardoor deze „stad‟ niet afhankelijk was van de Graaf van Vlaanderen. Deze 
onafhankelijkheid moet echter genuanceerd worden, de abt van de abdij was in 

feite samen met de Graaf van Vlaanderen leenheer van het gebied. Zij deelden 
de macht als het ware7, wat in de praktijk een machtsstrijd betekende. In 1147 ( 

met bevestiging in 1187) ontving Poperinge haar eerste keure van de Graaf van 
Vlaanderen met daarin de toestemming tot het houden van een wekelijkse 

vrijdagmarkt8. Hiermee kent de stad de start van een enorme bloei en in 1290 
wordt begonnen met de bouw van 2 nieuwe kerken, de huidige Onze-Lieve-
Vrouwkerk en Sint-Janskerk. Deze bloei kwam vanuit de lakenweverij, welke 

eveneens de ondergang van de stad inluidde aangezien het naburige Ieper deze 
concurrentie niet wenste.  

Na herhaalde (en vaak bloedige) twisten tussen beide steden moest Poperinge in 
1372 het onderspit delven ingevolge de steun die Ieper genoot van de Graaf van 
Vlaanderen9. Dit verlies werd enigszins opgevangen door de hoppeteelt maar het 

verval was niet te vermijden, zeker na het conflict tussen Engeland en 
Vlaanderen. De 16e-17e eeuw wordt gekenmerkt door werkloosheid, rampen en 

oorlogen met een exodus tot gevolg.  
 
Poperinge werd in 1678 door Lodewijk XIV bij Frankrijk aangesloten, maar reeds 

in 1713 kwam zij in Oostenrijkse handen terecht, wat een heropbloei voor deze 
stad en haar bevolking betekende.  

In de negentiende eeuw was kantwerk dé bron van inkomsten voor armere 
gezinnen. Het belang van dit kantwerk zien we tijdens de Eerste Wereldoorlog 
trouwens terugkomen ( zie verder). Aanvankelijk waren het echte kunstwerken, 

maar tegen de twintigste eeuw evolueerden zij naar „massaproductie‟. Dit deed 
het loon van de kantwerksters gevoelig dalen.  

 
Ondertussen was halfweg de negentiende eeuw de spoorweg Kortrijk-Poperinge-
Hazebroek aangelegd als poging tot economische stimulans voor de streek.  

 
Bij het uitbreken van het oorlogsgeweld telde Poperinge ongeveer 11 500 

inwoners10 die sinds 1904 onder de leiding stonden van burgemeester Felix Van 
Merris. 
 

 

                                                 
6
 Zijweg van een heerweg. 

7
 Informatie van Dr. Dumolin ( Ugent, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Vakgroep Middeleeuwen). 

8
 Welke nu nog steeds bestaat. 

9
 Voor een uitgebreide uitleg over deze twist tussen Ieper en Poperinge verwijs ik graag door naar het boek van 

Napoleon De Pauw, Ypre jeghen Poperinghe angaende den verbonden: gedingstukken der XIVe eeuw nopens 

het laken, Siffer, Gent, 1899, p 332 
10

 DENDOOVEN L., Dit is West-Vlaanderen, Deel 2, Sint-Andries, Flandria, 1959-1962, p. 1421; in 1910 telde 

de stad Poperinge (zonder de huidige deelgemeenten) 11 311 inwoners. 
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2 GEZONDHEIDSZORG IN BELGIË VÓÓR WERELDOORLOG EÉN 

 
Aan de vooravond van Wereldoorlog Eén was „de dokter‟ voor de modale burger 
een man van de elite, het establishment, die men om zowel psychologische als 

financiële redenen niet snel contacteerde.  
 

Psychologisch gezien lag de pijngrens van de mensen toentertijd veel hoger, 
maar ook de traditie speelde een cruciale rol11 bij het uitblijven van 
doktersbezoeken. De gewoonte van automedicatie via remedieboekjes, van 

kwakzalvers, rondtrekkende operateurs, pisbezienders en aderlaters was de 
Vlaamse bevolking nog niet ontgroeid12, zij is dat zelfs nu nog niet. Maar 

belangrijkste traditionele factor is de religie. Men houdt nog sterk vast aan het 
fatalisme ten opzichte van de dood, de angst voor het instrumentele ingrijpen in 
het lichaam is nog zeer groot en het geloof in de goddelijke voorzienigheid is 

bijzonder sterk. Bedevaarten en boetedoening waren dan ook één van de 
voornaamste geneesmiddelen. De bevolking heeft een zeer lage perceptiegraad 

inzake ziekte en lichaam en heeft (uit onwetendheid) vele vooroordelen over de 
medische wetenschap13.  

 
Naast de psychologische was er zeker ook de financiële hinderpaal. Een 
doktersbezoek kostte de „gemiddelde burger‟ in 1912 40 percent van zijn 

dagloon14, wat dus onbetaalbaar was. Er bestonden armendokters, maar deze 
waren permanent bezet15. In het prille begin van de twintigste eeuw was het 

aantal doktersbezoeken beperkt tot 0,7 à 0,8 per jaar16. De arts werd vaak pas 
ingeroepen wanneer alle andere middelen ( zie hoger) hadden gefaald, hierdoor 
kwam er een beeld op van de arts gerelateerd aan de dood, hoewel men hem 

ook consulteerde bij geboortes17. De dokter was een man die ver van het volk 
stond zowel qua status, geleerdheid en taal ( Frans, wat de communicatie niet 

bevorderde)18.  
 
De medische situatie bij het begin van de Eerste Wereldoorlog was echter al een 

stuk beter dan in de negentiende eeuw. De medicaliseringsgraad ( aantal 
medisch geschoolden/aantal inwoners) had in 1910 voor West-Vlaanderen een 

stijging gekend  van 1 op 4539 in 1881, tot 1 op 2974 voor het platteland en 
zelfs tot 1 op 1561 voor de stedelijke gebieden19. Wel moet er absoluut aandacht 
gevestigd worden op het grote verschil tussen de verscheidene geografische 

gebieden. Rondtrekkende artsen, die instonden voor de medische zorg in 
verscheidene gemeentes, bestonden ook20 en bepaalde kantons ( onder andere 

                                                 
11

 Velle K., Hygiëne en preventieve gezondheidszorg in België ( ca 1830-1914) – bewustwording, integratie en 

acceptatie, Gent, 1981, p 224 
12

 Velle K., Medikalisering in België in historisch perspectief, in: Belgisch tijdschrift voor filologie en 

geschiedenis, 1986, 2, p 269 
13

 Velle K., 1986, p 269 
14

 Vandenbroecke C., De medische consumptie sinds de 16de eeuw, in: Handelingen der Maatschappij voor 

Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde, Gent, 1980, p 155 
15

 Velle K., 1981, p 224 
16

 Vandenbroecke C., 1980, p 160 
17

 Velle K., De nieuwe biechtvaders – de sociale geschiedenis van de arts in België, Kritak, Leuven, 1991, p 98 
18

 Velle K., 1981, p 222 
19

 Cijfers uit Velle K., 1991, p 93-96-348-350 
20

 Velle K., 1991, p 92 en 343 
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Diksmuide) kennen een algemene ondermedicalisering21. Dit vind zijn oorzaak in 
het logische feit dat men als geneesheer meer kon verdienen in verstedelijkte 

gebieden.  
 
Het hiaat van zowel artsen, apothekers als vroedvrouwen werd op het platteland 

-zoals hoger vermeld- opgevuld door kwakzalvers, zieners en religieuzen. Door 
de professionalisering van het artsenambt en de hogere sociale status die de 

geneesheer stilaan verkreeg in de negentiende eeuw ( waardoor zij politieke 
contacten verkregen tot in de hoogste kringen) werd kwakzalverij veroordeeld, 
maar de sterke religieuze overtuiging van de bevolking was moeilijker te 

bewerken22.  
 

In vele steden en gemeenten werden zieken verzorgd door religieuzen/nonnen, 
bijgestaan door infirmières en infirmiers ( geen verpleegkundigen!23) -afkomstig 

uit de sociale ondergrens van de bevolking24- in hospitalen van congregaties. Dit 
deels uit financiële overwegingen van de gemeenten uit ( religieuzen kosten 
minder dan extern geëngageerd personeel), maar zeer zeker ook uit moreel 

oogpunt, daar kloosterzusters hun gelofte van kuisheid hadden afgelegd konden 
zij ook bij mannelijke patiënten worden ingezet25. Door de gemeentewet van 20 

maart 1836 werden gemeentebesturen verplicht in de medische zorg voor hun 
behoeftigen te voorzien. Deze plicht werd door een gebrek aan financiële 
middelen, afwezigheid van medisch geschoold personeel en politieke onwil vaak 

niet geloofwaardig, uitgevoerd, een gemeentelijk gezondheidsbeleid was meestal 
onbestaande26. De gezondheidszorg liet men over aan religieuzen. Dit zien we 

ook in Poperinge, daar wordt aan de geneesheren een jaarwedde betaald, zij zijn 
echter in dienst in hospitalen van congregaties ( hoogstwaarschijnlijk niet 
voltijds)27. 

Behoeftigen werden opgevangen door de hospitaalcongregaties die hierdoor 
gezien worden als asiel of armenhuis wat de drempel tot vrijwillige opname of 

consultatie zeker niet verlaagde28.  
 
Dit christelijke monopolie op de gezondheidszorg, en dus vaak ook op de laatste 

levensuren van de mens, stoot op verzet vanuit vrijzinnige hoek. Vooral het sterk 
doorgedreven proselitisme bij deze nonnen werd verafschuwd29.  

Maar ook de medische wetenschap, de professionele artsen, komen in opstand 
tegen de onkunde van hun katholieke „collega‟s‟. Het vooruitgangsdenken van de 
negentiende eeuw was ( ook) op medisch vlak aan de katholieke kerk voorbij 

gegaan. Vele congregatiehospitalen zijn compleet achterhaald qua infrastructuur 
en gebruiken geen nieuwe medische technieken of nieuwe medische 

apparatuur30. Het Poperingse Onze-Lieve-Vrouw hospitaal zal hiervan een zeer 
mooi voorbeeld geweest zijn als we de memoires van gravin van den Steen de 

                                                 
21

 Velle K., 1986, p 272 
22

 Velle K., 1991, p 164 en 169 
23

 Dit zijn ziekenoppassers. 
24

 De Maeyer J., Dhaene L., Hertecant G. en Velle K., Er is leven voor de dood.  Tweehonderd jaar 

gezondheidszorg in Vlaanderen, Uitgeverij Pelckmans, Kapellen, 1998, p 203 
25

 De Maeyer J. e.a., 1998, p 204 
26

 De Maeyer J. e.a., 1998, p 140 
27

 Stadsarchief Poperinge, 761a, Burgerlijke Godshuizen rekeningen 1911-1924 
28

 Velle K., 1986, p 271 
29

 De Maeyer J. e.a., 1998, p 204 
30

 De Maeyer J. e.a., 1998, p 204 
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Jehay ter hand nemen wanneer zij een eerste ontmoeting heeft met deze 
verplegende zusters. De nonnen in het „Hôpital civil de Poperingue‟ wandelen 

rond in „longues robes et cornettes‟, ze schrijft dat het hospitaal een 
Middeleeuwse indruk maakt31. 
 

De nieuwe wetenschappelijke inzichten, waaronder aseptische behandelingen, 
anesthesie en radiografie, snelle vorderingen in de chirurgie en medische 

laboratoria vereisten een kwalitatieve stijging van de verpleegkundige. Scholing 
werd noodzakelijk32. 
Maar niet enkel de katholieke instellingen met hun hospitalen moesten medisch 

inzicht verwerven, ook de gelovige burger, die ziekte nog steeds ervaart als een 
onvermijdelijke straf Gods, moest overtuigd worden van het feit dat ziekte een 

natuurlijk fenomeen is dat men kan bestrijden door vervroegd medisch ingrijpen, 
een redelijke levenswijze én een grondige kennis van het lichaam33. Er ontwikkelt 

zich dus een tweeledig spanningsveld vóór Wereldoorlog Eén: 
- religie versus medische wetenschap ( congregatie versus arts betreffende de 

zeggingsmacht in de ziekenhuizen, inzonderheid over het verplegend 

personeel) 
- hospitaalcongregaties versus burgerlijke overheid, gesteund door 

professionele geneesheren34 ( de religieuze genezing versus de 
wetenschappelijke genezing). 

 

Het eerste twistpunt zal zich toespitsen op de status van het verplegend 
personeel. De liberalen staan een progressieve laïcisering van de 

verpleegkundige en het hospitaalwezen voor35. Zij vinden in Antoine Depage36 
een grote voortrekker van hun zaak. Depage pleit voor een professionalisering 
van het verpleegkundig beroep en zal in 1907 zijn „vrijzinnige‟ verpleegsterschool 

openen te Brussel, waarvoor hij zijn studenten rekruteert onder de burgerij37.  
Zijn ideale verpleegster is „laïque, instruite et disciplinée‟ wat ook tijdens de 

oorlog uit de organisatie van „zijn‟ hospitaal L‟ Océan zal blijken ( zie verder)38. 
 
De katholieken hadden dan toch ingezien dat de onkunde van hun religieuze 

personeel een probleem vormde. Kanunnik Floris Prims ziet in 1908 echter een 
oplossing: “ voor vele onzer katholieke meisjes die juist geen trek hebben om 

kloosterzuster te worden maar toch rijk zijn aan liefdadige gevoelens en 
opofferingsgeest is hier meteen eene verhevene levenstaak en eene 
broodwinning gevonden”39.  

In 1907 hadden gravin de Mérode en gravin van de Steen de Jehay de 
verpleegsterschool Sint-Camillus40 geopend te Ukkel. Waar – naar gelijkenis met 

                                                 
31

 ARA, CM, 727, L‟ autre guerre, p 24 
32

 De Maeyer J. e.a., 1998, p 204 
33

 Velle K., Medikalisering in België in historisch perspectief, in: Belgisch tijdschrift voor nieuwste 

geschiedenis, Jan Dhondt Stichting, Gent, 1988, p 226 
34

 De Maeyer J. e.a., 1998, p 203 
35

 De Maeyer J. e.a., 1998, p 203 
36

 Brusselse professor in de geneeskunde. Biografie vindt men terug in de namenlijst achteraan deze studie. 
37

 In 1904 had Depage reeds opleidingen van één jaar ingericht in het Sint-Jans en het Sint-Pieters instituut. 
38

 De Maeyer J. e.a., 1998, p 206-207 
39

 Citaat overgenomen uit : De Maeyer J. e.a., 1998, p 204 
40

 Sint-Camillus verwijst naar Camillus van Lellis, patroonheilige van zieken en fysiek gehandicapten, 

ziekenhuizen en verplegend personeel. Geboren in 1550 te Lellis ( Italië), overleden in 1614. Heilig verklaard in 

1746. ( Info Roger Verbeke). 
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Depage, met de Engelse Edith Cavell- een Engelse nurse voor de opleiding 
instond41. Na één jaar opleiding ontving men het „Certificat de capacité‟. 

 
Hoewel Depages opleiding twee tot drie jaar duurde en deze van Sint-Camilus 
slechts één jaar besloot de katholieke (!) regering bij Koninklijk Besluit van 4 

april 1908 ( na oprichting van Sint-Camillus) dat de éénjarige opleiding volstond 
en officieel werd, men verkreeg dus het bekwaamheidsgetuigschrift42. 

Tweederde van de studenten aan het katholieke instituut waren religieuzen, dus 
we worden geconfronteerd met enerzijds een laïcisering van de professionele 
verpleegkundige en anderzijds professionalisering van de religieuzen. Deze twist 

zal zich in de Eerste Wereldoorlog verder voortzetten en zorgt voor een 
persoonlijke vete tussen Depage en Maria van den Steen de Jehay ( zie verder). 

 
Het tweede spanningsveld situeert zich tussen de gelovige burger en de 

professionele/wetenschappelijke arts. Zoals hoger reeds aangehaald leefde bij de 
bevolking een magisch-religieus denken in verband met ziekte en dood43. 
Priesters aan het ziekbed en bedevaarten als geneesmiddel waren nog goed 

ingeburgerde gewoontes. De arts had zich echter weten op te werken naar de 
hogere echelons van de samenleving en via het overheidsbeleid zullen zij hun 

stempel op de maatschappij drukken. Daar de overgrote meerderheid van de 
bevolking niet of zelden vrijwillig op consultatie ging moest de geneesheer de 
mensen zelf bereiken. In de negentiende en begin twintigste eeuw verkreeg hij 

deze mogelijkheid via de verplichte vaccinaties tegen pokken en difterie, de strijd 
tegen tuberculose en venerische ziekten, zuigelingenzorgen, medische 

schoolinspectie, arbeidsinspectie en huisvestings- en voedingshygiëne44. Het is 
dan echter opnieuw de stedelijke bevolking die hierin voorgaat op het platteland. 
De werkgever wordt verplicht sinds 1903 de consultatie van de 

arbeidsgeneesheer te betalen, waardoor de medische consumptie bij de 
arbeiders zal toenemen45. Daar een doktersbezoek toch onbetaalbaar blijft voor 

vele mensen ( zie hoger) wordt door de artsen nadruk gelegd op preventieve 
gezondheidszorg. Aan het einde van de negentiende eeuw besteedt een gezin 
slechts 0,5 tot 1,5 percent van haar budget aan lichaamsverzorging en 

gezondheidszorg46, wat er duidelijk op wijst dat de bevolking nog niet bezig is 
met de bestrijding van ziektes en het initiatief dus nog steeds van buitenaf zal 

moeten komen, en de nadruk moet blijven liggen op preventie. 
 
Hoewel de medische wetenschap een grote vooruitgang kent, blijven de 

omwentelingen dus voorbehouden voor een beperkte kring van gegadigden47. 
Het zal Wereldoorlog Eén zijn die voor de doorbraak van de gezondheidszorg, 

gericht op alle lagen van de bevolking, zorgt48.  
 
Toch zien we het sterftecijfer gevoelig dalen vanaf 187549, hoofdzakelijk door een 

daling van het aantal TBC-doden. Dit heeft enerzijds te maken met de stijging 

                                                 
41

 De Maeyer J. e.a., 1998, p 206 
42

 De Maeyer J. e.a., 1998, p 207 
43

 Velle K., 1986, p 273 
44

 De Maeyer J. e.a., 1998, p 141 
45

 Velle K., 1991, p 61 
46

 Vandenbroecke C., 1980, p 158 
47

 Sondervorst F.-A., Geschiedenis van de geneeskunde in België, Elsevier, Brussel, 1981, p 205 
48

 De Maeyer J. e.a., 1998, p 157 
49

 Velle K., 1991, p 68 
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van het reële loon die in combinatie met een daling van de graanprijs leidt tot 
betere voedselpakketten50 en anderzijds is dit het eerste resultaat van 

preventiecampagnes van de overheid uit. Deze preventie gebeurt via inspecties51 
en verplichte periodieke controles voor bepaalde groepen mensen52, maar ook 
trachtte men een mentaliteitswijziging teweeg te brengen53. Vanaf 1900 ging 

men via onderwijs de bevolking attent maken op lichaamshygiëne en 
gezondheidszorg54 om zo de onwetendheid weg te nemen. Ook de bedeling van 

gratis zaken en gratis consultaties moesten mensen meer vertrouwd maken met 
de medische wereld55.  
Ook de „democratisering‟ van de medische markt via advertenties voor 

geneesmiddelen en medische diensten tracht de medische consumptie te 
stimuleren56. 

 
Volgens Velle zijn het de overheidsbemoeienissen, de ontwikkeling van onderwijs 

en wetenschap ( alfabetisering met bewustwording van het culturele aanbod) én 
de groeiende verleking van de samenleving die geleid hebben tot een hogere 
waardering van de gezondheidszorg57. 

 
Ondanks de grote veranderingen die Wereldoorlog Eén op het gebied van 

hulpverlening en gezondheidszorg met zich meebracht58 zal het nog tot 1936 
duren vooraleer het Ministerie voor Volksgezondheid opgericht wordt59. Pas in 
1946 wordt de titel van verpleger/verpleegster beschermd om uiteindelijk in 

1974 te leiden tot een wettelijke reglementering voor de uitoefening van het 
beroep van verpleegkundige60. 

 
Voor een uitgebreide studie betreffende de ontwikkeling van de medische wereld 
in België kan doorverwezen worden naar de studies van Prof. Dr. Karel Velle ( zie 

bibliografie).  
 

Ieper en Poperinge kunnen als verstedelijkt gebied omschreven worden, dus 
medisch gezien waren hier wel enige voorzieningen voor de burgers voorhanden. 
Beide steden hadden hun eigen burgerlijk hospitaal dat evenwel door religieuzen 

werd uitgebaat. 

                                                 
50

 Velle K., 1991, p 99 
51

 De Maeyer J. e.a., 1998, p 137 
52

 Velle K., 1988, p 227 
53

 Velle K., 1991, p 68 
54

 Vandenbroeck C., 1980, p 160 
55

 Velle preciseert niet om welke „gratis zaken‟ het hier gaat; Let wel op de armendokters die al bestonden, maar 

dus permanent overbezet waren ( zie hoger).  
56

 Velle K., 1991, p 100 
57

 Velle K., 1991, p 100 
58

 Gezondheidszorg wordt een zaak van iedereen en voor allen bereikbaar. De Maeyer J. e.a., 1998, p 157 
59

 Voorheen was de gezondheidzorg opgesplitst in: 1) Toezicht op uitoefening geneeskunde en openbare 

gezondheidszorg ( ministerie van Binnenlandse Zaken); 2) Krankzinnigen, medische dienst gevangenissen en 

gemeentelijke Burelen van Weldadigheid ( Ministerie van Justitie); 3) Gezondheidsdienst en medische dienst 

van het leger ( Ministerie van Oorlog); 4) Medische arbeidsinspectie ( Ministerie van Industrie en Arbeid). In 

1884 worden deze bevoegdheden gecentraliseerd binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Van 1889 tot 

1908 werden zij onder het gezag van de minister van Landbouw, Industrie en Openbare Werken geplaatst. Om 

dan terug te keren naar Binnenlandse Zaken tot 1936. De Maeyer J. e.a., 1998, p 135 
60

 De Maeyer J. e.a., 1998, p 203 
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2.1 Ieper  

 

Voor Ieper is het niet eenvoudig de medische situatie te schetsen daar ook deze 
archieven verloren zijn gegaan.  

Het Onze-Lieve-Vrouw ziekenhuis gelegen aan de Grote Markt werd geleid door 
E.H. Verriest61 en de geestelijke steun werd verleend door aalmoezenier 

Callens62. Volgens een citaat ( zie verder) van zuster Madeleine –verpleegster in 
het hospitaal- zouden er alleszins drie dokters aanwezig geweest zijn63, die 
bijgestaan werden door hospitaalzusters. Een achttal van deze zusters zijn ons 

bekend, door hun werk later in de oorlog, maar of dit de voltallige verplegende 
equipe was is niet zeker. Ons bekend zijn: Zuster Aloïse ( cook sister volgens 

Geoffrey Winthrop Young), zuster Antonia ( chirurgische zuster), zuster Julienne 
( penningmeester), zusters Anna, Madeleine, Elisabeth, Godelieve en Marie64.  
Naast het burgerlijk hospitaal zijn er nog twee krankzinnigengestichten: Sacré-

Coeur voor vrouwen ( gelegen op de baan naar Poperinge net buiten de stad) en 
een gezondheidshuis Sint-Domincus65 voor geestesgestoorde mannen in de ( 

Lange66) Torhoutstraat.  
Voor ouderen wordt melding gemaakt van het Sint-Jansgodshuis67. 
Als huisartsen noteren we de namen van dokter Van Robaeys en van dokter 

Dieryckx68. 
 

2.2 Poperinge 

 

Poperinge was volgens Maria van den Steen de Jehay gekend om zijn 
ziekenhuizen69. Als we de stadsarchieven nakijken kunnen we inderdaad een 
aantal instellingen voor medische zorg terugvinden70, hoewel het niet steeds 

duidelijk is welke functie zij precies hadden. In het jaar 1914 worden drie 
jaarwedden uitgekeerd aan geneesheren. Het betreft: Charles Dewulf, 

geneesheer in het Gasthuis en Sint-Vincentiusgesticht, Firmin Devos, 
heelmeester in ‟t Gasthuis en geneesheer in het Sint-Michielsgesticht en Feys, 

heelmeester in het Gasthuis en geneesheer in het Sint-Michielsgesticht.  
Het Gasthuis betreft het burgerlijk hospitaal (eveneens Onze-Lieve-Vrouw) dat 
volgens Tatham en Miles een vijftigtal ziekbedden heeft71 hoewel Depoorter, Tilly 

                                                 
61

 Lampaert R., 2005, p 65 
62 Geldhof J., Oorlogsdagboeken over Ieper,2

e
 deel: de dagboeken Delaere (1915-1920), Genootschap voor 

Geschiedenis, Brugge, 1977, p 137 
63

 Citaat uit Lampaert R., 2005, p 65. Er is in het boek wel geen verwijzing naar het bronnenmateriaal. 
64

 Geoffrey Winthrop Young, The Grace of forgetting, Country life limited, Londen, 1953, p 199. Maria van den 

Steen de Jehay noteert in haar boek „L‟autre guerre‟ volgende namen: Julienne, Aloïse, Anna, Madeleine, 

Elisabeth, Marie en Antoinette. Zuster Godelieve zou uit het Sint-Jozef klooster komen.  ARA, CM, 727, p 38. 

De functies tussen haakjes vermeld zijn deze die Winthrop Young noteert, eveneens op p 199. 
65

 Stadsarchief Poperinge, 629-11, Schepencollege 1907-1924 
66

 Enkel Gustave Delahaye spreekt van de Lange Torhoutstraat, de andere bronnen en literatuur vernoemen de 

Torhoutstraat. Geldhof J., 1974, p 125 
67

 Lampaert R., 2005, p 72 
68

 Gysel A., Zuster Margriet-Marie (Emma Boncquet) – oorlogsdagboek 

 oktober 1914 tot mei 1915, Snoeck - Ducaju en zoon, Gent, 2002 
69

 ARA, CM, 727, p 24 
70

 Stadsarchief Poperinge, 761a, Burgerlijke Godshuizen rekeningen 1911-1924. 
71

 Tatham M. en Miles J.E., The Friends Ambulance Unit 1914-1919, the Swarthmore press ltd., 1919, p 15 
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en Cossey van 64 bedden gewag maken72. Het Gasthuis was gelegen in de 
Gasthuisstraat, nabij de grote markt73. 

In het Sint-Vincentiusgesticht werden zo‟n 40 weesjongens opgevangen, alsook 
ouderlingen74. Dit gesticht bevond zich op de hoek van de Boeschepestraat en de 
Peperstraat75. 

 
Voor het overige wordt in de archieven van de stad Poperinge nog melding 

gemaakt van dokter Coene (  als assistent van dokter Feys) en dokter Albert 
Boedts te Watou. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

                                                 
72

 Depoorter C. en Cossey S. en Tillie W., 1914-1918 De oorlog achter het front, Vansevenant nv, Ieper, 1999,  

p 121 
73

 Kaart van Poperinge: bijlage 2. 
74

 Meer dan 50 oude mannen.  
75

 Depoorter C. e.a., 1999, p 208 
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3 ORGANISATIE VAN DE MEDISCHE DIENST VAN HET BELGISCHE 

LEGER EN HET RODE KRUIS 
 

Betreffende dit thema kunnen we twee dingen met zekerheid poneren:  
1) geen enkel leger – en zeker het Belgische niet- was voorbereid op een oorlog 

van dergelijke schaal en tijdspanne  
2) materiaal en leger werden belangrijker geacht dan burgerlevens. 
Om dit laatste met de gruwelijke woorden van Léopold Mélis, Inspecteur-

Generaal van de Gezondheidsdienst van het leger en voorzitter van het 
„directiecomité‟ van het Rode Kruis, te verduidelijken76:  

 
“ Les pertes de vies humaines ne sont rien, les pertes du materiel irremplacable 
sont bien plus importantes” 

 
Wanneer België op 4 augustus 1914 zijn neutraliteit geschonden ziet door de 

Duitse tanks en troepen die haar grenzen op gewelddadige manier overschrijden 
gaat het Belgische leger in het verweer. Tegen het numeriek grotere en 
technisch sterkere Duitse leger kan België echter niet op en de Duitse vijand zijn 

Blitzkrieg leek in een rechte lijn op succes af te stevenen. Door deze „snelle‟ 
oorlog was het leger in de onmogelijkheid alle, in der haast ingerichte, hospitalen 

te ontruimen/evacueren. Enorme hoeveelheden materiaal en manschappen 
moesten noodgedwongen aan de veroveraars worden achtergelaten77.  

Men moge er echter niet van uit gaan dat dit de slechte organisatie van de 
gezondheidsdienst tijdens de oorlogsjaren goedpraat.  
Er waren geen voorzieningen getroffen voor de burgers en zelfs in het leger 

waren de medische diensten voor soldaten nauwelijks uitgerust78. Ook tijdens de 
oorlog wordt naar de bevolking niet omgekeken door de regering en/of 

legertop79. Iets wat Stopford, lid van de Friends Ambulance Unit ( zie verder), 
verafschuwt. 
 

Het jonge Belgische beroepsleger80 had zich dan ook nog nooit moeten 
bekommeren om oorlogsslachtoffers. De gezondheidsdienst ( Service de Santé 

de l‟ Armée) had geen eigen verpleegsters in dienst, er werd voor de zorg van 
soldaten gerekend op religieuze congregaties81. Maar ook het Rode Kruis was een 
partner op dit gebied ( zie verder). Men beschikte slechts over weinig eigen 

materiaal dat bovendien sterk verouderd was82: 250 wagens met paardentractie 
en 150 automobielen. Qua personeel kan er van een onvoldoende gesproken 

worden: 166 artsen ( militaire), 12 reserveartsen, 148 apothekers en 3750 

                                                 
76

 Uit: dagboeken Maria van den Steen de Jehay, 28 april 1918. Het gaat hier over de evacuatie van het hospitaal 

naar aanleiding van het Duitse offensief in de lente van 1918. Echter ook in Frankrijk liep de gezondheidszorg 

mank, blijkt uit: Murard L. en Zylberman P., The Nation sacrificed for the Army? The failing Frenh Public 

Health, 1914-1918, in: Die Medezin und der Erste Weltkrieg, Eckhart W.U. en Grandman C., 2 Auft, 

Herbolzheim, 2003, p 343-363 
77

 Sondervorst F.-A., 1981, p 225 
78

 Bommarez L., De Gezondheidsdienst tijdens de Eerste Wereldoorlog 
79 Stopford R.J., Ypres – Then and now, The Friends Ambulance Unit, London, 1965, p 3 
80

 De dienstplicht werd pas in 1913 ingevoerd. Gabriëls M., Zieken, gekwetsten en Medische dienst in de schoot 

van het Belgische leger tijdens de Eerste Wereldoorlog, Koninklijke Militaire School, Brussel, 1984, Biografiën: 

Charles de Brocquelville.   
81

 De Maeyer J. e.a., 1998, p 208 
82

 Bommarez L., De Gezondheidsdienst tijdens de Eerste Wereldoorlog 
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brancardiers83 84 en dit voor bij benadering 200 000 Belgische soldaten85. Deze 
brancardiers werden geacht de gekwetsten tot bij de dokter te brengen. Dit 

waren echter geestelijken en onderwijzers: deze groep burgers was vrijgesteld 
van de dienstplicht maar moest op deze manier haar steentje bijdragen in het 
oorlogsgeweld86. Daar er geen uniform voor hen bestond liepen de priesters 

aanvankelijk in soutane over het slagveld! 
 

Het grootste probleem had zich echter ontwikkeld aan de zijde van het Rode 
Kruis. Wanneer zij in 1891 rechtspersoonlijkheid verkrijgt wordt hieraan in 1892 
gekoppeld dat het Rode Kruis zich vanaf het moment van mobilisatie dient te 

onderwerpen aan het reglement van de medische dienst van het leger. Reeds in 
1893 wordt de taak van het Rode Kruis in oorlogstijd nauwkeurig omschreven87, 

deze taken worden in 1904 opnieuw bevestigd88. 
 

Als eerste moet het transport en de evacuatie van de gewonden worden 
verzekerd, alsook het oprichten van tijdelijke hospitalen. Hiernaast worden 
lokalen ingericht, personeel gerekruteerd en materiaal aangeschaft met het oog 

op het behandelen van zieken en gewonden. Tot slot wordt ook verwacht dat 
men de geëvacueerden medische hulp biedt89. Volgens het jaarverslag van het 

Rode Kruis uit 1912 moet het in oorlogstijd het leger bijstaan met 4615 
ambulanciers en 50 gediplomeerde verpleegsters90.  
Gabriëls spreekt van een aanvulling met 1 ambulancecolonne per divisie ( = 7 

geneesheren en 20 rijtuigen) en 2 ambulances per divisie, autoclaven –
sterilistatietoestel-, draagberries en ophangingstoestellen voor sanitaire 

treinen91. 
 
Wanneer de eerste gewonden vallen in augustus 1914 beschikt het Rode Kruis 

over 5 ambulances, 2 farmaciewagens en 1 wagon verpleegmateriaal92.  
Sondervorst stelt in 1981 dat het nog steeds moeilijk te achterhalen is waarom 

de gezondheidsdienst van het leger niet op de hoogte was van deze verregaande 
onbezorgdheid93. Gabriëls spreekt zelfs van verzuim94. We moeten vaststellen 
dat deze problematiek inderdaad ook tot op vandaag de dag nog niet werd 

                                                 
83

 Cijfers uit De Maeyer J. e.a., 1998, p 208 en Bommarez L., De Gezondheidsdienst tijdens de Eerste 

Wereldoorlog 
84

 Gabriëls spreekt voor januari ‟14 van 900 artsen die onder de wapens stonden en 124 die in vrijwillige dienst 

waren. Hij baseert zich op cijfers van Mélis, die de situatie doorheen heel zijn boek wel bijzonder mooi tracht te 

schetsen. Daarom acht ik de cijfers die in de tekst vermeld zijn geloofwaardiger. Gabriëls M., 1984, p 60 en 

Mélis L., Contribution à l‟histoire du Service de Santé de l‟armée au cours de la guerre 1914-1918, Institut 

Cartographique Militaire, Brussel, 1932, p 61 
85

 Lampaert R., Modder voor het vaderland- De ongrijpbare stad: Ypres Salient 14/18, Lannoo, Tielt, 1987, p 13 
86

 Ceulemans F., Geneeskunde tijdens de „Groote Oorlog‟, in: de Artsenkrant van 15 december 1998, p 21 en De 

Bruyne I., We zullen ze krijgen- Brancardiers aan het Ijzerfront.1914-1918, Davidsfonds Uitgeverij nv , Leuven, 

2007, p 30 
87

 De Munck L., De grote moeder in de grote oorlog: de hulpverlening van het Rode Kruis tijdens de Eerste 

Wereldoorlog, In Flanders Fields Museum, Ieper, 2000, p 5 en AKP, Privésecretariaat Koningin Elisabeth, 741. 

Correspondentie met het Rode Kruis e.a. 
88

 Sondervorst F.-A., 1981, p 225 
89

 Tijdens de oorlog zal men zien dat het Rode Kruis de ziekenhuizen inricht en dan overlaat aan het leger. De 

Munck L., 2000, p 13 
90

 De Maeyer J. e.a., 1998, p 208 
91

 Gabriëls M., 1984, p 16 
92

 De Munck L., 2000, p 5 en Sondervorst F.-A., 1981, p 225 
93

 Sondervorst F.-A., 1981, p 225 
94

 Gabriëls M., 1984, p 18 
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uitgediept95. Het is echter te begrijpen dat de legertop – die zo al weinig 
(financiële) interesse aan de dag legde voor haar medische afdeling- er van uit 

gaat dat het Rode Kruis hier wel zijn taak zal vervullen. Maar van een organisatie 
als het Rode Kruis is deze desinteresse onbegrijpelijk. Compleet onverstaanbaar 
in het kader van haar opdracht is dat we in de verslagen van de bijeenkomsten 

van het directiecomité van het Rode Kruis moeten lezen op 7 maart 1915: 
Le Croix Rouge n‟ avait pas dans ses attributions l‟évacuation des blessés sur le 

champ de bataille96.  
Dit directiecomité werd op 30 november 1914 opgericht bij Koninklijk Besluit als 
„Comité Directeur de le Croix Rouge de Belgique derrière l‟armée‟97. Voorzitter is 

luitenant-generaal Mélis ( we mogen niet vergeten dat het Rode Kruis onder de 
medische dienst van het leger ressorteert in oorlogstijd), penningmeester is 

gravin Jean de Mérode98, Antoine Depage zal ook zetelen in het comité99. Dat 
Depage hier een invloedrijke rol heeft kunnen we alleszins afleiden uit de 

dagboeken van Maria van den Steen de Jehay. Zij  noteert op 27 februari 1915, 
naar aanleiding van een bezoek van „Monsieur Didier‟100: “ C‟est Depage qui est 
le Grand Chef. DEPAGE = CR!”101. 

Dit directiecomité werd in het leven geroepen daar het comité te Brussel, wegens 
haar scheiding met het Belgische front, niet efficiënt meer was.  

 
Waar het Rode Kruis bij de aanvang van de oorlog compleet in gebreke gebleven 
was, trok zij de situatie gedeeltelijk recht door het ondersteunen van vele ( 

lokale) privé-initiatieven zoals onder andere dat van Maria van den Steen de 
Jehay, die in haar kasteel te Chevetogne een hospitaal inricht102. 

 
Het Belgische Rode Kruis zal zich echter blijvend focussen op de ondersteuning 
van het Belgische militaire apparaat. De zorg voor gewonde soldaten blijft 

primeren. Wanneer het directiecomité op 25 maart 1915 een vraag behandelt 
vanuit het hospitaal te Poperinge –dat toen nog enkel voor burgers ingericht 

was- stelt Mélis over het Rode Kruis: Ses ressources doivent être reservées 
avant tout aux soldats blessés103. 
De hospitalen die Depage respectievelijk te Calais ( Jeanne d‟ Arc) en De Panne ( 

L‟ Océan) opricht onder de auspiciën van het Rode Kruis zullen zich ook op de 
militairen focussen. Zo ook de hospitalen te Cabour, Beveren-Ijzer en Vinkem. Al 

het personeel dat in deze ziekenhuizen komt werken krijgt een militair statuut104. 

                                                 
95

 Bommarez spreekt wel van een Koude Oorlog tussen het leger en het Rode Kruis die door Koningin Elisabeth 
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 De Munck L., 2000, p 9 
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104
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Toen na de slag van de Ijzer het front zich stabiliseerde begon het Belgische 
leger zich te reorganiseren. Het duurde echter tot 1916 vooraleer men een 

evacuatieplan had opgesteld105. 
 
Het Belgische leger was echter niet het enige dat geconfronteerd werd met de 

noodzaak van een reorganisatie. Door de loopgravenoorlog werd de stalen helm 
geïntroduceerd zodat het aantal hoofdwonden gevoelig daalde, massaal gebruik 

van artillerie en springstof vereisten chirurgische voorposten bij de linie, ook het 
gebruik van gas vroeg om een nieuwe behandeling. Maar ook de aanwezigheid 
van auto‟s vergemakkelijkten en versnelden het vervoer van gekwetsten. Door 

de lange duur van de oorlog kon men de gekwetsten niet lang laten liggen en 
werd een evacuatieschema noodzakelijk. Het evacuatieschema en extra 

toelichting vindt men terug in bijlage 3 . 
 

Groot probleem bij het tot stand komen van dit schema is dat het leger een 
parallelle organisatie had op het gebied van medische verzorging. Mélis was als 
inspecteur-generaal van de gezondheidsdienst raadgever van de Minister van 

Oorlog en had geen greep op het veldleger ( theoretisch gezien)106. Hiernaast 
functioneert de hoofdgeneesheer van het leger die los staat van Mélis en 

daardoor lopen hun acties ongecoördineerd. Men zoekt los van elkaar naar 
oplossingen107. 
 

Ook noemenswaardig is dat Koningin Elisabeth zeer begaan was bij het Rode 
Kruis en de zorg voor burgers. Zij zal regelmatig bezoeken brengen aan de 

verschillende ziekenhuizen, weesinstellingen, scholen en dergelijke en cadeaus 
opsturen naar patiënten. Dit zowel in Rode Kruishospitalen als in burgerlijke 
hospitalen, zoals Poperinge108.  

 
De buitenlandse Rode Kruis-verenigingen gaan hoofdzakelijk hun eigen leger 

ondersteunen. Wel worden vele subsidies gegeven aan Belgische werken voor 
burgers109, zo bewijst het verhaal van mevrouw Depage die in Amerika één 
miljoen Belgische frank kon inzamelen voor L‟Océan. 

Er komen ook verscheidene samenwerkingsverbanden zoals het Anglo-Belgisch 
comité en het Americo-Belgisch comité, die allen hoofdzakelijk op de financiële 

kant van de zaak gericht zijn110.  
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4 IEPER EN POPERINGE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG 

 
Met dit hoofdstuk wil ik vooral een context scheppen voor de studie die volgt. 
Waar het absoluut niet de bedoeling is van dit werk het oorlogsgebeuren zelf te 

belichten blijkt dit toch onvermijdelijk voor een goed begrip van het gehele 
medische verhaal.  

Laat het hier de bedoeling zijn in grove lijnen de militaire situatie in de Westhoek 
weer te geven en aansluitend een poging te doen het dagelijkse functioneren 
voor beide steden in deze vier oorlogsjaren te schetsen. 

 

4.1 Ieper 111 

 
Wanneer men Ieper in de Eerste Wereldoorlog gaat bestuderen wordt men quasi 

verplicht het algemene stramien van de geschiedschrijving hieromtrent te 
volgen, daar er geen enkel andere structuur voorkomt in de literatuur 

betreffende „Ypres Salient‟. Men wordt bij de studie naar deze stad 
geconfronteerd met „de drie slagen om Ieper‟ waaraan het gehele oorlogsverhaal 
opgehangen wordt. Om deze logica niet te verbreken hield ik mij er aan de 

oorlogsjaren van Ieper eveneens aan de hand van deze drie breukmomenten te 
bespreken. 

 
Wanneer Gavrilo Princip op 28 juni 1914 de Oostenrijkse troonopvolger, 
aartshertog Franz Ferdinand, neerschiet hadden de Ieperlingen nooit gedacht dat 

dit voor hen zulke verregaande gevolgen zou hebben. De spanningen op het 
Europese continent naar aanleiding van deze moord liepen steeds hoger op en 

uiteindelijk wordt op 2 augustus 1914 door Duitsland aan België een ultimatum 
gesteld: men wil vrije doorgang over het ganse Belgische grondgebied. Deze was 
vereist om het plan Schieffen112 te doen slagen. Het duidelijke neen dat door de 

Belgische overheid werd geformuleerd leidde tot de inval van Duitse troepen op 4 
augustus. Het Belgische leger, dat reeds eind juli gedeeltelijk gemobiliseerd 

werd, roept nu vele jonge mannen naar het front, maar het mag niet baten. Op 
ruim twee maand tijd worden de Belgische strijdkrachten onder de voet gelopen 
en tegen oktober 1914 bereikt de Duitse vijand de Leie. Ondanks tegenstand van 

koning Albert I werden 75 000 Belgische manschappen gestationeerd langs de 
Ijzer en de Ieperlee, terwijl de Fransen en Engelsen het front tussen Houthulst 

en Armentières voor hun rekening namen.  
Eind oktober werden dan de sluizen van de Noordvaart opengezet en ontstond 
het zogenaamde Ijzerfront113. 

 
De Ieperlingen worden voor het eerst met de Duitsers geconfronteerd via de 

Uhlanen, verkenners van het Duitse leger114. Van deze Uhlanen wordt op 11 

                                                 
111

 Gebaseerd op Lampaert R., 2005, tenzij anders vermeld. 
112

 Welk de bedoeling had West-Europa in zes weken te veroveren, de doortocht door België was nodig om de 

Franse troepen, verzameld aan de Duitse grens, te „omsingelen‟ en alzo te veroveren. Dit plan wordt ook de 

Blitzkrieg genoemd.  
113

 De Ijzer zelf was gekanaliseerd en ingedijkt tussen Diksmuide en Nieuwpoort waardoor het dus niet mogelijk 

was deze te doen overstromen. Daarom werd voor de niet ingedijkte Noordvaart gekozen. Lampaert R., 1987,  

p 12 
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 Zij zijn een onderdeel van diverse infanteriedivisies. De naam is afkomstig uit het Pruisische leger, die deze 
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september 1914 één man gedood door de gendarmen, wat onmiddellijk de 
aanleiding is van een ware volkstoeloop. Iedereen wil de dode Uhlaan zien, 

sommigen sneden zelfs een stuk van zijn kledij als aandenken.  
Maar ondanks deze belangstelling voor de vreemde vijand heeft de Ieperse 
bevolking vooral veel angst voor wat komen gaat. Zeker wanneer men de 

enorme massa vluchtelingen ziet toestromen en men het eerste kanongeschut 
hoort.  

 
Op 6 oktober 1914 bereiken de Duitsers Kortrijk, na even Rijsel te zijn 
gepasseerd115, maar zij willen koste wat het kost de Franse havensteden 

bereiken. Langs de Meenseweg wordt op 7 oktober de tocht richting Ieper 
ingezet. Tegen de middag wordt de stad via de Rijselpoort bestookt, maar blijft 

het al bij al rustig. Enkele Duitsers verschijnen op de Grote Markt maar verlaten 
de stad snel weer om dan terug te komen met een groter gevolg. Ieper houdt 

gespannen zijn adem in: de klokken in de kerktorens worden stilgelegd en de 
Belgische driekleur is binnengehaald. Na wat heen en weer geschiet met de 
burgerwachten kunnen de Duitsers Ieper betreden daar burgemeester Colaert de 

stad tot „open stad‟ heeft verklaard om bloedvergieten te vermijden. De stadskas 
wordt leeggehaald en vele burgers worden beroofd door de Duitse soldaten: 

juwelen, voeding, kleding én zelfs paarden worden meegenomen. Op bevel van 
de legerleiding wordt de 3e Cavalerie die Ieper bezet opgedragen verder te 
trekken naar Kassel en zo tot de Franse Kanaalhavens door te stoten. 

Burgemeester Colaert, de politiecommissaris en de deken van Ieper worden als 
gijzelaars meegenomen om een aanval in de rug te vermijden. Op 8 oktober 

wordt nog een gewonde Duitse soldaat aangevoerd naar het hospitaal op de 
Grote Markt, maar nadien is er geen Duitser meer in de stad geweest. Ieper is 
maar één dag een bezette stad geweest. Een tactische fout langs Duitse zijde?  

 
Op 13 oktober arriveren de Britten in de stad die zij vier jaar niet zullen verlaten, 

op een korte Franse periode na van november 1914 tot mei 1915. Zij maken 
alleszins een veel betere indruk op de mensen daar zij er, in tegenstelling tot 
hun Belgische collega‟s, piekfijn uitzien.   

Ook de Fransen komen Ieper beschermen, een dag na de Britse troepen 
stationeren zij hun ziekenwagens op de Grote Markt en worden hun gekwetsten 

ook naar hier afgevoerd.  
Voortaan zullen de straten van Ieper gevuld zijn met militairen van allerlei 
nationaliteiten. De bewoners zullen noodgedwongen ingewisseld worden voor 

soldaten. Ondanks de vreselijke levensomstandigheden bleven de meesten er 
totdat de Engelse Town-Major hen einde april 1915 de stad uit stuurt omdat het 

gevaar te groot is geworden.  
 
De „Ypres Salient‟ wordt uiteindelijk gevormd op 19 oktober 1914. De Duitsers en 

geallieerde troepen bestoken elkaar voortdurend, maar de geallieerde krachten 
slagen er in Ieper te vrijwaren van een Duitse bezetting. Na een laatste Duits 

offensief wordt de Ieperboog gestabiliseerd en rond 15 november is de Eerste 
Slag om Ieper voorbij. De Engelsen en Fransen kunnen hun troepen nu 
versterken en zij delen de zone rond Ieper nu op in een Noord- en Zuidkant, Het 

noorden voor de Fransen, het zuiden voor de Britten.  
 

                                                 
115

 4 oktober 1914 wordt de fortengordel rond Rijsel bezet, het stadscentrum werd niet bereikt. 
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Ondanks regelmatige bombardementen zal het pas bij de Tweede Slag om Ieper 
zijn dat de stad werkelijk wordt vernietigd. Na de Eerste Slag waren beide legers 

ingegraven in een kluwen van loopgraven, verbindingsgraven en schuilposten, 
maar de drang naar een nieuw offensief werd steeds groter. De geallieerde 
troepen versterken zich en worden gestimuleerd door de Russische successen 

aan het Oostfront. Er is een offensief in de maak, gepland voor mei 1915. Deze 
plannen zien zij echter gedwarsboomd op 22 april 1915 met de gasaanval op 

Steenstrate.  
 
Net vóór deze aanval hadden de Britten een groot deel van de Franse 

loopgraven, die in erbarmelijke toestand verkeerden, overgenomen zodat zij nu 
een frontlinie van 50 kilometer onder hun hoede hadden. Van daaruit veroverden 

ze op 17 april 1915 „Hill 60‟ welke de Fransen op 10 december 1914 aan de 
Duitsers hadden overgelaten. Deze heuvel was van enorm strategisch belang 

daar men een overzicht had over de gehele streek rond Ieper en men zelfs de 
aanvoer vanuit Poperinge kon gadeslaan.  
De Duitse gasaanval was reeds veel eerder gepland dus mag niet direct als een 

wraak voor deze verovering worden beschouwd.   
 

Daar de militairen voor het gas op de vlucht zijn geslagen is Ieper nu bereikbaar 
voor de Duitsers maar deze stoppen hun opmars, een beslissing van de 
legerleiding die de Duitse troepen mateloos ontgoochelt. Er was echter niet 

gepland om naar Ieper door te stoten en het ontbrak daardoor aan voldoende 
mankracht. Toch is er een bres geslagen in de verdediging van de geallieerden 

en de Duitsers beslissen enkele dagen later wél aan te vallen en zodoende belant 
men in de Tweede Slag om Ieper. Maar de legers strijden met ongelijke wapens: 
de Duitsters hebben hun moordende gasbommen. Hiermee slagen zij er in „Hill 

60‟ op 5 mei 1915 terug over te nemen van de Britten en is de „Ypres Salient‟ 
weer compleet. Officieel eindigt de Tweede Slag om Ieper op 25 mei 1915, wat 

niet betekent dat er niet meer gevochten wordt.  
Tot in 1918 zullen er permanent bombardementen zijn langs beide zijden van het 
front en is de dood altijd nabij. Dit zien we ook aan de constante aanwezigheid 

van gewonde soldaten in het ziekenhuis te Poperinge én aan de massa 
oorlogsgraven in de Ieperse omgeving.  

 
Tijdens deze „Slagen‟ zijn er nog steeds burgers in de stad hoewel de 
levensomstandigheden alsmaar slechter worden en overleven quasi onmogelijk 

is. De tyfusepidemie die woedt vanaf december 1914 doodt vele Ieperlingen en 
ook gewone burgers worden het slachtoffer van de Duitse schrapnels.  

De burgers die blijven krijgen het dan ook hard te verduren: hun stadsbestuur is 
weggevlucht en een „town-major‟ heeft de leiding genomen. Alles is strikt aan 
regels gebonden. Voedsel wordt schaars en onderwijs is onbestaande.  

Verplaatsingen zullen eveneens een hachelijke onderneming worden, daar de 
angst voor spionage er bij de geallieerde legers dik in zit.  

Uiteindelijk wordt eind april 1915 beslist dat de situatie voor burgers onhoudbaar 
en te gevaarlijk is en op bevel van het Britse leger moet iedereen de stad 
verlaten. 

Op 9 mei vertrekken de laatste burgers, waaronder pastoor Delaere en zuster 
Margriet, richting Poperinge. Doch, onder andere pastoor Delaere keert nog een 

aantal keer terug om waardevolle voorwerpen en documenten uit de kloosters en 
kerken te halen en zelfs in de huizen van burgers gaat hij op zoek naar dingen 

die voor de bewoners enige betekenis hadden. Hiermee wordt hij een ware 
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„stadsheld‟ voor velen. Ook Geoffrey Winthrop Young en Maria van den Steen de 
Jehay zullen een aantal keer naar Ieper gaan om Delaere te vergezellen. Daar 

worden zij echter ook geconfronteerd met stelende soldaten, die de kelders van 
huizen doorzoeken naar iets waar geld uit te slaan valt116. 
Doch Ieper is „gheel gansch plat‟ zoals de Ieperse zusters het formuleren117. 

Ieper wordt een spookstad.  
 

De Gerlache citeert in zijn werk Bennet Arnold over de vernietiging van Ieper118: 
 
La crime d‟Ypres était d‟être à portée de canon d‟une armee irritée jusqu‟au 

paroxysme de ce que, avec trois fois plus d‟hommes, trois fois plus de canons et 
trente fois plus de gloriole, elle n‟arrivait pas à avoir raison des forces qui lui 

étaient opposées. Les bravaches, tout naturellement, en devinrent enragés. 
Quelque chose, à la fin, devait leur céder. Et ce fût la cathédrale, la Halle aux 

Draps et d‟autres splendeurs d‟Ypres qui cédèrent, non les tranchées anglaises. 
Ceux qui aspiraient à parvenir à Calais n‟en retirèrent aucun avantage mais ils 
éprouverent la satisfaction d‟avoir tout de même brisé quelque chose. Voilà toute 

la psychologie de l‟affaire d‟Ypres. Voilà pourquoi Ypres a cessé d‟exister.  
 

Op de gevechten in Sint-Elooi en Mount Sorrel na blijft de Ieperboog rustig tot de 
zomer van 1917. Op 31 juli begint het Engelse offensief, welk een poging is de 
hoger gelegen heuvels rondom Ieper op de Duitse troepen te heroveren. De 

Derde Slag om Ieper, ook het offensief van Passendale genoemd, wordt een 
groot fiasco waarbij velen verdrinken in de Vlaamse modder. Op 10 november 

1917 neemt met het beslechten van de Tweede Slag om Passendale één van de 
meest dramatische periodes van de Eerste Wereldoorlog een einde na duizenden 
levens te hebben genomen.  

Ondanks de mooie vooruitzichten met de verovering van de heuvelrug van 
Mesen -7 juni 1917- werden de vooropgestelde doelen allesbehalve bereikt. De 

druk op Ieper was nu wat weggëebd door de inname van een aantal heuvels, 
maar het verlies aan manschappen was enorm119. 
 

Het ultieme gevecht in 1918 wordt door de zelfverzekerde Duitsers op 21 maart 
1918 rond de Somme op gang gebracht120, maar de Engelsen kunnen Amiens in 

handen kunnen houden. Het offensief verplaatst zich begin april opnieuw richting 
Ieper waar zij een doorbraak in het front kunnen forceren en de Kasselberg Duits 
bezit wordt. De Kemmelberg lijkt voor het grijpen te liggen en zo wenst men 

uiteindelijk Duinkerke te bereiken. De Duitse opmars blijkt niet te stuiten, men 
staat machteloos121.  

 
Doch door een herstructurering van de Ieperboog, met onder andere het inzetten 
van Belgische troepen, slagen de Engelsen er in het tij te keren. Ieper wordt 
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 Deze gevoelens van moedeloosheid zien we terug in de dagboeken van Maria van den Steen de Jehay ( zie 

verder). Men is zeker van een Duitse overwinning.  
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nogmaals gevrijwaard van een vijandige bezetting en de Duitse pijlen worden nu 
op de lijn Kemmelberg-Rodeberg-Zwarteberg gericht. Op 25 april 1918 slagen de 

Duitse troepen er in de Kemmelberg op de Fransen te veroveren en zo komt de 
Belgische kust vervaarlijk dicht bij. Maar op 30 april ziet de Duitse legerleiding de 
situatie onder ogen: er zijn te weinig manschappen om via de Rodeberg en 

Zwarteberg naar Poperinge door te stoten. Men besluit een defensieve positie in 
te nemen. Hoewel er nog een aantal offensieve pogingen komen vanuit het 

Duitse kamp wordt het voor de geallieerden duidelijk dat zij niet meer de kracht 
kunnen opbrengen om een definitieve doorbraak te forceren.  Uiteindelijk komt 
dan een Britse aanval op 18 juli 1918 die het Duitse front laat wankelen en zullen 

de Britten, vanaf september 1918, met rasse schreden Vlaanderen bevrijden.  
 

Van een bevrijding kan in Ieper niet echt gesproken worden aangezien het niet 
bezet was in 1918, wel kunnen we stellen dat per 18 juli 1918 de Duitsters 

vanuit de Ieperboog werden verdreven om op 28 september definitief 
teruggedrongen te worden. Maria van den Steen de Jehay noteert in haar 
memoires wel 19 juli 1918 als bevrijdingdatum122. 

 
 

 
 
 

 
Ieperboog na de 1e slag om Ieper ( november 1914)      Ieperboog na de eerste gasaanvallen ( 24 april 1915) 
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 ARA, CM, 727, p 76 
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Ieperboog na de 2de slag om Ieper ( mei 1915)         Ieperboog na 1e slag bij Passendaele ( 12 oktober 1917123) 

 
Uit: Lampaert R., 2005 

 

 
 

4.2 Poperinge124 

 

Het verhaal van Poperinge tijdens de oorlogsjaren verloopt enigszins anders dan 
dat van Ieper.  
Hoewel de Duitse dreiging ook hier gevoeld werd, is de stad niet 

platgebombardeerd en bleef het leven hier veel actiever draaien. 
 

Dit werd gestimuleerd door het Britse leger dat Poperinge tot centrum van de 
Westhoek had gekozen. Zoals te zien is op onderstaande kaart uit 1917 leidden 
alle wegen naar Poperinge.  
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 Uit: Lampaert R., 2005 
124

 Gebaseerd op het werk van Depoorter C. e.a., 1999,  tenzij anders vermeld. 
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Uit: Depoorter C. e.a., 1999 

 
 

Het geweld in deze jaren verliep gelijkaardig met dat in Ieper, daar de Slagen 
om Ieper uiteraard in de gehele omgeving werden uitgevochten. Belangrijk 

verschil is echter dat Poperinge pas vanaf de Tweede Slag om Ieper bereikbaar 
werd voor de Duitse artillerie. Voorheen kon deze de stad enkel bereiken met 
vliegtuigen, wat op zich wel moeilijker en gevaarlijker was125.  

 
Poperinge wordt eveneens begin oktober voor het eerst rechtstreeks met de 

oorlog geconfronteerd, wanneer de geallieerden en Duitsers tegenover elkaar 
komen te staan aan de Leie. Ook hier verscheen op 7 oktober de Duitse vijand in 

het centrum, en hij werd pas verdreven na gevechten op de Catsberg met het 
Engelse leger, een week later. De Fransen zijn echter gefocust op Ieper, welke zij 
willen ontwikkelen als verkeersknooppunt. Om deze reden worden Franse 

territorialen126 in het Poperingse stadhuis gekwartierd. De Westhoek is van 
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enorm strategisch belang, daar een een doorbraak hier de Franse Kanaalhavens 
– die de Britse aanvoerbasis inhouden- in gevaar brengt.  

 
Daar Ieper echter niet veilig genoeg is als verkeersknooppunt zal Poperinge deze 
rol op zich nemen. Om het met de woorden van Depoorter, Cossey en Tillie te 

zeggen: Poperinge, dat onmiddellijk achter het front lag, zou vier jaar lang 
fungeren als draaischijf voor de oorlogsmachine en terzelfdertijd een voorpost 

zijn van de beschaving in het midden van een desolaat oorlogslandschap127.  
 
Aanvankelijk wordt in november 1914 de Ieper-zone ingenomen door het Franse 

leger en aldus werd Poperinge een garnizoenstad. Na de Tweede Slag om Ieper 
wordt de sector opnieuw ingedeeld tussen de Britten en Fransen en zodoende 

komt Poperinge de komende vier jaar in de „British back front area‟ te liggen. De 
stad wordt nu het toneel van een oneindig aantal marcherende troepen die dag 

en nacht af en aan komen, een tafereel dat Maria van den Steen de Jehay graag 
gadeslaat en haar werk inspireert128. De wegen zitten permanent overvol met 
paarden en vrachtwagens die oorlogsmateriaal aanvoeren. Soms werd het 

zodanig druk dat de inwoners de straat haast niet konden oversteken. Straten 
die vaak vol met modder en slijk lagen door het constante wegverkeer, hiervoor 

schakelde men uiteindelijk Duitse krijgsgevangenen in die de straten moesten 
schoon scheppen. Om het probleem van de overbevolking op de wegen aan te 
pakken werd het éénrichtingsverkeer ingevoerd, zowel in de stad zelf als in de 

omgeving én werden trafficsergeants ingeschakeld die het verkeer moesten 
regelen op de kruispunten. 

 

 
Uit de dagboeken van George B. Barbour, 11 december 1914 

 

 
Daar de wegen voor militaire doeleinden werden ingezet werd transport voor de 

burgers zelf bijzonder moeilijk, aangezien ook het treinverkeer aan de legers 
behoorde. Het station te Poperinge was met 70 aankomende ( en opnieuw 
vertrekkende) treinen per dag overbelast. Om dit te verhelpen werd in mei 15 

een tweede spoor aangelegd en op de plattegrond van Poperinge in bijlage 5 zien 
we reeds een derde spoor ( in aanbouw?).  
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De inwoners van Poperinge die het gevaar van de bombardementen trotseerden 
stonden onder de strikte discipline van de Town-Major, daar de burgemeester129 

zich enkel nog mocht inlaten met civiele zaken waaronder het gezondheidsbeleid 
van zijn bevolking, welke verdubbeld was sinds de aanvang van de oorlog130. 
Door dit oorlogsregime was voor alles een vergunning nodig. Om zich te 

verplaatsen diende men een laissez-passer af te halen bij de administratie, maar 
ook om een winkel of herberg open te houden moest men over een rechtsgeldige 

vergunning beschikken. Deze handelszaken waren voor velen een manier om 
inkomsten te verwerven in deze oorlogstijd131, in juni 1915 waren in het centrum 
van Poperinge tien keer zoveel winkels als vóór de oorlog. Vele huizen waren 

ingericht als winkel, terwijl de mensen buiten de stad sliepen uit 
veiligheidsoverwegingen. In elke winkel vond je Engelse sigaretten en tabak, ook 

chocolade, scheerzeep, parfum, vaseline, souvenirs, briefkaarten en schijfpapier. 
De vrouwen boden kantwerk aan met allerhande onderwerpen: van koning Albert 

tot de Ieperse Lakenhallen. Sommige winkeliers hebben hier een mooie spaarpot 
kunnen aanleggen.  
De Tommies verdienden dan wel een aardige cent aan het front, hun Belgische 

collega‟s moesten het met wat minder stellen. Daar niet iedereen veel kon 
uitgeven hadden de ( ‟s nachts) verlaten winkels –men sliep buiten de stad-  

vaak te maken met diefstallen, hoewel er een avondklok bestond én de militaire 
politie en gendarmes regelmatig patrouilleerden. 
 

Alles in de stad stond dan ook in functie van de Tommies, die iedere verdiende 
penny uitgaven. Want elke ongebruikte penny die aan het front achterbleef was 

verloren132. Als we de kaart in bijlage 5 nogmaals bekijken zien we onder andere 
de aanwezigheid van een cinema, en ook uit de dagboeken van Maria van den 
Steen de Jehay blijkt het ontspanningsleven van groot belang. Regelmatig gaat 

men naar de cinema of zelfs naar het theater. Er worden soms zelfs „cinemas‟ 
georganiseerd ten voordele van het hospitaal133. In dit kader is vooral het Talbot 

House een troost in de ellende. Geopend door aalmoezenier Clayton wordt hier 
iedereen ontvangen en behandeld als gelijke. De legerrangen worden hier even 
vergeten en men kan zich hier zorgeloos trachten te ontspannen of zelfs 

bezinnen in de kapel op de zolder.  
 

Om op de hoogte te blijven van wat er gebeurde buiten Poperinge kon men zich 
beroepen op de frontblaadjes „De Poperingsche Keikop‟ en „Het 
Poperinghenaartje‟.  

 
Hoewel men hier minder lijkt te lijden onder het oorlogsgeweld mag men niet 

vergeten dat ook in Poperinge dagelijks soldaten werden begraven en ook hier 
de tyfusepidemie lelijk heeft huisgehouden. De dreiging van bombardementen 
was eveneens aanwezig, hetgeen blijkt uit het feit dat koning Albert niet graag 
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had dat zijn echtgenote Poperinge bezocht134. Maar het is inderdaad zo dat 
Poperinge niet verworden is tot een spookstad zoals vele van haar naburige 

gemeenten.  
 
Op 16 september 1923 ontvang de stad Poperinge van de Franse minister van 

oorlog het Croix de Guerre wegens de speciale rol die de stad vervulde in de loop 
van de oorlog.  

 
Om meer in detail het dagelijkse leven achter het front te kennen verwijs ik naar 
het werk van Depoorter, Cossey en Tillie ( zie bibliografie). 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

                                                 
134

 Maria van den Steen de Jehay, Mon Journal d‟ Infirmière – Avec la Reine Elisabeth de Belgique, in : Revue 

des deux mondes, 1 oktober 1938, p 618-630 



 25 

 

5 DE QUAKERS EN DE FRIENDS AMBULANCE UNIT 

 
Als oorlogsreporter voor Daily News wordt Geoffrey Winthrop Young snel 
geconfronteerd met de gevolgen van het geweld. Hij ziet de soldaten lijden na 

hun gevechten, hij ziet de erbarmelijke omstandigheden waarin zij verzorgd 
worden. Maar meer nog wordt hij aangegrepen door the Belgian refugees who 

were pouring over in their thousands135. 
 
Wanneer hij samen met Henry Norman, secretaris van het Britse Rode Kruis, en 

Nevinson, reporter van het Engelse leger, in Calais arriveert en daar de 
gewonden van de slag om de Ijzer136 gadeslaat is hij vastbesloten iets te 

ondernemen. Tussen de duizenden gewonden loopt slechts één chirurg en één 
verpleegster, er zijn geen tenten en het is ijskoud – de patiënten liggen op de 
kades te wachten op boten die hen naar Engeland zouden brengen. Young trekt 

naar Engeland om er Sir Arthur Stanley, voorzitter van het Britse Rode Kruis, te 
confronteren met de problemen in België. Deze man heeft reeds een concreet 

voorstel voor Winthrop Young137:  
“ What about the Young Quackers at Penn138? Could they be ready at once?139” 

 
Aangezien dit het relaas van Winthrop Young zelf is kunnen we er van uit gaan 
dat dit vrij correct is. Maria van den Steen de Jehay haar verhaal in „L‟autre 

Guerre‟ benadert deze feiten, maar laat de rol van het Rode Kruis weg, volgens 
haar had Winthrop Young het kamp van de Quakers reeds bezocht als 

correspondent voor een Londense krant140, heeft hij nadien zijn vreselijke 
ervaring te Calais en zal hij zo de „Friends‟ gaan halen141. Dit lijkt echter 
onwaarschijnlijk, maar zo schrijft Winthrop Young het wel in het rapport voor de 

periode oktober 1914-april 1915, hij past zijn versie dus aan in de biografie. Een 
correspondent zal nooit de mogelijkheden en/of bevoegdheid hebben zonder 

enige toestemming of tussenkomst van het Rode Kruis of regering om mensen 
over het Kanaal te brengen, en zeker niet naar het front. Men zal sowieso enige 
officiële goedkeuring of mandaat moeten verkrijgen. Hoewel we zullen zien dat 

dit laatste uiterst variabel en onzeker is, zijn er bovendien laissez-passer‟s nodig 
om zich van de ene naar de andere zone te mogen verplaatsen. 
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Wie zijn nu deze Quakers?142 
 

Het is een streng religieuze groepering die ook „the (Religious) Society of Friends‟ 
wordt genoemd. Haar bekendste principe is het afwijzen van oorlog of enige 
andere vorm van geweld, hetgeen in deze context een belangrijke rol speelt, 

maar er is meer dan dat. 
 

In de zeventiende eeuw werd deze „sekte143‟ gesticht als een afscheuring van het 
katholicisme door een groep mensen die zich niet meer kon vinden in de 
bestaande waarden binnen het christendom. De oprichting en het eerste 

leiderschap wordt door historici algemeen toegeschreven aan George Fox. 
Doorheen de jaren zullen de Quakers, zoals vele andere christelijke 

afscheuringen, afstand nemen van de geloofsbelijdenis en een hiërarchische 
structuur afwijzen. Naast het afzweren van geweld is ook de individuele 

geloofsbelevenis en godservaring essentieel voor de Quakers. 
 
Het is niet de bedoeling het „Quakergeloof‟ hier in detail toe te lichten, maar ik 

wil even ingaan op de afwijzing van oorlog en geweld, aangezien dit in de 
context van deze studie van belang is. 

 
De Society of Friends gelooft dat er een deel van Gods geest leeft in elke 
menselijke ziel. Alle mensen hebben dus een inherente waarde, ongeacht hun 

geslacht, ras, leeftijd, nationaliteit, religie en seksuele oriëntatie. Vanuit deze 
gedachte verzetten zij zich tegen seksisme, racisme, religieuze 

onverdraagzaamheid, oorlog en de doodstraf. Zoals vele andere sekten keren 
ook de Quakers terug naar „de bron‟. Zij gaan de overtuigingen van de vroege 
christenen volgen, welke streng pacifistisch zijn. Door deze geloofsopvattingen 

worden zij door de Britse overheid als gewetensbezwaarden beschouwd144. 
 

Dit traditionele principe van geweldloos leven zorgt voor een conflict met de roep 
van het vaderland –vooral- bij de jonge gelovigen145.  
 

Omdat de Quakers zelf inzien dat men niet aan de kant kan blijven staan gaan 
een aantal vooraanstaande leden146 beslissen een trainingskamp in te richten 

voor jonge Quakers, om deze op te leiden tot ambulanciers147. 
Op 21 augustus 1914 verschijnt de oproep om vrijwilligers voor deze Ambulance 
Unit in „The Friend‟148, krant van de Quakers, en enige tijd later zijn 60 mannen 
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paraat in het trainingskamp „Jordans‟ in Buckinghamshire149. Daar krijgen zij 
eerste hulp, stretch-drill, sanitair en hygiëne, veldkeuken en fysieke training, 

welke zij allemaal zullen nodig hebben voor hun werk aan het front. Maar dat 
blijkt nu net het probleem. Waar zal men de Unit inzetten?150 
 

Aanvankelijk was Servië de optie, maar wanneer deze missie niet doorgaat wordt 
het kamp opgedoekt en gaan de mannen uit elkaar151. Hoewel Schepens en 

Vandewoude beweren dat het Elisabethziekenhuis te Poperinge reeds in oktober 
1914152 door de Friends Ambulance Unit werd georganiseerd, lijkt dit zeer 
onwaarschijnlijk. Het verhaal van de Quakers, of beter gezegd van de Friends 

Ambulance Unit, begint volgens alle biografische literatuur pas op 26 oktober 
1914 wanneer Geoffrey Winthrop Young en Philip Baker153 samen een gesprek 

hebben met Sir Arthur Stanley die hen ambulances en uitrusting belooft om zo 
snel mogelijk naar België te gaan. Dat „snel‟ daadwerkelijk „snel‟ is blijkt uit het 

feit dat op 29 oktober George Newman reeds op het continent aanwezig is en de 
anderen Londen verlaten op 30 oktober. 
 

Wel moet hier de aandacht worden gevestigd op het feit dat zij vertrekken onder 
de naam Friends Ambulance Unit. Van de vijf leiders zijn er slechts twee Quaker, 

maar de meerderheid van de leden zijn dit wel. Er wordt beslist de naam Friends 
Ambulance Unit te gebruiken om „het vriendschappelijke karakter van de 
eenheid‟ te benadrukken volgens Lampaert154. De benaming Quakers en Friends 

Ambulance Unit wordt in de bronnen en literatuur voortdurend door elkaar 
gebruikt. In dit werk wordt steeds de benaming Friends Ambulance Unit gebruikt 

om verwarring te vermijden. 
 
Over cijfers zijn Winthrop Young en Tatham en Miles het niet volledig eens. 

Volgens Winthrop Young nemen op die 30ste oktober 40 mannen en 8 
ambulances155 de boot naar het front, terwijl Tatham en Miles het aantal op 43 ( 

waaronder 6 dokters en 6 dressers) vastpinnen en eveneens van 8 ambulances 
spreken. Deze werden volgens hen nog aangevuld met verschillende tonnen156 
materiaal157. 

De Friends die inschepen in Dover vertrokken met de idee om hulp te bieden aan 
het Belgische leger dat na de slag om de Ijzer zwaar toegetakeld was. Zij zullen 

echter een heel ander pad opgestuurd worden.  
 
Bij het afvaren in Dover worden deze jongemannen direct geconfronteerd met de 

verschrikking van de oorlog. Wanneer zij nog maar net de haven hebben 
verlaten wordt voor hun ogen de Hermes ( schip) getorpedeerd door de Duitsers. 

Men tracht te redden, maar voor velen is de hulp te laat158. 
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Aangekomen in Duinkerke ontmoeten ze Nevinson die hen waarschuwt: “ The 
worse congesion of wounded would now be found159”. Duizenden160 gewonden 

liggen, vaak op stro, al dagen op hulp te wachten van één van de zes verzorgers 
die dag en nacht in de weer zijn161. De Friends Ambulance Unit springt 
onmiddellijk bij daar de Belgen zich van het front teruggetrokken hadden en de 

Fransen hun hulp zeker konden gebruiken162. Maar de Friends zorgen, vanuit hun 
geloofsovertuiging, voor iedereen en in het bijzonder voor de ergste en meest 

genegeerde gevallen en dat zijn hier de Duitsers. Hierdoor ontstond een conflict 
waardoor het werk van de Friends Ambulance Unit een einde nam nog voor het 
goed en wel begonnen was163. 

 
Op dat ogenblik is in het hotelkursaal van Malo-les-Bains het hoofdkwartier van 

de Friends Ambulance Unit georganiseerd. Het is uitgerust met een enorme 
hoeveelheid Red Cross surgical boxes en van daaruit gaat men op zoek naar een 

nieuwe taak voor de Unit. 
Belangrijk op te merken is dat de Friends Ambulance Unit niet enkel groeit door 
een toenemend aantal vrijwilligers164, maar dat zij naast de medische diensten 

reeds in de eerste maanden zullen uitgroeien tot een wijde en veelzijdige 
organisatie165. Iets wat we ook te Ieper en Poperinge zullen vaststellen ( zie 

verder). 
 
In deze zoektocht naar een nieuwe opdracht komen de Friends een eerste maal 

in Ieper, toen in handen van het Britse leger, waar zij een ambulance willen 
starten. Het RAMC weigert echter iedere hulp van hen166. De Unit ervaart het 

probleem dat zij worden gevraagd als de gevechten hevig zijn, maar wanneer 
het geweld luwt worden ze buiten gewerkt167.  Een vaste uitvalsbasis aan het 
front lijkt niet voor direct. 

 
Een ander probleem volgens Winthrop Young is dat de Friends Ambulance Unit 

niet erkend wordt, noch door de legers, noch door het „London Committee‟, noch 
door de Quakers thuis. Zij zullen zich volledig moeten bewijzen168. Maria van den 
Steen de Jehay vertelt ook dat het werk van de Unit geen officiële erkenning 

kreeg en dat men tegen de Fransen vertelde een mandaat te hebben van de 
Belgische overheid, tegen de Britten claimde men Franse toestemming en tegen 

de Belgen Britse169.  
Maria van den Steen de Jehay overschat het daadwerkelijke probleem hier 
waarschijnlijk, want begin 1915 lezen we bij Winthrop Young reeds dat the 

unique position we had established on the front was recognised, and used170. 
Als we echter zien hoeveel „Friends‟ eretitels zullen ontvangen tijdens171 en na de 

oorlog kunnen we alleszins van een enorme erkentelijkheid spreken. 
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Een geclaimde Belgische toestemming was zeker niet geheel afwezig. Daar de 

Friends aanvankelijk vertrokken om het Belgische leger van dienst te zijn, dat 
zich nu echter teruggetrokken had, adviseerden de Belgische autoriteiten naar 
Ieper te gaan om er ginds de Fransen te ondersteunen172. Wanneer het Britse 

leger Ieper aan de Fransen had toevertrouwd vertrokken 15173 mannen met 3 
ambulances en een vrachtwagen om het Belgische hospitaal in Ieper te bezetten, 

het hospitaal is bij hun aankomst echter een halve ruïne. Zij zullen zich dan, 
volgens gravin van den Steen de Jehay, gaan installeren in de Rue de la Bouche 
in de kelders van de kazerne van de infanterie. Maar er wordt door het Franse 

leger beslist tot evacuatie van ce charnier174. Op dat ogenblik ontbreekt het in 
Ieper aan een hospitaal en medische verzorging in het algemeen. Winthrop 

Young en zijn Unit zitten op dat moment gestationeerd in Woesten van waaruit 
zij Ieper dagelijks komen bezoeken175.  

Hoewel Tatham en Miles de Friends Ambulance Unit op eind november 1914 in 
totaal zeventig personen toerekenen176 stelt Maria van den Steen de Jehay dat 
Baker na twee dagen acht ambulances en vijftig man te Ieper heeft177. De 

Friends Ambulance Unit is echter niet enkel actief te Ieper, zij zorgen eveneens 
voor materiaal in Franse hospitalen en staan in voor het vervoer van Britse 

politici178.  
 
Het werk te Ieper neemt zijn aanvang rond 13 november wanneer zuster 

Margriet melding maakt van Geoffrey Winthrop Young „ commandant van het 
veldhospitaal „Friends Unit‟, een lazaret waar Franse en Engelse soldaten, maar 

ook Ieperlingen worden verzorgd‟179 en nog die dag noteert zij:  
 
Vanaf vandaag zullen leden van de Friends Ambulance Unit in Ieper actief zijn en 

blijven zolang zich ook maar één burger in de stad bevindt. 
 

Op 1 december richtten zij Sacré-Coeur in waarop Tatham en Miles vermelden 
dat de Friends nu twee hospitalen180, een aantal ambulancestations, een 
hoofdkwartier en veel voorraden in hun bezit hebben. Als gevolg hiervan worden 

zij volgens Tatham en Miles een erkend instituut181 - zowel door de Society of 
Friends als door de militaire instellingen-, wat de stelling van Winthrop Young en 

Maria van den Steen de Jehay met betrekking tot de afwezigheid van deze 
erkenning tegenspreekt. 
Wel wordt door beide heren gesteld dat er geen verbinding is met de Society of 

Friends, hoewel de Friends Ambulance Unit door haar erkend wordt en veel 
geldelijke steun van de leden ontvangt. Gravin Maria van den Steen de Jehay 

schrijft nochtans in haar memoires dat de Friends vooral kunnen rekenen op 
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financiële steun die de moeder van Geoffrey Winthrop Young verzamelt via een 
daartoe ingericht fonds182. 

 
De Friends kennen, zoals eerder vermeld, geen hiërarchische structuur. Toch 
spreken Tatham en Miles over Baker als „commander‟ en betitelen zij Winthrop 

Young als „second in command‟183. Een organisatie van dergelijke schaal heeft 
uiteraard leiders nodig. Zo zullen de Friends zich ook moeten organiseren. Maria 

van den Steen de Jehay bevestigt echter dat Winthrop Young geen chef is, 
omdat de Quakers dit niet accepteren. Hij doet echter wel de demarches, praat 
met de autoriteiten en het is hij die de anderen aan het werk zet, hoewel hij zelf 

geen Quaker is184. 
 

De Friends Ambulance Unit blijft in Ieper-Poperinge tot mei 1916, waarna 
Geoffrey Winthrop Young naar Italië trekt. De andere Friends verspreiden zich, 

maar blijven wel actief in Vlaanderen. Van Schaick jr. schrijft in zijn 
oorlogsmemoires ook over de „Quakers‟, hij komt echter pas in 1917 naar België 
als voorzitter van het Amerikaanse Rode Kruis, wat dus wil zeggen dat de Unit op 

dat ogenblik nog volop aan het werk is, daar zij het werk doen dat door het 
Amerikaanse Rode Kruis, voor zichzelf, was gepland. Volgens Van Schaick 

verzorgen de Friends in 1917 het transport aan het front voor het Amerikaanse 
Rode Kruis185. Dat zij nog veel goed werk verrichten blijkt uit het feit dat zij door 
het Amerikaanse Rode Kruis voorzien werden van voeding, kleding, verbanden, 

medicatie en geld om hun werk te kunnen doen186 en dat hun werk werd 
geapprecieerd blijkt zeker uit volgend citaat van Van Schaick: “ the Unit had but 

to ask for clothing and the American Red Cross‟stores were at its disposal187”.  
 
Wel moet hier attent gemaakt worden dat de Friends Ambulance Unit opgegaan 

was in het Britse Rode Kruis. De Saint-Johns Ambulance Unit188 zal hen 
opnemen, waardoor de medewerkers allen een militaire rang zullen verkrijgen. 

Sommigen echter „gaan nog liever in de gevangenis dan in het leger‟ volgens 
gravin van den Steen de Jehay189. 
 

Op het werk van de Friends Ambulance Unit te Ieper en Poperinge wordt verder 
in deze studie ingegaan.  

 

5.1 Geoffrey Winthrop Young190 

 
In 1876 werd Geoffrey Winthrop Young geboren in Engeland als zoon van Sir 
George Young. Hij werd een bekende bergbeklimmer en auteur van diverse 

boeken over het bergbeklimmen ( onder andere: Mountain Craft, 1920; On High 
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Hills, 1927; Mountains with a difference, 1951). Hiernaast was hij ook poëet en 
trachtte hij alternatieve opvoedingssystemen toe te passen.  

Met bergbeklimmen begon hij pas wanneer hij naar het Trinity College in 
Cambridge ging, waar hij klassieke talen studeerde, hij won twee jaar na elkaar 
de Chanceloor‟s Medal for English Verse. Hier in Cambridge schreef Young The 

Roof Climbers Guide to Trinity, een satirische parodie op de eerste pompeuze 
alpinegidsen.  

Hij deed vele bekende beklimmingen, onder andere de Mont Blanc, en in 1913 
werd hij verkozen tot voorzitter van de Climbers‟club. Hij was een voortrekker 
van de vooruitgang in de bergbeklimmertechnieken en organiseerde in dit kader 

een aantal meetings.  
 

Dit alles werd abrupt onderbroken door de Eerste Wereldoorlog waarin Geoffrey 
Winthrop Young startte als correspondent voor Daily News maar zijn carrière een 

andere wending gaf met de organisatie van de Friends Ambulance Unit mede in 
handen te nemen ( zie eerder). Voor dit werk ontving hij eind 1915 - begin 1916 
de medaille Chevalier de l‟ordre de la Couronne uit handen van koning Albert I, 

dit op initiatief van Maria van den Steen de Jehay die hem zeer genegen was. In 
mei 1916 vertrekt hij naar het Italiaanse front waar op 31 augustus 1917 één 

been wordt afgerukt door een explosie, waardoor zijn oorlogsdienst afgelopen 
was. Na de amputatie van zijn been wandelde Young 16 mijl in twee dagen tijd 
om een gevangen genomen te worden door de Oostenrijkse troepen.  

 
Dat Winthrop Young geen opgever is blijkt ook uit het feit dat hij nog lang zal 

blijven bergbeklimmen met een kunstbeen, onder andere bereikt hij de top van 
de Matterhorn ( Zwitserland) in 1928.  
Hiernaast werkte hij ook voor de Rockefeller Foundation.  

Geoffrey Winthrop Young overleed in 1958, gelukkig had hij toen zijn memoires 
over Ieper en de Eerste Wereldoorlog toen al te boek gesteld in The Grace of 

Forgetting. 

 
 

Winthrop Young, Valentine Terlinden, ?, Maria van den Steen de Jehay, ? en Commandant Delanoy(?) 
 

Voor meer informatie over Winthrop Young kan verwezen worden naar de 
biografie geschreven door Alan Hankinson in 1995 „Geoffrey Winthrop Young‟ 
uitgegeven bij Hodder & Stoughton ( Engeland).  
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6 MARIA VAN DEN STEEN DE JEHAY, LOUISE D'URSEL EN VALENTINE 

TERLINDEN 

6.1 Maria van den Steen de Jehay191  

 

Marie Charlotte Albertine Ghislaine de Villegas de Saint-Pierre wordt te Mohiville, 
Château du Ry, geboren op 14 december 1870 in een gezin van vier kinderen192 

waarvan graaf Léon de Villegas het gezinshoofd is. Hij wordt in 1880 
burgemeester van Chaussée-Notre-Dame-Louvignies, waar zij een kasteel 

betrekken. Hun winterverblijf heeft de familie, zoals de meeste Belgische adel 
van die tijd, te Brussel. In 1893 huwt zij Léopold van den Steen de Jehay, haar 
neef, waarmee zij te Chevetogne gaat wonen.  

 
Zij is schrijfster van verscheidene romans waaronder Profils de gosses, Mon petit 

Trott en Les Parchemins d‟Aigremont. Haar literaire aanleg zet haar ook aan om 
na de oorlog haar memoires te publiceren in Mon journal d‟Infirmière en in een 

tweede niet gepubliceerd deel vertelt zij over haar belevenissen te Poperinge. 
Ook houdt zij gedurende haar volledige leven dagboeken bij welke op een zeer 
aangename manier te lezen zijn.  

 
Maria van den Steen de Jehay is een bijzonder actieve vrouw. Als overtuigde 

katholiek zal zij samen met Valentine Terlinden, en enkele andere adelijke 
dames, de verpleegsterschool Saint-Camille te Ukkel opstarten ( 1907) als 
reactie op de vele kritieken betreffende de onbekwaamheid van religieuze 

verpleegsters. 
Ook bij het uitbreken van de oorlog toont zij haar een ondernemende vrouw. 

Begin augustus 1914 stelt zij het kasteel te Chevetogne open als Rode Kruis-post 
om er haar verpleegdiensten aan te bieden. Zij vreest de Duitsers niet en 
riskeert haar leven voor de redding van 120 Franse soldaten die door de 

vijandige troepen omsingeld zijn. Door haar kordate aanpak wordt zij meer dan 
eens gearresteerd en zelfs ter dood veroordeeld door de bezetter. Doch zij kent 

hiervoor geen angst. 
Wanneer de Duitsers steeds verder het land intrekken sluit zij haar hulppost te 
Chevetogne en samen met Louise d'Ursel trekt zij via Holland naar Engeland. 

Maar ze wil naar het front, ze wil haar engagement als verpleegster waarmaken. 
Dit terwijl de adel in Parijs zijn leven quasi ongestoord verder zet. Depage heeft 

de gezondheidszorg, enkel op militairen gericht, echter strak in handen en wenst 
niet met katholieke verpleegsters te werken. Wanneer juffrouw Van Hemelryck, 
volgens Maria van den Steen de Jehay de beste verpleegster van Saint-Camille, 

terugkeert in Engeland meldt zij: Docteur Depage renvoie tout le monde. Maar 
van den Steen geeft niet op, ze trekt naar Calais waar ze Depage treft: J‟affronte 

le monstre, le génial toubib brusselaire. Il est là en train de passer son manteau 
bleu d‟uniforme, lourd de pluie. Et comme, sans parler, je lui donne un coup de 
main… en hoewel ze eveneens door Depage wordt geweigerd in L‟Océan komt ze 

ginds terecht in het hospitaal van de hertog van Vendôme, maar wel in de 
lingerie193! Echter, haar gedrevenheid charmeert Depage en voor van den Steen 

eindigt hun vete hier: De là date, mon amitié avec Depage j‟allais parfois le voir 
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à l‟Océan. Merveilleux hôpital qu‟il avait installé sous la protection de la Reine. Il 
appréciait les Saint-Camilles et les réclamait souvent194. De katholieke en liberale 

tegenstellingen zullen hier dus overstegen worden in functie van de 
hulpverlening. 
Haar huisarts Mélis roept haar reeds in januari 1915 naar Poperinge waar zij de 

rest van de oorlogsjaren zal doorbrengen. Tijdens deze oorlog is zij vier jaar 
gescheiden van haar echtgenoot met wie zij wel correspondeert. De enige zoon 

van het koppel, Jean, zal haar regelmatig bezoeken. Hij dienst wel aan het front 
maar heeft gezondheidsproblemen waardoor hij regelmatig naar Zwitserland 
wordt gebracht.  

Tijdens de Grote Oorlog verliest zij twee dierbaren: haar vader, 27 augustus 
1917 ( zij wordt slechts op de hoogte gebracht op 2 september), en haar 

schoonbroer Frederic „Fritz‟ van den Steen de Jehay, 7 oktober 1918, welke 
kabinetschef was van koning Albert. 

 
Ondanks de abominabele toestand waarin men zich bevond weet Maria van den 
Steen de Jehay de sfeer in het hospitaal positief te houden. Zij heeft naar de 

ervaring van Jane de Launay een bijzonder vrolijk en imponerend karakter welke 
het gehele hospitaal positief beïnvloed195. Toch merken we in de dagboeken af en 

toe een opmerking waarbij een behoorlijk bazige Maria van den Steen de Jehay 
naar voren komt, die duidelijk haar eigen idee hoog in het vaandel draagt. Deze 
opmerkingen kennen meestal enige kritiek als oorzaak, welke zij dus 

klaarblijkelijk moeilijk kan verdragen. Niet voor niets wordt zij door koning Albert 
Le Major de Poperinghe genoemd en komen op een dag Franse soldaten bij haar: 

On dit que c‟est vous qui est le bourgmestre de Poperinghe196. 
Maria van den Steen de Jehay zal na de oorlog haar leven hoofdzakelijk weiden 
aan de verzorging van haar zoon, haar echtgenoot overlijdt in 1919. 

Zelf komt zij te sterven in 1941 na vele eretekens te hebben ontvangen 
waaronder het Kruis van de Leopoldsorde én als eerste de titel van ereburger 

van Poperinge te hebben ontvangen. 
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6.2 Louise d'Ursel197  

 

Gravin Louise d‟Ursel zag het levenslicht te Dongelberg ( Brabant) op 10 
september 1886. Zij was de oudste dochter van graaf Auguste Paul d‟Ursel en 

Emma de Rouille, die in totaal zes kinderen kregen198. Louise d‟Ursel wordt door 
haar huwelijk met burggraaf George-Joseph d‟Hennezel, op 2 februari 1926, 

burggravin d‟Hennezel. Uit dit huwelijk wordt één kind geboren, Antoine ( 20 
oktober 1927). Hiervoor echter had Louise d‟Ursel al een actief leven achter de 
rug.  

In 1905 behaalde zij de titel „Associate in Arts of the University of Oxford‟. Door 
haar kennis van het Engels wordt zij Dame d‟Honneur de son Altesse Royale la 

Comtesse de Flandre waar zij als tolk dienst doet. Wanneer de gravin van 
Vlaanderen komt te overlijden zal Louise d‟Ursel als eredame van koningin 
Elisabeth worden benoemd.  

Bij het uitbreken van de oorlog gaat zij onmiddellijk meewerken in een 
ambulancedienst te Jolimont, welke door haar oom, Graaf Hippolyte d‟Ursel, 

werd georganiseerd. Samen met Maria van den Steen de Jehay trekt zij eind 
november199 via Holland en Engeland – Folkestone- naar Calais, waar zij beiden 
dienst zullen doen in het hospitaal van de hertog van Vendôme, schoonbroer van 

koning Albert I, welke een goede kennis is van d‟Ursel uit de tijd dat zij werkte 
bij de gravin van Vlaanderen. Van daaruit vertrekt Louise dan naar Poperinge om 

er samen met de Friends Ambulance Unit het Elisabeth-hospitaal in te richten. 
Voor het werk verricht in de Aide Civil Belge, maar vooral voor de ziekenzorg, 
wordt zij op 6 juni 1915 gedecoreerd tot Ridder van de Leopoldsorde door koning 

Albert I zelf. Half 1916 keert zij, op verzoek van haar stervende vader, overleden 
op 26 augustus 1916, terug naar bezet België, waar zij voor de rest van de 

oorlog zal verblijven. Ook hier blijft zij echter niet passief. Op Sint-Camille 
behaalt zij in 1917 twee diploma‟s waarmee ze haar verpleegkundige opleiding 
verder zet200. Pas in 1919 verkrijgt zij haar officieel verpleegstersdiploma.  

Ondertussen ontfermt zij zich verder over de kinderen in deze oorlog. Eind 1916 
wordt zij inspectrice van oorlogsweeshuizen en in juni 1917 richt ze „Home de 

Dongelberg‟ op voor 75 meisjes, waar zij eveneens directrice zal zijn. Wanneer 
de Spaanse griep doorbreekt in oktober 1918 wordt de home ontruimd en tot 
hospitaal omgevormd. Voor dit werk, het opvangen van Franse grieppatiënten, 

ontvangt zij het „medaille d‟honeur des épidémies de la Republique française‟. 
Naast het oprichten van Home Dongelberg heeft Louise tevens te Brussel een 

instelling geopend voor verlaten kinderen ( 26 mei 1918): Notre Abri. Zij blijft 
hier voorzitster tot aan haar dood. Deze instelling bestaat vandaag de dag nog te 
Brussel201.  

 
Ook na de oorlog blijft Louise d‟Ursel een actieve vrouw. Zij wordt lid van het in 

1919 opgerichte L‟Oeuvre Nationale de l‟Enfance en in dit kader trekt zij door 
Amerika om conferenties te geven over België in de oorlog met hierbij bijzondere 

aandacht voor de kinderen, om zo geld in te zamelen ( 1919 – 1920). Net terug 
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wordt zij op verzoek van kardinaal Mercier opnieuw naar Amerika gestuurd om 
ginds de verpleegopleiding en de sociale rol van de verpleegsters te bestuderen, 

waarna zij een ontwerp opstelt voor een Belgische verpleegopleiding.  
In 1922 wordt zij nationaal secretaris voor de federatie van verpleegsters, 
waardoor zij vele internationale contacten verkrijgt, ondertussen bekomt zij ook 

nog extra verpleegdiploma‟s202. Binnen deze „verpleegsector‟ zal zij nog vele 
functies bekleden. Op 27 november 1925 wordt zij nog tot Officier van de Orde 

van de Kroon benoemd, maar einde 1925 verlooft zij zich met de Franse 
burggraaf d‟Hennezel waardoor zij de Franse nationaliteit verkrijgt en Louise 
d‟Ursel de meeste publieke functies moet verlaten.  

Door de economische crisis van de jaren „30, die haar familie in financiële 
moeilijkheden brengt, neemt zij een plaats aan als „enquêteuse sociale à 

L‟Oeuvre de L‟Enfance‟.  
 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zal zij door de activiteiten van haar broer 
Antoine, hoofd van „Le Réseau Comete‟ welk piloten smokkeld naar Engeland via 
Spanje en Portugal, twee maanden als politiek gevangene worden opgesloten te 

Saint-Gilles. Zij wordt vrijgelaten na tussenkomst van prinses Marie-José. Voor 
deze gevangenzetting ontvangt zij het kruis van politiek gevangene 1940–1945. 

Na de oorlog trekt zij zich volledig terug uit het publieke leven en op 12 mei 
1956 overlijdt Louise d‟Ursel na een kortstondige ziekte.  
 

 
 

6.3 Valentine Terlinden 

 

Geboren als Valentine Bosquet op 18 november 1862 te Ixelles. Zij huwde baron 
Paul Terlinden, volksvertegenwoordiger en burgemeester van Rixensart, op 16 

juli 1883 te Sint-Gillis. Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren: Renée ( 
overlijdt reeds in 1892), Jean, Robert, Baudouin en Marie. 

 
Valentine Terlinden is net als Maria van den Steen de Jehay een actieve 
katholieke vrouw. Zij zullen de leidende figuren zijn op het Saint-Camille-

instituut, verpleegsterschool, welke ze oprichtten samen met enkele andere 
dames.  

Reeds bij het begin van de oorlog wordt Valentine‟s gezin zwaar getroffen: haar 
zoon Robert komt om aan het front in Afrika ( Kongo). Dit overlijden zal haar 
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patriotisme nog verder aanwakkeren volgens Maria van den Steen de Jehay203. 
Later, maart 1915, worden zowel haar echtgenoot als haar dochter gevangen 

gezet door de Duitse bezetter.  
 
Gravin van den Steen de Jehay en Valentine Terlinden zijn zeer goede vrienden 

en in november, wanneer van den Steen het idee opvat om aan het front te gaan 
werken schrijft zij Valentine: Ma bonne Valentine, si je puis arriver à soigner les 

soldats belges là-bas, viendrez-vous m‟aider? Waarop zij het bevestigende 
antwoord krijgt: Certainemant…pourquoi pas?204 
7 Maart volgt dan de vraag van Maria van den Steen de Jehay om naar 

Poperinge te komen en op 11 maart arriveert Valentine Terlinden ginds om zich 
vier jaar in te zetten voor de bevolking van Poperinge en omstreken. 

 
Voor haar werk in het Elisabeth-hospitaal ontvang zij op 8 januari 1917 de titel 

van Ridder van de Leopoldsorde van de minister van Oorlog205. 
 
Na de oorlog zal zij haar leven wijden aan de verzorging van haar zieke dochter, 

zij lijdt aan Multiple Sclerose, en wordt zij, volgens haar neef Alexis-Michel, een 
ietwat bijzondere figuur. Zij leeft te Brussel tot aan haar overlijden op 2 

augustus 1941.  
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7 DE ZORG VOOR BURGERS VANAF DE EERSTE SLAG OM IEPER TOT 

AAN DE TWEEDE SLAG OM IEPER: OKTOBER 1914-APRIL 1915 
 

7.1 Burgerlijk Hospitaal te Ieper 

 

“ De drie heren geneesheren waren weldra aan ‟t werk alsook den Eerwaarde 
Heer Verriest, direkteur der zieken, die ze bijna allen moest berechten. Het 

meestendeel der zusters hielpen de doctoors terwijl de anderen de stervenden 
bijstonden en al de uitgeputte en lijdende menschen te drinken gaven”206. 

 
Wanneer het oorlogsgeweld Ieper nadert worden de eerste oorlogsslachtoffers – 
van alle nationaliteiten- ook aangevoerd naar het Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis, 

dat dienst doet als burgerlijk hospitaal en wordt opengehouden door de zusters 
van de Heilige Familie207. Naar het einde van oktober toe worden de 

beschietingen steeds erger en worden naast militairen ook meer en meer 
burgerslachtoffers binnengebracht208.  
Op 3 november 1914 wordt het hospitaal, rond de middag, voor het eerst zelf 

getroffen door een obus. Aangezien de zusters toen het middagmaal nuttigden 
bleven zij allen ongedeerd, enkel de knecht, Arthus Devos, komt te overlijden. 

De materiële schade is echter aanzienlijk: de watertoevoer is door de explosie 
zwaar beschadigd en men heeft onvoldoende water om het linnen te wassen. 
Ondanks het feit dat men de Belgische soldaten heeft geëvacueerd en er enkel 

nog Duitse gewonden aanwezig zijn worden de beschietingen alsmaar erger209. 
De hospitaalzusters worden dan uiteindelijk op bevel van de Britten samen met 

hun patiënten geëvacueerd op 7 november210. De Duitse „krijgsgevangenen‟ 
hadden ze echter moeten achterlaten211, iets wat de zusters Anna en Elisabeth 
niet konden aanvaarden. Zij wandelden de zwaar gebombardeerde baan tussen 

Poperinge en Ieper terug om voor de Duitse patiënten te zorgen. Winthrop Young 
schrijft dat ze bleven tot dat de laatste patiënt in veiligheid was gebracht212. 

Volgens de dagboeken van zuster Margriet – 14 november 1914- zouden deze 
hospitaalzusters vier tot zes dagen zonder water of voedsel hebben gewerkt in 
het burgerlijk hospitaal213. 

De zusters uit Ieper werden alleszins naar Poperinge geëvacueerd, net als hun 
patiënten die daar in het burgerlijk ziekenhuis terechtkwamen214.  

 
Op 13 november 1914 wordt het statige gebouw aan de Grote Markt zwaar 
geraakt en zowel het magazijn als de apotheek zijn vernield. Het hospitaal is 

onbruikbaar en de Duitsers worden naar Saint-Omer gebracht op 14 november 
1914215. Op deze dag zullen de zusters Anna en Elisabeth terug naar Poperinge 

vertrekken, echter niet voor lang. Samen met de andere hospitaalzusters zullen 
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zij begin december terugkeren om dienst te doen in het Sacré-Coeur hospitaal 
dat werd ingericht door de Friends Ambulance Unit ( zie verder).  

7.2 De religieuzen en hun kloosters 

 

Bij dit thema zijn er twee namen die niemand uit het Ieperse niet kent: Zuster 
Margriet216 en Pastoor Kamiel Delaere. 

 
Deze twee religieuzen zullen als laatste burgers op 9 mei 1915 de stad verlaten 
onder uitdrukkelijke dwang van de militaire overheid217. Vóór hun vertrek hebben 

zij zich dag en nacht én met risico op het eigen leven ingezet om mensen te 
redden, maar ook de Ieperse kunstschatten trachtten zij in veiligheid te brengen.  

 
Aangezien het stadsbestuur snel de benen had genomen bij aanvang van het 
geweld, werd het initiatief aan de burgers overgelaten en wordt alzo op 9 

november 1914 het „Comité Provisoire‟218 ingericht op 9 november 1914 waarvan 
de heer Stoffel voorzitter is219. Delaere is één van de actiefste leden van het 

comité maar is geen voorzitter zoals Stopford beweert220. Dit comité zal instaan 
voor de bevoorrading van de stad, steun aan behoeftigen, en in de bewaking van 
onbewoonde huizen en het blussen van branden voorzien221.  

 
Het grootste deel van hun tijd brengen pastoor Delaere en zuster Margriet echter 

door met het ophalen en verzorgen van gewonden en zieken. Zuster Margriet 
was non bij de Lamotte-orde ( Zusters van Maria) welke haar klooster had in de 
Rijselstraat. Zij gaf les in de lagere school welke gesloten wordt op 22 oktober 

1914. Direct na deze sluiting worden de schoollokalen, net als vele andere 
gebouwen in de stad, ingericht als lazaret222. Op diezelfde 22ste oktober maakt zij 

melding van de eerste gewonden in de school: 300 Britse soldaten223. Op 3 
november worden de schoollokalen van de zusters van Maria ingenomen als 
veldlazaret door het Engelse leger224. De gewonden in de school worden naar het 

klooster overgebracht waar zij verzorgd worden door dokter Dieryckx ( 
burgerarts)225. De zusters zijn echter op verschillende locaties actief want zuster 

Margriet maakt nota‟s over de verzorging van Franse gewonden in de stedelijke 
meisjesschool samen met twee zwartzusters226. Men mag zeker niet vergeten dat 
deze zusters absoluut niet opgeleid waren als verpleegsters. De verschrikkingen 

die hier getrotseerd moeten worden zijn niet te onderschatten.  
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Met een haakpen haalde ik zelf een shrapnelscherf uit de arm noteert zuster 
Margriet op 20 december, de dokters van de Friends Ambulance Unit hadden net 

de stad verlaten227. 
 
Via haar werk als manusje-van-alles en als rechterhand van pastoor Delaere 

komt zij in contact met Geoffrey Winthrop Young van de Friends Ambulance Unit, 
die zij aanvankelijk als „Quakersekte‟ beschouwt228.  

 
De Friends zullen hun hoofdkwartier in de stad inrichten in het „convent Marie‟ ( 
klooster van Soeur Marguerite229), met dokter Jack Rees als hoofdgeneesheer. 

De keuken van het klooster wordt hun „out-patient station‟ voor deze zijde van 
de stad230 ( zie verder). De zusters worden voor de Engelstalige Friends tolken en 

gidsen231. Margueritte en Delaere verblijven in de stad, de Friends hebben hun 
kwartier aanvankelijk te Woesten, later in Sacré-Coeur ( zie verder). Het zijn de 

zusters die ‟s nachts de gewonden zoeken en verzorgen en de Friends daags 
nadien verwittigen wie waar wat nodig heeft232. 
 

In the town, civilian casualties were usually quickly reported to the Curé Delaere 
who would either go to spot himself or send Zuster Margriet and warned  Sacré-

Coeur when an ambulance was needed233. 
 
Wanneer op 21 december het klooster van de Lamotte-zusters, net als Sacré-

Coeur, te zwaar heeft geleden verhuizen de Friends naar een klooster in de 
Torhoutstraat waar zij nog steeds op de hulp van religieuzen konden rekenen234. 

 
Men mag binnen deze context zeker de aanwezigheid van de militairen niet 
vergeten, die vaak door de Friends of zusters werden verzorgd, maar ook het 

werk bemoeilijken, door barricades in de stad235 op te werpen daar de vrees voor 
Duitse spionage groot was.  

 
Naast de Friends hadden de burgers niemand, (de militaire ambulances stonden 
hoofdzakelijk in voor de soldaten, zij hielpen de burgers in uitzonderlijke gevallen 

daar zij zelf de handen vol hadden). Dokter Van Robaeys wordt op 17 december 
1914 als enige dokter nog aanwezig in Ieper236 genoteerd door Zuster Margriet. 

 
Wanneer de tweede slag om Ieper wordt ingezet wordt ook Zuster Margriet het 
slachtoffer van een gasaanval. Op 25 april noteert zij: er komt een gasgranaat 

terecht op het klooster. Ik krijg tranende ogen, blauwe lippen en dreig te stikken. 
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Hierbij ervaart ze een prikkelend gevoel. Ze ruikt aan een amoniakfles om het 
bewustzijn niet te verliezen en kan zo de kelder bereiken237.  

Nog ontvlucht zij de stad niet. Op 8 mei telt zij nog 35 à 40 personen in Ieper, 
maar op 9 mei komt er het bevel om te vertrekken. Zowel pastoor Delaere als 
zuster Margriet vertrekken naar Poperinge. Hierna trekt Delaere naar het 

weeshuis in Wisques en zuster Margriet naar Engeland238. 
 

Voor meer uitleg omtrent de persoon van Kamiel Delaere verwijs ik naar de 
biografie bij de namenlijst. 
 

7.2.1  Charles Kamiel Delaere239 

 

Delaere was, in tegenstelling tot vele andere priesters, geen kind uit de gegoede 
burgerij. Hij werd geboren te Hulste als zoon van een Hovenier ( Désiré Delaere) 
en een naaister ( Henrica Vromman). Zijn zussen, Elodie en Valentina, werden 

beiden kloosterzuster en zijn broer Joris werd eveneenspriester.  
 

Na het vervolmaken van zijn lagere school trok Kamiel Delaere naar het Sint-
Jozefcollege te Tielt waar hij een primus wordt en waar hij de vierde latijnse op 
zijn achttien jaar afmaakt. Daar hij reeds in 1880 de retorica verliet, kunnen we 

vermoeden dat hij een schooljaar heeft mogen overslaan. Na zijn humaniora 
treedt hij in in het Klein Seminarie te Roeselare waar hij opnieuw uitmuntend 

scoort.  
Na één jaar wijsgerige studies in Roeselere zal hij op 1 oktober 1881 binnen 
treden in het Brugs Groot Seminarie waar hij blijft tot na zijn diakenwijding in 

1884. Voor verdere theologische studies gaat hij naar Leuven.  
Het baccalaureaat in de Godgeleerdheid behaald hij in 1886, Désiré Mercier is er 

dan decaan van de faculteit Theologie. Hij wordt onmiddellijk subregent van het 
Pauluscollege te Leuven. 
Zijn licentiaatdiploma Godgeleerdheid verkrijgt Delaere dan in 1888. 

Hierop gaat Kamiel Delaere vijf jaar les geven in de retoricaklas van het Sint-
Amandscollege te Kortrijk en vervolgens wordt hij principaal van deze school. Hij 

is toen pas drieëndertig.  
 
Op 12 maart 1908 neemt zijn leven een nieuwe wending wanneer hij wordt 

aangesteld als pastoor van de Sint-Pietersparochie te Ieper.  
Wanneer in 1914 de oorlog uitbreekt is de renovatie van de kerk van de Delaere 

nog volop aan de gang, deze werken waren reeds gestart kort na zijn 
aanstelling.  
Delaere gaat niet op de vlucht voor het oorlogsgeweld, zoals vele andere 

vooraanstaande Ieperenaren, maar kiest er voor om zijn stad en medeburgers te 
helpen. Hij wordt door Stoffel, een vrijzinnige, gevraagd om toe te treden tot het 

Comité Provisoire, dat de noden van de gebombardeerde stad bereddert, of dit 
toch probeert. Delaere zal zich dag en nacht ten dienste stellen van de stad haar 
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burgers en haar kunstschatten. Op 16 januari 1915 is hij zo uitgeput dat hij- 
volgens de dagboeken van Zuster Margriet- uit een wagen valt en zich hierbij 

verwond. Dan nog echter geeft hij niet op en na een paar dagen is Kamiel 
Delaere opnieuw druk in de weer met verzorgen, genezen, redden, beschermen 
en zoveel meer. Op 10 november 1914 zal hij eigenhandig helpen bij het blussen 

van zijn kerk die geraakt werd door de Duitse bommen.  
 

Wanneer hij in mei 1915 de stad moet verlaten gaat hij naar Wisques, waar een 

weeshuis voor Ieperse kinderen (meisjes) was ingericht. Hij zal echter regelmatig 
terugkeren om waardevolle voorwerpen uit Ieper op te halen of om nieuwe 
wezen mee te nemen naar Wisques.  

 
De oorlog was nog maar goed gedaan of Delaere keerde terug naar Ieper waar 

hij deken en erekannunik werd. 
Op dat moment wordt hij bijna zestig jaar en in 1928 is hij moe, mede door de 
enorme heropbouw van Ieper waaraan hij actief meewerkte. In 1928 zal hij zijn 

ontslag als pastoor nemen en trekt hij zich terug te Sint-Andries bij Brugge waar 
hij op 18 december 1936 zal overlijden. 

Kamiel Delaere ontving op 17 augustus 1915 het ridderkruis van de Orde van 
Leopold uit handen van koning Albert I.  
 

 
 

7.3 De Friends Ambulance Unit  

 

Toen de Friends koers zetten naar het Belgische front zouden zij aanvankelijk het 
noodlijdende Belgische leger ondersteunen. Door de terugtrekking na de grote 
verliezen bij de slag om de Ijzer komt deze missie niet van de grond en zullen 

deze vrijwilligers elders „frontwerk‟ moeten gaan zoeken ( zie hoger). Op 
aangeven van Mélis komen de Friends naar Ieper om het ziekenhuis open te 

houden maar Ils ne le trouvent plus240. De Friends blijven echter niet bij de 
pakken zitten want deze stad en haar burgers kreunen onder het oorlogsgeweld. 
Talrijke inwoners verlaten hun woonhuis niet en schuilen in de kelders. Wanneer 

de bombardementen even luwen gaat men op zoek naar het zeldzame voedsel in 
de stad241.  
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Op het moment dat deze mannen te Ieper arriveren wacht hen een onnoemelijke 

opdracht, welke ze zelf nooit hadden kunnen vermoeden.  
 
Ieper en haar burgers zijn aan hun lot overgelaten daar de burgemeester en het 

schepencollege naar Poperinge zijn gevlucht. De Britse Town Major wil niets 
liever dan dat de mensen de stad verlaten242. Buiten het Comité Provisoire – dat 

met zeer beperkte middelen werkt- zijn er weinig tot geen plaatsen waar mensen 
hulp kunnen bekomen. Religieuzen, met pastoor Delaere op kop, doen hun 
uiterste best maar hebben een gebrek aan ervaring, organisatie en materiaal. De 

Friends Ambulance Unit komt dan ook als een godsgeschenk uit de lucht 
gevallen. Men beschikt nu over ziekenwagens en bevoegd medisch personeel243.  

 
Op medisch gebied zullen zij ook vóór de oprichting van Sacré-Coeur hemel en 

aarde verzetten ten dienste van de Ieperse bevolking.  
 
In het klooster waar zuster Margriet en pastoor Delaere verbleven, het 

Mariaklooster, was dus een veldhospitaal ingericht, waar juffrouw Cloostermans 
en dokter Harding – van het Britse Rode Kruis- werkten. Het is via hen dat zuster 

Margriet en pastoor Delaere in contact komen met Geoffrey Winthrop Young en 
de Friends244, een ontmoeting die voor de Ieperlingen bijzondere gevolgen zal 
hebben. Zuster Margriet omschrijft Geoffrey Winthrop Young na hun  ontmoeting 

als commandant van het veldlazaret „Friends Unit‟ waar Engelse en Franse 
soldaten, maar ook burgers worden verzorgd245. Of dit de installatie is in de 

kelders van de Rue de la Bouche waarover Maria van den Steen de Jehay 
scrhijft246 is niet duidelijk. Deze laatste werd echter opgeheven247, maar herinner 
U dat Tatham en Miles eind november 1914 spreken van twee hospitalen ( zie 

hoger). 
 

De Friends, pas aangekomen te Ieper op 9 november, schieten dadelijk in actie. 
Hoewel Lampaert deze evacuatie van zestig ouderlingen vanuit Ieper naar 
Poperinge als eerste resultaat van het doorzoeken van huizen en kelders 

beschouwt en ook laat uitschijnen dat dit het eerste werk van de Friends is248, 
noteert zuster Margriet op 11 november 1914 dat Winthrop Young hen een auto 

leent om oude vrouwtjes en wezen in veiligheid te brengen249. Stopford laat het 
werk van de Friends Ambulance Unit eveneens aanvangen op 11 november met 
het transport van zeventig ouderen en kinderen die uit de kelders geëvacueerd 

worden met twaalf ambulances250, vermoedelijk gaat het hier om dezelfde 
gebeurtenis. 

Naast de evacuatie van burgers gaan de Friends out-patient stations inrichten op 
diverse plaatsen in de stad251, onder andere in het Mariaklooster dat tevens het 
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hoofdkwartier wordt van de activiteiten in de stad252. Het hoofdkwartier staat 
onder leiding van dokter Rees. Het is de keuken van het klooster die gebruikt 

wordt als out-patient station253. Voor dit centrum bestonden vaste bezoekuren 
daar de Friends nog te Woesten verbleven tot 9 december ( zie verder). Maar 
ook nadien, wanneer de Friends te Sacré-Coeur verblijven, verlaten zij ‟s avonds 

het stadscentrum. Zo blijkt uit het verhaal van zuster Margriet op 20 december 
die zelf moet opereren daar de dokters net weg zijn254. Naast deze stations gaan 

de dokters dagelijks op huisbezoek bij zieken en gewonden dit zowel in de 
huizen, kelders en kazematten. Volgens Stopford leven zo‟n 20000 mensen 
ondergronds255. Bij deze bezoeken krijgen de dokters en verplegers de hulp van 

de nonnen, zowel als tolk en gids256.  
 

Ook na de oprichting van Sacré-Coeur blijft men patiënten ontvangen in het 
klooster van Maria en ook de huisbezoeken worden onderhouden. In de vochtige 

kelders wordt men snel ziek en vele gewonden dienen dringend verzorgd te 
worden, de stap naar het hospitaal durven velen echter niet te zetten257 ( zie 
verder).  

 
Door de beschadigingen aan de rioleringen en waterleidingen, als gevolg van de 

Duitse bombardementen, moesten mensen water gaan halen in regenputten en 
andere verzamelputten waar het water reeds bezoedeld is258. 
 

Reeds in november 1914 worden de eerste diagnoses van tyfuskoorts gesteld en 
zullen er vooral preventieve maatregelen getroffen worden. Wanneer in januari 

1915 de ziekte onrustwekkende proporties verkreeg gaat men via Search Parties 
en inentingen de epidemie een halt trachtten toe te roepen. 
 

Wanneer Geoffrey Winthrop Young de eerste kenmerken van de tyfusepidemie259 
waarnemt, zullen de Friends de zieken proberen opsporen en verzamelen in het 

ziekenhuis260. De Friends hadden immers een uitzonderlijke taak: 
At once the unique position we had established on the front was recognised, and 
used. We were given responsibility for all civilians in the area261. 

Naast het dagelijkse bezoeken en behandelen van de zieken wordt ook aan 
preventie gedacht. Tyfuskoorts verspreidt zich hoofdzakelijk via vervuild water ( 

zie verder). De voorziening van proper drinkwater wordt een prioriteit in Ieper. 
De Friends gaan samen met het Britse Tweede leger zeven distributiepunten van 
gedesinfecteerd water voorzien in de stad262. Deze punten zijn eigenlijk grote 

tonnen waar 250 tot 500 liter263 chloorwater in zit. Winthrop Young spreekt van 
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de verdeling van 17 000 gallons264 per dag265, meer realistisch lijkt Lampaert die 
het op 5 305 liter per dag houdt266. Buiten deze centra wordt op aangeven van 

Coplans, lid van de Friends Ambulance Unit267, het stedelijk zwembad 
leeggemaakt en opnieuw gevuld met drinkwater zodat, naar de mening van 
gravin van den Steen de Jehay, een reserve wordt aangelegd268. Volgens Young 

had deze actie de bedoeling drinkwater voor de eigen gelederen te voorzien -hij 
spreekt van our troops- zodat deze het water in de distributiecentra aan de 

burgers zouden laten269. In samenwerking met Angelis, een plaatselijke ingenieur 
en ene Buckton270 worden naast deze distributiecentra aan deze huizen voor wie 
het te ver was gezuiverd water te gaan halen lepels uitgedeeld samen met een 

doos chloride en een gebruiksaanwijzing. Op deze manier werden zo‟n 5000 
huizen voorzien271.  

 
Maar zolang de mensen in hun vochtige en onhygiënische kelders bleven, was de 

strijd tegen tyfuskoorts een gevecht tegen de bierkaai. Toch is Geoffrey Winthrop 
Young uiterst gedreven: I want to placard the town myself with the notices of 
our sanitary and health measures272. 

Met de installatie van de distributiepunten schrijven we echter al januari 1915, 
de epidemie bereikt dan al zijn eerste hoogtepunten273. Op 25 januari schrijft 

Zuster Margriet dat Geoffrey Winthrop Young op de vergadering van het Comité ( 
Definitif) voorstelt: 1) water van de vestingen te ontsmetten en tonnen 
gesteriliseerd water ter beschikking te stellen van de bewoners; 2) melk en bier 

te controleren; 3) in te enten tegen tyfus274. 
Het zullen vooral deze inentingen zijn waarvoor de Friends geprezen worden in 

het Ieperse. Maria van den Steen de Jehay durft te beweren dat de Unit de 
tyfuskoorts gestopt heeft onder de Vlaamse bevolking en hierdoor bijgedragen 
heeft aan de vrijwaring van het Britse en Franse leger275, die vaak insliepen bij 

de burgers276. 
 

Belangrijk hierbij is dat de inentingen op dat ogenblik nog niet verplicht zijn door 
de overheid. Dit bevel zal er pas komen in april 1915 en we zien de epidemie dan 
ook fel afnemen in mei 1915277. 

 
Op 5 februari wordt in de Mariaschool een permanent inentingscentrum 

geopend278 terwijl op andere plaatsen lokalen ingericht worden die een paar 
dagen per week geopend zijn279. 
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Eén probleem waarmee men geconfronteerd wordt is dat de vaccinatie twee 
inspuitingen vraagt ( Whrigt-serum; zie verder) en een pak mensen zal slechts 

één spuitje ontvangen door enerzijds de chaos in deze oorlogstijd die mensen 
doet vluchten en verhuizen en anderzijds een voortijdig overlijden280. 
 

Een groter probleem is echter het feit dat, ondanks de lange wachtrijen waarover 
Winthrop Young spreekt281, vele mensen toch bang zijn voor het spuitje282. Later 

wordt de inenting beloond met een sigaret maar dit is niet zo in de eerste 
maanden283.  
Daar velen niet vanzelf komen om zich te laten inenten wordt door de Friends, in 

samenwerking met de sanitary officers of the Britisch Fifth Corps en het RAMC de 
eerste Search Party georganiseerd op 29 januari 1915284. Bij een dergelijke 

Search Party gaan telkens 4 dokters van de Friends Ambulance Unit elk 
vergezeld van een non huis aan huis op zoek naar zieken285. Ook gewonden die 

door de Unit verzorgd waren werden volgens Young ingezet als gidsen286. Vaak 
worden deze „teams‟ geconfronteerd met bange mensen en moeten de huizen 
werkelijk doorzocht worden, waarbij vaak op ernstig zieke mensen wordt 

gestoten287. Het is een heuse karwei om mensen te overtuigen hun familieleden 
naar het hospitaal te laten overbrengen, daar men schrik heeft voor evacuatie ( 

zie verder). 
Over deze Search Parties noteert Young over het „team‟ Stopford – Soeur 
Marguerite het volgende288: 

 
They had often angry scenes with families who refused to have the sick removed, 

and who preferred tot die one by one under hopeless conditions… 
 
De huizen waar tyfuslijders gevonden waren werden gedesinfecteerd door het 

RAMC en tevens ook gemarkeerd289. Over de markering zelf spreekt Lampaert 
zichzelf tegen. In 1987 noteert hij het volgende290: De huizen waar zieken 

gevonden zijn worden getekend op de voordeur met brede verfstrepen: X in gele 
kleur: in geval van tyfus en de zieke is niet weggevoerd, V gele kleur: in geval 
van tyfus, de zieke wordt weggevoerd naar het hospitaal maar het huis is nog 

niet ontsmet, X blauwe kleur: kroep, X rode kleur: rode koorts. In zijn publicatie 
van 2005 volgt echter291:  Op de huizen waar de zieken zich bevinden wordt op 

de voordeur een V aangebracht. Wanneer de zieke patiënt is weggevoerd wordt 
de V omgevormd in een X door de chauffeur van de ambulance die de zieke heeft 
vervoerd. 
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Daar zuster Margriet dezelfde markeringen als Lampaert in 1987 weergeeft292 
kunnen we er van uitgaan dat dit de juiste weergave is. Waarom Lampaert zijn 

stelling van 1987 zo drastisch wijzigt is niet duidelijk. 
 
De Search Party te Ieper, gestart op 29 januari, zal pas op 17 maart afgerond 

zijn. Deze zoekacties zullen hierna ook naar de omstreken van Ieper uitgebreid 
worden en zullen ook meer en meer met inentingen gepaard gaan293. De regio 

waar de Friends inenten strekt zich uit over Pilkem-Woesten, Dikkebus, Ieper en 
Proven294. 
Tot mei 1916 zullen de Friends ongeveer 27 000 inentingen tegen tyfuskoorts 

geprikt hebben295.  
 

Bij de gratis huisbezoeken, consultaties, medicatie en water houdt het werk van 
de Friends Ambulance Unit echter niet op.  

In het Sacré-Coeur hospitaal kunnen mensen soep bekomen296 en met de hulp 
van Ruth Fry297 openen de Friends in Sacré-Coeur een kledingwinkel. Een tweede 
winkel vinden we in Poperinge van februari tot mei 1915. 

 
De Friends Ambulance Unit staat volgens Tatham en Miles in voor 

melkdistributie, evacuatie van burgers, schoolkolonies voor wezen ( Wisques en 
Wizernes), kantscholen en de verdeling van kledij298. Zuster Margriet spreekt ook 
over het geven van geld, wat niet wordt bevestigd door andere bronnen of 

literatuur299. 
 

Belangrijk om te melden is dat in januari 1915 samen met gravin Maria van den 
Steen de Jehay en Louise d'Ursel „L‟ Aide Civil Belge‟ werd opgericht. Vanaf dat 
ogenblik zullen veel van de activiteiten van de Friends Ambulance Unit gekaderd 

zijn binnen deze organisatie. Daar de Aide Civil Belge gelinkt is aan de persoon 
van Maria van den Steen de Jehay zullen wij deze organisatie iets meer in detail 

behandelen in het hoofdstuk betreffende de oprichting van het Elisabeth-
hospitaal. 
 

7.4 Sacré-Coeur 

 

Met de oprichting van het Sacré-Coeur hospitaal rust op de schouders van de 
Friends Ambulance Unit de enorme taak van de organisatie van een burgerlijk 

hospitaal. Zij waren echter naar de Westhoek vertrokken met de gedachte het 
bestaande hospitaal te Ieper te runnen. Maar een nieuw ziekenhuis inrichten, op 
eigen kracht en middelen was hen ook vreemd.  

 
Wanneer de Friends in Ieper arriveerden maakten zij kennis met het werk van de 

religieuzen – in het bijzonder pastoor Delaere en zuster Margriet- die in hun 

                                                 
292

 Gysel A., 2002, p 128 
293

 Hoewel Duflou reeds op 29 januari van vaccinaties spreekt. Geldhof J., 1974, p 189 
294

 Tatham M. en Miles J.E., 1919, p 30 
295

 Tatham M. en Miles J.E., 1919, p 30 en ARA, CM, 727, p 133 
296

 Lampaert R., 2005, p 125 
297

 Ruth Fry was lid van de Fry-zustergemeenschap, zij is een bekende voor Winthrop Young. Geoffrey 

Winthrop Young, 1953, p 218-219 en Tatham M. en Miles J.E., 1919, p 30 
298

 Tatham M. en Miles J.E., 1919, p 33 
299

 Gysel A., 2002, p 109 



 47 

 

kloosters en scholen burgers en soldaten trachtten te verzorgen, maar de kennis 
en kunde ontbraken ( zie hoger).  

Deze mannen zullen met hun dokters een aantal out-patient stations inrichten 
om aldaar gewonden en zieken de nodige zorg toe te dienen. Deze situatie wordt 
echter onhoudbaar. 

Om Geoffrey Winthrop Young te citeren300: They ( de zieken, sic) lived 
underground, and to tend them under conditions that made even the optimism 

and initiative of Rees protest his doubt of their recovery. It was obvious, and the 
Curé urged it, that we must bring them up into better conditions, in some ward 
with nurses. 

Maar Winthrop Young heeft zijn twijfels bij zulk een grote beslissing. Daar Ieper 
dagelijks werd gebombardeerd en er dagelijks gebouwen werden vernield leek 

het hem onverantwoord om alle zieken op één centrale plaats boven de grond te 
verzamelen. Dit met de wetenschap dat er een aanzienlijke kans was dat zij allen 

zouden kunnen overlijden door één enkele bom. Dokter Rees kan hem echter 
overtuigen: de overlevingskansen voor de gewonden behandeld in de kelders in 
deze erbarmelijke omstandigheden zijn nihil301.  

 
Winthrop Young  belast pastoor Delaere, dolgelukkig met de beslissing van de 

Friends, met het vinden van een locatie en verpleegsters. De locatie werd het 
Sacré-Coeur krankzinnigengesticht302, gelegen op de baan naar Poperinge. Dit 
instituut voor geesteszieke vrouwen werd op 21 november 1914 – op vraag van 

Gustaaf Delahaye303- geëvacueerd naar Vaucluse. Ook de geïnterneerden van het 
mannengesticht Sint-Dominicus zullen op die dag samen met hun dokters, 

zusters en begeleiders  naar Frankrijk vertrekken304. Zuster Margriet schrijft om 
een niet gekende reden dat deze evacuatie reeds op 11 november doorging305, 
zowel het dagboek van Delahaye en de rapporten van de Friends Ambulance 

Unit306 bevestigen echter Lampaerts‟ visie omtrent deze evacuatie. 
Om het gebouw niet leeg achter te laten trekt Delahaye hier samen met zijn 

gezin in, hij is nu conciërge van het Heilig Hartinstituut. Zij zullen echter niet 
lang alleen zijn want al gauw wordt het instituut de thuisbasis voor Franse 
Alpenjagers die er tevens een ambulancedienst hebben geïnstalleerd307. Winthrop 

Young spreekt bij zijn eerste bezoek, op 1 december 1914, van ongeveer 3000 
Franse soldaten308. Het is hier echter opnieuw niet duidelijk waarom zuster 

Margriet op 13 november spreekt van het feit dat Delaere het Heilig Hart zie als 
een opvang voor ouderen en gewonden, maar dat daar Engelse soldaten 
aanwezig zijn309.  
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Delahaye ontvangt Geoffrey Winthrop Young en pastoor Delaere die hen leidt 
naar a long ward, untouched, clean, unpillaged, entirely unsuspected, all but 

ready for use310. 

 
Uit: A story of the work of the Friends Ambulance Unit by Geoffrey Winthrop Young, oct. 1914 - april 1915 

Privéarchief Antoine d‟Hennezel 

 
Naast de locatie moest er ook nog personeel gevonden worden. De dokters vond 

men bij de Friends: dokter Rees, dokter Fox en dokter Smerdon zullen Sacré-
Coeur gaan leiden, de verpleging ging men gaan halen in Poperinge bij de 

gevluchte zusters van het Onze-Lieve-Vrouw hospitaal311. 
 

 
Uit: A story of the work of the Friends Ambulance Unit by Geoffrey Winthrop Young, oct. 1914 - april 1915 

Privéarchief Antoine d‟Hennezel 

 

 

Nu men met Sacré-Coeur de mogelijkheid had tot hygiënische verzorging en 
sanitair moest alles snel gaan. Op één dag werd alles uitgerust, een staf voorzien 

en de deuren geopend312. Young beschrijft de openingsdag – 2 december- als 
volgt313: At eleven o‟clock we entered our ward at the Sacré-Coeur. By twelve we 
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had fitted up the stoves en furniture. By one o‟clock the Curé had arrived with 
Aloïse en Antonia. By two, the beds, linen, etc., were all prepared. At two-thirty 

we carried in our first wounded. Sacré-Coeur wordt reeds op 1 december 1914 
door het „Ypres committee of Safety‟ als officieel burgerziekenhuis van de stad 
erkend314 

 
Het hospitaal zal dus starten met slechts twee verpleegsters, ondanks het feit 

dat Lampaert spreekt van vier zusters die terugkomen uit Poperinge315. In de 
loop van december zullen zij allen terugkeren316.  
De Friends zullen pas op 9 december permanent in het Sacré-Coeur verblijven, 

daarvoor was hun „ambulancekwartier‟ ingericht te Woesten ( zie hoger). Tatham 
en Miles stellen dat er zodanig veel werk was dat het beter was ter plaatse ter 

blijven317.  
 

Reeds begin december zien de dokters „enterie‟ optreden, met als grootste 
probleem het laattijdig binnenbrengen van de patiënten. Velen komen maar 
binnen na twee tot drie weken ziekte, waardoor de kans op overlijden sterk 

toeneemt. Om dit probleem te verhelpen en de epidemie in te dijken zal de 
Friends Ambulance Unit de voorvermelde Search Parties en inentingen 

organiseren. De preventie in het hospitaal is echter ook belangrijk. Alle 
bezoekers moeten bij het verlaten van de zaal hun handen wassen en een 
sigaret opsteken, daar men geloofde dat dit de longen zuiverde. Zelfs de nonnen 

liepen al rokend rond318. 
 

De Friends waren op 9 december niet alleen in het Sacré-Coeur aanwezig. Op 
dezelfde dag installeert het Franse 10e korps zich daar, met 300 ambulanciers, 
25 officieren en 14 priesters319. 

 
Of er in de loop van december nog wards zijn bijgekomen is niet geheel duidelijk 

maar wel waarschijnlijk. Hoewel Winthrop Young zelden specifieke data 
weergeeft in zijn memoires vermeldt hij dat Delahaye naar aanleiding van de 
tyfuskoorts320 nog twee extra wards gevonden had met alle voorzieningen om er 

een koortshospitaal in in te richten. Dit gegeven wordt opgeschreven vóór het 
bombarderen van 20 december aangehaald werd. Daar zijn werk chronologisch is 

over de ganse lijn kunnen we stellen dat op 20 december Sacré-Coeur voorzien 
was van drie zalen ingericht om gewonde of zieke burgers van de nodige 
medische zorg te voorzien. Dit is echter niet bevestigd in de rapporten van de 

Friends. Zij noteren dat Sacré-Coeur in december over 1 ziekenzaal met 35 
bedden beschikt zonder hierover meer uit te wijden321. Of er nog zalen zijn wordt 

hierdoor echter niet uitgesloten, me dunkt.  
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Dat men alleszins te kampen had met een overbevolking is zeker. Van zodra 
patiënten genezen of herstellend waren worden zij uit Sacré-Coeur geëvacueerd. 

Dit aanvankelijk naar Veurne322 tot 16 december en vanaf 21 december naar De 
Panne323,.  
 

Op 20 december gebeurt echter waar Winthrop Young voor gevreesd had: Sacré-
Coeur wordt hevig beschoten door de Duitse kanonnen, volgens zuster Margriet 

vallen 50 granaten op het gebouw.  Hierbij noteert ze bovendien dat de Duitsers 
opnieuw een Rode Kruis hospitaal viseren324. Ook Delahaye noteert in zijn 
dagboek dat aan de voorpoort op het dak een groot vaandel is aangebracht van 

het Rode Kruis. En dat de Duitsers dit zeker kunnen waarnemen vanuit hun 
„ballons‟325. 

 
Patiënten worden aanvankelijk naar de kelder gebracht326, maar de 

bombardementen gaan onverminderd door en men moet weg uit Sacré-Coeur, 
zes gewonden worden door het Munro Ambulance Corps327 naar De Panne 
gebracht, de anderen naar het krankzinnigengesticht in de Lange 

Torhoutstraat328. Zuster Margriet en Lampaert stellen dat alle patiënten naar De 
Panne gebracht worden, volgens Lampaert gebeurt dit zelfs met bussen 

georganiseerd door koning Albert en koningin Elisabeth329. De rapporten van de 
Friends Ambulance Unit geven ons hier geen duidelijkheid over. Zij noteren 
evacuaties naar De Panne, Poperinge, Veurne en elders zonder daarbij enige 

specificatie te geven330. Hoewel zuster Margriet en Lampaert ook noteren dat het 
hospitaal zich verplaatst naar de Torhoutstraat331, melden de Friends enkel een 

heropening van Sacré-Coeur op 27 december 1914332. Nog volgens Tatham en 
Miles zouden één dokter, twee dressers en drie zusters ter plaatse gebleven 
zijn333, wat door geen andere bron wordt bevestigd.  

Het is uiterst moeilijk om in een dergelijke chaotische periode correcte informatie 
te bewaren en bij te houden. Tatham en Miles zijn beiden niet aanwezig in Ieper 

en zuster Margriet verblijft nog in haar eigen klooster. Wat er juist met de 
patiënten gebeurd is hebben zij waarschijnlijk van horen zeggen en weten ze ook 
niet zeker. De reconstructie van zulke dagen is dan ook haast onmogelijk. 

Vandaar dat ik de weergave van de feiten hier zo neutraal mogelijk tracht te 
doen, zonder aan de ene bron meer krediet te geven dan de andere. Het boek 

van Lampaert is uiteraard een uitgebreide studie, waarin de voorkeur wordt 
gegeven aan bepaalde bronnen om duidelijkheid te scheppen naar de lezers toe.  
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Men is echter nog niet volledig geïnstalleerd in de mannelijke psychiatrie of de 
Friends keren al terug naar Sacré-Coeur dat nu nog slechts één grote zaal heeft. 

Patiënten worden opgesplitst, mannen aan de ene zijde vrouwen aan de andere, 
zieken in het begin van de zaal en gewonden aan het einde. Operaties gebeuren 
op een uitgeruste tafel in het midden van de zaal door een dokter geassisteerd 

door een dresser of orderly334.  
 

Op 11 januari 1915 is het hospitaal reeds uitgebreid tot vier zalen: zaal Elisabeth 
voor de mannen, zaal Leopold voor de vrouwen en kinderen, zaal Albert voor de 
mannen met tyfus en zaal Charles & Marie-José335 voor de vrouwen en kinderen 

met tyfus336. Ook hier vergist zuster Margriet zich opnieuw van datum wanneer 
zij op 31 januari noteert dat er een vierde zaal wordt geopend voor de 

tyfusgevallen337. Er zouden dan tussen 11 en 31 januari nog twee extra zalen 
gecreëerd moeten zijn waar Delahaye geen melding van maakt, wat 

onwaarschijnlijk lijkt als we de nauwkeurigheid van zijn werk beschouwen. Door 
deze uitbreiding beschikt Sacré-Coeur nu over 115 plaatsen voor zieke en 
gewonde burgers338. 

 

           
Uit: A story of the work of the Friends Ambulance Unit by Geoffrey Winthrop Young, oct. 1914 - april 1915 

Privéarchief Antoine d‟Hennezel 
 
Het werk van de Friends Ambulance Unit in Sacré-Coeur is aanzienlijk 

toegenomen in deze eerste maanden van januari 1915. Of dit te wijten is aan de 
grotere regio die bediend moet worden -Tatham en Miles spreken van 20 000 
mensen339- of enkel en alleen aan de tyfusepidemie kan moeilijk gezegd worden, 

hoewel het laatste voorhanden ligt.  
Wanneer men echter in februari 1915 120 patiënten telt in het hospitaal – 

Poperinge is dan reeds een maand geopend!- zal men om de druk op beide 
hospitalen te verminderen het eerste transport van zieken verzorgen: zeventig 
tyfuspatiënten worden naar het British Army Hospital te Malassise, Saint-Omer 
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gespoord340. Geoffrey Winthrop Young spreekt zelf van een ziekenhuis dat 
speciaal geopend werd voor hen te Malassise341. Deze transporten veroorzaken 

echter een angst bij de bevolking, daar men meestal niet wist waarheen hun 
familieleden gebracht werden342, we zien tot in 1918 een stroom van brieven 
gericht aan dokter Henry met de vraag naar de locatie van familieleden die 

geëvacueerd werden uit de hospitalen van de Friends Ambulance Unit ( 
Poperinge en Sacré-Coeur)343. 

 
De patiënten in de vier zalen van Sacré-Coeur worden verzorgd door één dokter, 
twee dressers, zeven orderlies en vier zusters. De andere zusters uit het Ieperse 

gasthuis zijn vermoedelijk mee op de huisbezoeken en Search Parties daar zij 
allen ( acht volgens Winthrop Young, zie hoger) teruggekomen zijn uit Poperinge. 

Wanneer men een belangrijke operatie heeft of men in plotse nood verkeert 
komen één of twee out-patient dokters extra en helpt het keuken- of 

motorpersoneel mee344. 
De dokter waar hier van gesproken wordt is dokter Smerdon, aangekomen in 
Sacré-Coeur op 2 januari345, als vervanger van dokter Rees die het Elisabeth-

hospitaal in Poperinge gaat leiden. Wanneer Stopford over deze periode spreekt 
vermeld hij 40 tot 50 medewerkers346, terwijl Tatham en Miles het dus op 14 

houden. Het is natuurlijk de vraag hoe talrijk het keuken- en motorpersoneel 
precies was.  
 

Op 19 april noteert Maria van den Steen de Jehay347: On bombarde Ypres. 
Nombreux blessés arrivent en train. Inderdaad, ook bij de tweede slag om Ieper 

vallen er enorm veel slachtoffers. Vele mensen – 8000- waren na het overwaaien 
van de hevigste gevechten teruggekeerd naar hun vertrouwde stad348. Begin 
april 1915 nemen de Duitse beschietingen stelselmatig toe en tegen half april 

wordt het werk in het Sacré-Coeur hospitaal onmogelijk349. Volgens het verhaal 
van Maria van den Steen de Jehay worden de tyfusgevallen en gewonden op 20 

april naar Poperinge gebracht, terwijl Tatham en Miles spreken van de evacuatie 
van zestig patiënten waar bij de tyfusgevallen naar Poperinge gaan en de 
gewonden naar De Panne gebracht worden350 en Lampaert iedereen naar De 

Panne ziet geëvacueerd worden351. De rapporten van de Friends Ambulance Unit 
spreken van de aankomst van 16 patiënten uit Ieper te Poperinge op 20 

april352Het hospitaal blijft echter geopend, er is niemand anders om voor de 
gewonden te zorgen353. 
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Hoewel 21 april 1915 als „Journée Terrible‟ aangeduid staat zegt Lampaert dat de 
burgers geloven dat het zwaarste achter de rug is354, niets is minder waar. Op 22 

april komen de slachtoffers van de gasaanval binnen en stelt men vast dat de 
RAMC Field Ambulance zich moet terugtrekken naar Poperinge355. Op 23 april zal 
het hospitaal volledig geëvacueerd zijn, waarna het direct geraakt wordt door de 

Duitse bommen. Volgens de memoires van Maria van den Steen de Jehay werd 
in Sacré-Coeur een briefje van de Duitsers ontvangen waarop de 

bombardementen op het gebouw werden aangekondigd356, wat door niemand 
anders vermeld wordt. Op 26 april verlaat de Friends Ambulance Unit haar 
lazaret definitief daar op 25 april alle burgers de stad moeten verlaten357. Op 

Brits bevel zal dokter Fox als laatste naar Poperinge – dat ook reeds werd 
gebombardeerd- vertrekken358.  

 
De Friends laten Ieper echter nog niet volledig achter zich. Sacré-Coeur wordt 

een chirurgische hulppost volgends de memoires van Maria van den Steen de 
Jehay hoewel zij niet duidelijk maakt wie deze bemant359. 
In de herberg „ Augustijn‟ in de Poperingestraat, iets verder dan het Heilig Hart, 

wordt een verbandplaats ( dressing station) met twee dokters en vijf dressers 
ingericht360, waar dokter Van Robaeys ook actief zal zijn361 samen met drie 

chauffeurs ( drivers) die voor een stroom van gewonden zullen zorgen362. Er zou 
in deze herberg zelfs een operatiezaal ingericht zijn volgens Duflou363. De 
aanwezigheid van een operatiezaal doet de waarschijnlijkheid toenemen dat het 

hier om een casualty clearing station gaat, zoals Tatham en Miles beweren364. 
What‟s in a name? 

Vanuit deze hulppost komen de Friends nog af en toe naar Ieper om te kijken of 
er hulp nodig is 365, maar op 30 mei 1915 wordt deze verbandpost ook gesloten 
nadat hier 82 burgers en 689 soldaten zijn verzorgd366 en doorgestuurd naar 

Poperinge. 
 

Deze verbandpost wordt verplaatst naar Vlamerthinge, opnieuw in een herberg 
„In de schaapstal‟367, Ouderdomstraat, en zal enkel burgers bedienen. Opnieuw 
zullen zij verhuizen op 20 juni, deze keer naar Dikkebus, kasteel van Angellis368 

dat zal openblijven tot 21 december 1915 wanneer het moet sluiten daar er te 
weinig burgers in de regio verblijven en Poperinge nu het enige hospitaal van de 

streek wordt. 
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Naast deze „stations‟ hebben zij ook nog hulpposten te Romarin, die slechts een 
maand geopend zal zijn369 en Woesten, welke aanvankelijk het 

„ambulancekwartier‟ was maar vanaf augustus 1915 een vaste dokter krijgt370. 
 
Tijdens de werken in Ieper zijn natuurlijk ook vele patiënten gestorven aan hun 

verwondingen of bezweken aan tyfus. Deze werden begraven op het stedelijke 
kerkhof van Ieper en later op een kerkhof dicht bij het vroegere asiel. Beide 

kerkhoven zijn echter vernietigd in de bombardementen van de tweede slag om 
Ieper371. 
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8 ELISABETH-HOSPITAAL TE POPERINGE 

 
In dit hoofdstuk tracht ik het Elisabeth-hospitaal te Poperinge en haar 
subafdelingen zo ruim mogelijk te bespreken. Deze studie baseert zich 

hoofdzakelijk op de memoires en de dagboeken van gravin Maria van den Steen 
de Jehay die er gedurende de hele Eerste Wereldoorlog directrice zal zijn, met 

barones Valentine Terlinden en Louise d'Ursel aan haar zijde als 
onderdirectrices372. Uiteraard tracht ik deze gegevens zoveel als mogelijk te 
verifiëren aan de hand van literatuur en andere bronnen die voorhanden zijn.  

Het wordt een beschrijvend verhaal dat grotendeels de evolutie van het hospitaal 
zal weergeven. Het moet ook hier gezegd dat de dagboeken, net als de 

literatuur, zich niet inlaten met de weergave van dagdagelijkse rituelen zoals de 
verzorging van de patiënten en dergelijke. Toch is het mogelijk om een aantal 
aspecten zoals daar zijn eetmalen, wachtdiensten in de zalen en andere kleine 

details te achterhalen. Ik tracht niet in een feiten- en namenfetisjisme te 
belanden, maar door de grote hoeveelheid aan nieuwe informatie betreffende dit 

detailonderzoek zal het Elisabeth-hospitaal niet in een ruimere context worden 
behandeld. Het verhaal van het Elisabeth-hospitaal wordt er één van de 

oprichting, evolutie en in de mate van het mogelijke het functioneren van het 
ziekenhuis doorheen de oorlogsjaren van 1914-1918. 
 

8.1 Oprichting 

 

Net zoals in het platgebombardeerde Ieper houdt de tyfusepidemie ook lelijk huis 
in Poperinge vanaf december 1914. Het burgerlijk hospitaal van Poperinge, het 

Onze-Lieve-Vrouw-gasthuis, heeft slechts een beperkte capaciteit373 en is 
nauwelijks in staat de zieke inwoners van Poperinge op te vangen. Laat staan dat 
het in de mogelijkheid was de massa aan besmette vluchtelingen van een 

ziekbed te voorzien374. De situatie wordt waarlijk onmenselijk en in december 
komt betreffende dit probleem correspondentie op gang tussen het leger, de 

arrondissementscommissaris en de Poperingse burgemeester Van Merris. Er 
wordt melding gemaakt van schrijnende gevallen waarin vluchtelingen de 
toegang tot het hospitaal geweigerd wordt ten voordele van de burgers van 

Poperinge375. 
Van Merris zit echter met de handen in het haar wanneer hij op 28 december 

antwoordt aan de gouverneur376: 
“ Gouverneur me previent, que vous demanderiez envoyer ici certain nombre 
typhoïdes inutile, manquons nous même de place à l‟hospice vieillards pour nos 

malades devons les hospitaliser chez particuliers ce sera cause propagation 
rapide maladie. J‟ai proposé au gouvernement de construire à Poperingue un 

lazaret comme à Ypres à la plaine d‟amour. Appuyez ma demande seul moyen 
s‟emayer la maladie.” 
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De stad Poperinge is niet in staat het hoofd te bieden aan de constante stroom 
van vluchtelingen en de steeds erger wordende tyfusepidemie werkt de situatie 

niet in de hand. 
In de tweede week van januari 1915 zou dan, volgens Tatham en Miles, een 
comité opgericht zijn met burgemeester Van Merris aan het hoofd. Dit comité 

moet instaan voor bijkomende ziekenhuisaccommodatie om deze noodtoestand 
te verhelpen. Dit comité had echter weinig mogelijkheden en kon niet meer 

realiseren dan het Château D‟hondt377 als hospitaalruimte op te vragen. Tatham 
en Miles stellen dan dat het dit comité was dat de Friends Ambulance Unit  om 
hulp vroeg om de gehele organisatie op poten te zetten378. 

De Friends Ambulance Unit zal de hospitaalstaf voorzien van dokters, secretaris, 
apotheker, orderlies, ambulances en chauffeurs en ook naar het materiaal toe 

wordt door de Unit een aanzienlijke bijdrage geleverd. Terwijl de Friends zich 
installeren in Château D‟hondt, tweede week van januari 1915, zou dit zelfde 

comité het ministerie van Binnenlandse Zaken gecontacteerd hebben om een 
aantal verpleegsters voor het ziekenhuis te verkrijgen, waarop verpleegkundigen 
vanuit de Sint-Camillus verpleegsterschool naar Poperinge worden gezonden. Dit 

samen met gravin Maria van den Steen de Jehay en Louise d'Ursel die 
verantwoordelijk werden gesteld voor de organisatorische kant van het hospitaal 

en al zijn activiteiten. Op deze nevenactiviteiten ( niet-medische zaken) wordt 
later ingegaan.  
Op 14 januari 1915 wordt het gebouw, vanaf dan Château Elisabeth genaamd379, 

overgenomen door de Friends Ambulance Unit.  
Dit is echter het verhaal van de Friends Ambulance Unit zelf, vertolkt door 

Tatham en Miles380, dat zich duidelijk focust op de rol van de Friends zelf. Het 
oprichtingsgebeuren wordt gereduceerd tot een vlekkeloos en vlot lopend geheel 
zonder melding van enige problemen. Geoffrey Winthrop Young reduceert de 

oprichting van Château Elisabeth tot volgende zin: Our second hospital, admirally 
organised by Rees, was opened at Poperinghe in Château Elisabeth381. 

De vraag van de overheid, het comité en het werk van de gravin voor de 
organisatie en oprichting wordt genegeerd en de indruk wordt hier gewekt dat zij 
een kant-en-klaar ingericht hospitaal aan deze adellijke dames voorschotelen, 

die het dan draaiende moeten houden. Niets is minder waar als we Maria van 
den Steen de Jehay‟ s relaas over deze periode er op nalezen. 

 
Na de sluiting van haar Rode Kruis-post te Chevetogne reist zij via Holland en 
Engeland af naar Calais waar zij haar diensten als verpleegster aanbiedt aan 

Depage. Deze heeft echter geen behoefte aan katholieke verpleegsters en op 
deze manier belandde Maria van den Steen de Jehay in de linnenafdeling van het 

hospitaal van de hertog van Vendôme: L‟Hôpital Elisabeth, eveneens te Calais382, 
Dit werk bevredigt haar niet, maar na zes weken van wassen, drogen en naaien 
komt er een onverwachts aanbod van Leopold Mélis, inspecteur-generaal van de 

gezondheidsdienst van het leger én huisarts van de familie van van den Steen de 
Jehay. 
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De ontmoeting met Mélis is echter niet toevallig. Tijdens de zoektocht naar 

Ferdinand Wykersloot383, die op de kades in Calais ligt tussen de andere 
gewonden wachtend op een boot die hen naar Engeland zal brengen384, hoopt 
Maria op een gunst van Mélis te kunnen rekenen om dit probleem op te lossen. 

Wanneer zij op 8 januari Mélis te zien krijgt, wordt Wykersloot onmiddellijk uit de 
wachtenden geplukt en op een boot  naar Engeland geplaatst… 

Maar van dit bezoek maakt de Inspecteur-generaal gebruik om aan de gravin het 
volgende te gebieden: “ Que faites-vous ici? Dit-il, je viens vous chercher. Un 
sacré typhus règne en Flandre, décime la population civile, menace les armées 

française et brittanique. Il faut établir immédiatemment un hôpital à Poperingue. 
Je vous en nomme Directrice. Partez. ” 

In haar memoires vervolgt zij: Et à la muette interogation de ma figure ahurie, il 
répond par cette expression, en usage à l‟armée belge où on faisait tout avec 

rien : - Tirez votre plan ! 385 
 
Het lijkt hier alsof Mélis haar geen keuze laat en op staande voet laat vertrekken 

naar het voor haar onbekende Poperinge, waar zij dan op 14 januari arriveert en 
commandant de Lannoy ontmoet, om daar geconfronteerd te worden met de 

vreselijke gevolgen die de epidemie reeds heeft aangericht: de lijken liggen op 
de markt. Volgens Maria van den Steen de Jehay is het niet „het comité‟ dat 
Château D‟hondt heeft opgevat als hospitaal, maar is het de Lannoy die het 

initiatief nam deze „grote villa386‟ te vragen en tevens Mélis en de Friends in te 
lichten. Maria van den Steen de Jehay komt echter aan met lege handen, wat 

haar doet twijfelen over de haalbaarheid van het idee, maar na een nachtje 
slapen (letterlijk!387) schrijft ze: Mon choix est fait!388. 
 

We moeten hier en ook in het vervolg van deze studie blijvend rekening houden 
met het feit dat dit verhaal pas in de jaren ‟30 werd opgetekend, herinneringen 

zijn waarschijnlijk niet meer honderd procent correct, maar belangrijker is dat 
Maria van den Steen de Jehay haar latere ervaringen reeds betrekt in dit relaas. 
Als zij stelt met lege handen aan te komen in Poperinge is dit niet helemaal 

correct. Op die 14de januari389 is zij zich hiervan nog niet bewust, maar enige tijd 
later zal zij voor de eerste, maar niet de laatste, maal geconfronteerd worden 

met een weigerachtige overheid en Rode Kruis, zoals verder zal blijken.  
 
Als we nu ook de dagboeken zelf bekijken krijgen we eveneens een beknopt 

maar wel een ogenschijnlijk betrouwbaar verhaal welke dag bij dag haar 
handelingen tot organisatie van het hospitaal weergeeft en ook vermeldt wat de 

Friends Ambulance Unit presteert. 
 
Op 8 januari 1915 noteert Maria van den Steen de Jehay te Calais390: 
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Mélis me demande de fonder un hôpital pour typhique civil à Poperingue. Il se 
repayer par le ministère de l‟Interieur. Promesse aussitôt qu‟on avancera de 

redevenir infirmière militaire et d‟être dans les premiers au front. 
 
Op 9 en 10 januari start zij telefonisch met de Lannoy en ene mevrouw 

Vanderghote de voorbereidingen om naar Poperinge te komen en er een 
hospitaal in te richten. Op 14 januari komt zij dan inderdaad aan in de stad, 

welke haar enorm charmeert. Na een overnachting in Veurne volgen 
besprekeningen met Mélis: Pris avec Mélis derniers arrangements pour 
Poperinghue. Je vais téléphoner à Berryer pour les fonds. 

We moeten hier zeker ook in het achterhoofd houden dat de Friends Ambulance 
Unit op 14 januari het gebouw waar ook Maria van den Steen de Jehay zou 

komen al in handen had volgens de kroniek van Tatham en Miles, iets waarover 
zij zelf niets opmerkt.  

 
Op 17 januari volgen dan, opnieuw telefonisch, zeer concrete besprekingen met 
de Lannoy:  pour savoir: si ce sont des femmes ou des hommes pour l‟hôpital et 

si la maison des infirmières est meublée. 
De Lannoy: “ femmes et enfants et maison meublé pour dix inf.(irmières, sic).” 

Op dat moment is Maria van den Steen de Jehay reeds vertrokken naar Parijs om 
fondsen voor het hospitaal in te zamelen, zij maakt een tussenstop in Calais ( 15 
tot 18 januari) om afscheid te nemen van haar collega‟s van de lingerie. Daar 

ontvangt zij de „Times‟-pour une dame qui l‟enverra au Friends society des 
Quackers391. Maar vooraleer zij deze taak kan volbrengen wacht haar de 

moeilijke opdracht om geld te vinden in Parijs, waar de Belgische adel zijn leven 
verder zette gedurende de Grote Oorlog. 
 

Op 19 januari doet zij een poging minister van Binnenlandse Zaken Berryer te 
bereiken om een subsidie te verkrijgen voor haar trip naar Parijs, de lijn blijft 

echter stil. Daags nadien krijgt zij nog steeds geen antwoord, waarover zij zich 
gaat beklagen bij Mélis wat zij een dag later opnieuw doet om het gevatte 
antwoord: Tirez votre plan392 te ontvangen. Vergelijk dit antwoord vooral met het 

relaas in haar memoires! Louise d'Ursel noteert in haar dagboeken op 20 januari 
wel de ontvangst van een telegram ( in Poperinge) van Berryer, waardoor hij de 

hele organisatie volgens haar in de war brengt door te melden dat er geen 
fondsen zullen gegeven worden aan het hospitaal. 
Diezelfde 21 januari 1915 neemt haar boek L‟autre guerre aanvang. Niet met 

deze problemen, maar met een telefoon van de Lannoy, waardoor hier de indruk 
gewekt wordt dat dit hun eerste contact geweest is: Dans l‟hôpital que j‟ai 

requisitioné pour vous une troupe de Quackers anglais ( appellais Friends) sont 
entrés. Ils y ont installé une ambulance de fortune… et y ont receuilli 15 
tyfiques393. Hierop stuurt zij Louise d‟Ursel naar Poperinge, terwijl ze zelf samen 

met twee „Qaukers‟- Friends-394 koers zet naar Parijs om inkopen te doen. 
Communicatie is echter niet alles: “ Je baragouine mon pauvre anglais395”. 

De hierop volgende dagen wordt zij echter met een probleem geconfronteerd dat 
nog vier jaar zal aanhouden: geld! 
Bij een zekere Brisson heeft ze volgende ervaring: 

                                                 
391

 Uit: dagboeken Maria van den Steen de Jehay, 18 januari 1915 
392

 Uit: dagboeken Maria van den Steen de Jehay, 21 januari 1915 
393

 ARA, CM, 727, p 1 
394

 Goodbody en Alan Baker. ARA, CM, 727, p 1 
395

 ARA, CM, 727, p 2 



 59 

 

“Vous voulez l‟argent pour les belges, chère Madame ? Que ne ferions-nous pas 
pour l‟héroïque Belge. Voyez notre trésorier. Il vous donnera tout ce que vous 

voudrez.” 
Tresorier: “ De l‟argent? .... Non, impossible.” 
Later bij baron Empain, eveneens in Parijs : 

“ De l‟argent? Jamais. Que ce gouvernement de crétins vous paie.  
-“Mais il m‟en faut tout de suite, tout de suite” 

-“Bon, je vais vous prêter 4500 francs pour vos achats. Mais vous me les 
rendrez. Je n‟offre pas d‟argent au gouvernement, moi. Il n‟a qu‟à prendre soin 
des Belges malades lui-même. Et nom de ci ... et nom de là.”396 

 
26 Januari vertrekken ze richting front om op 29 januari aan te komen en het 

werk van Louise d‟Ursel en de Friends te aanschouwen: Les Quackers avec l‟aide 
de Louise d‟Ursel ont bien travaillé.397 

Ondertussen werd zij opnieuw met een gedesinteresseerde Belgische overheid 
geconfronteerd. Wanneer zij in Duinkerke aankomt398, meldt Alan Baker dat de 
overheid, in gedaante van Charles de Broqueville en Louis de Lichtervelde399, 

geen geld heeft voor Poperinge daar zij de oprichting niet gevraagd hebben “ Et 
la question de fonder ou commander, des discussions me sont égales400” -een 

mening die de Broqueville snel zal herzien want reeds op 22 maart 1915 zal hij, 
naar aanleiding van de problemen met minister Berryer, aan Delannoy volgende 
opdracht geven: Vous ne la laissez manquer dans rien. Vous lui donnez tout 

l‟argent qu‟elle demandera401, als we zien dat het Elisabeth-hospitaal toch nog op 
vele schenkingen van organisaties en particulieren moet blijven rekenen mogen 

we veronderstellen dat deze belofte niet wordt nagekomen. 
Haar geloof in de regering is ze kwijt: tijdens het ontbijt van 29 januari met een 
zekere Charvette en Mélis belooft eerstgenoemde Berryer te overtuigen om geld 

te geven, deze uitspraak/belofte wordt door grote vraagtekens gevolgd in de 
dagboeken, ze gelooft niet meer in dergelijke engagementen. 

 
Ondertussen draait het hospitaal op volle toeren wanneer zij in de middag van 29 
januari 1915 aankomt. De Friends Ambulance Unit heeft niet op de 

discussiërende overheden gewacht402 en ontving reeds op 18 januari zijn eerste 
patiënten in Château D‟hondt. 

Dit strookt volledig met wat Geoffrey Winthrop Young vooropstelde bij de 
aanvang van het werk van de Friends Ambulance Unit: Find the work that wants 
doing, do it, regularise it later if you can403. 

Na een aantal dagen zijn er reeds wachtlijsten, de 80 ziekbedden zijn bezet door 
80 tyfuspatiënten404. Op 1 februari volgt dan eindelijk goed nieuws: dokter Rulot 
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belooft een subsidie van 50 000 frank405. Deze schenking heeft wel gevolgen: 
Nous dépendrons des hospices en la personne de M(on)(ieur)s Fiers406. 

 
Men lijkt nu goed vertrokken om de burgers van Poperinge en omstreken de 
zorgen te geven die zij nodig hebben, zeker wanneer zij op 4 februari 1915 de 

toestemming krijgen om de „zegel‟ van het Rode Kruis te gebruiken407. Het 
hospitaal noemt nu ook officieel „ Hôpital Elisabeth‟ en het gebouw heet nu „ 

Château Elisabeth‟ beiden naar de koningin der Belgen genoemd, die in juli 1915 
haar patronage zal verlenen aan de instelling408. 
Maar de problemen zijn niet van de baan. Winthrop Young meldt een constante 

poging van de Belgische overheid om verpleegsters weg te halen en een 
voortdurende controle door de „directeurs‟ van de overheid409. Maria van den 

Steen de Jehay zal regelmatig in aanvaring komen met dokter Rulot die voor het 
ministerie van Binnenlandse Zaken de hygiëne en het sanitair komt keuren en 

met de regelmaat van de klok verpleegster detacheert ( of dit toch probeert) 
naar nieuwe opdrachten. 
Ook het Rode Kruis komt regelmatig in de gebouwen, maar hen wordt ook snel 

duidelijk gemaakt waar ze staan. Geoffrey Winthrop Young: We impressed upon 
them our precautions often unheeded410. Louise d‟Ursel heeft de situatie snel 

begrepen: Je crois que l‟Autorité ne vienne un peu trop s‟immisier dans notre 
travail. C‟est le seul moyen d‟avoir de l‟argent411. Zij zal inderdaad gelijk krijgen. 
 

De eerste bedreiging komt echter uit Britse hoek. Op 30 januari had dokter Rees 
reeds de komst van de Engelsen aangekondigd: Le Dr. Rees, chef de l‟hôpital, 

vient nous dire qu‟à la réunion des Anglais, qui vient d‟avoir lieu à Ypres, il était 
décidé de ne plus laisser un typhique à moins de 30 miles de la ligne du feux. De 
sorte que notre hôpital sera évacué et servira d‟hôpital militaire. Les Anglais vont 

arriver la semaine prochaine à P(operingue) et occuper le sud de la ville tandit 
que les Français restent au nord.412 

Op 8 februari is het zo ver. Generaal Porter komt naar het hospitaal en zegt hen 
dat hij wil dat het hospitaal geëvacueerd wordt. Hierop ontstaat een heus 
telefoonverkeer met de Lannoy, Luitenant Cels413, André de Jonghe414 en Albert 

du Roy415 waarop zij daags nadien door de koningin zelf ontvangen wordt en 
haar het probleem kan voorleggen. Van de gelegenheid maakt zij gebruik om 

Ingelbeck416 aan te spreken voor…. geld, welke zij dan ook beloofd krijgt417. 
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Op 10 februari staat generaal Porter terug in het ziekenhuis om het gebouw op 
te eisen418, maar hij stuit op hardnekkig verzet. Het Elisabeth-hospitaal claimt 

dat de koningin opdracht gaf de tyfuszieken op te vangen en hen pas naar Saint-
Omer te sturen wanneer de dokter in Poperinge ze heeft goedgekeurd. Het 
Engelse leger dient zich niet met binnenlandse aangelegenheden –wat de 

gezondheidszorg is- te bemoeien en zich naar de koningin haar wensen te 
schikken419. 

Nu dit gevaar afgewend is kan men verder werken, maar de middelen blijven 
uiterst beperkt waardoor de werking niet eenvoudig is.  
 

Minister Berryer lijkt haast een onmens als we de dagboeken van Louise d‟Louise 
d'Ursel lezen op 11 maart 1915: Madame Terlinden a vu Helleputte et Berryer à 

Sainte-Adresse – Celui-ci lui a dit qu‟il ne faut pas beaucoup d‟argent pour notre 
hôpital puisque les typhique ne mangent pas!420 

Op 10 april tracht Berryer hier een, voor hem gunstige, oplossing aan te bieden 
door volgend voorstel te lanceren: ofwel functioneert het hospitaal volledig onder 
zijn diensten met goed betaalde Belgische functionarissen of men blijft 

onafhankelijk en verkrijgt slechts een kleine subsidie. De keuze voor Maria van 
den Steen de Jehay is niet moeilijk vanwege haar ervaringen met de overheid: 

Onafhankelijkheid!421 Hierop schrijft Louise d'Ursel een brief aan Robert Bacon, 
ex-ambassadeur van de Verenigde Staten in Parijs, om hen financiële steun te 
verlenen zoals hij eerder – februari 1915- reeds deed422 

Ze beseft echter wel dat de materiële situatie waarin ze verkeren niet houdbaar 
is en gaat ten rade bij Leopold Mélis die haar aanraadt toch in te gaan op de 

vraag van Berryer maar wel voorwaarden te stellen. Op 14 april 1915 gaan Maria 
van den Steen de Jehay, Geoffrey Winthrop Young en dokter Henry Sidney de 
vraag om militarisatie van het hospitaal mét hun voorwaarden hiervoor 

verzenden aan Mélis423. Deze militarisatie zorgt voor een veel regelmatigere 
bevoorrading van materiaal zodat men vlotter kan werken424. 

Hoewel het hospitaal nu gemilitariseerd zou zijn425 blijft men toch in grote mate 
onafhankelijk. 
24 juli 1915426: Il ( Abbé Winch) me dit que je puis prendre dans mon hôpital – 

qui es une oeuvre privée- qui je veux. 
 

De memoires van Maria van den Steen de Jehay laten ons na hoe de 
Poperingenaren de oprichting van dit hospitaal ervoeren427: 
 

Peu à peu notre phalange s‟accroît et se mêle à la population. Plutôt méfiante la 
population. Tant d‟événements formidables, tant d‟arrivees intempestives 

dépassent sa placide sens de la vie. Après les Prussiens, les marins français, les 
Hindous, les nègres que viennent faire chez nous ces Bruxelloises, évaporées par 
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essence, parlant cette langue française si frivole... et qui pourtant vont à la 
messe ! Se sisent les bonnes gens, qui craignent pour leurs sous.  

-“ Elles viennent soigner, aider, habiller, nourrir, consoler.” 
- “ Gratis?” 
-“  Oui, pour rien, par affection.” 

Petit à petit on se comprendra. Cette compréhension grandira entre ces 
civilisations différentes. Compréhension qui produira d‟un côté le dévouement 

absolu de l‟autre la reconnaissance confiante. Les infirmières ont donné leur 
coeur. Poperingue les a adoptées. 
 

8.2 Werking 

 
Hier wordt getracht de werking van het hospitaal in het licht te stellen. Zoals we 
verder zullen zien heeft het Elisabeth-hospitaal verscheidene afdelingen. De 

gegevens waarop ik mij baseer zijn hoofdzakelijk afkomstig uit het reilen en 
zeilen van Château D‟hondt, daar de meeste bronnen hiervan afkomstig zijn. We 

kunnen er echter van uit gaan dat de subafdelingen in de zelfde geest werken en 
de structuur en organisatie van de oorspronkelijke instelling overnemen. 
 

Wanneer Maria van den Steen de Jehay aankomt te Poperinge zijn er reeds 
wachtlijsten om in het ziekenhuis opgenomen te worden428, wat logisch was 

gezien de lange herstelperiode van de patiënten. Maar niet enkel de zieken van 
Poperinge komen hier toe, ook vanuit Ieper – Sacré-Coeur- worden tyfuslijders 
en gewonden aangevoerd. 

Volgend verhaal, winter begin 1915, tekent Maria van den Steen de Jehay op in 
het dossier „Comment ils meurent‟429: 

Un soir, il pleuvait à verse. Une jeune femme arrive exténuée. Elle avait fui 
devant les hordes allemandes. Son mari était soldat, elle ne savait oú. 
“ Madame, ayez pitié de moi. Je vais avoir un enfant.” 

J‟appelle la Matron, Julia van Hemelryck. 
“ Mais Madame, impossible de la prendre. Dans la salle des femmes il n‟y a que 

des contagieuses. Plus une place. L‟escalier même est plein des gens, qui 
dorment ou qui sont en train de mourir.” 
“ Mademoiselle, il faut trouver un moyen. Nous ne pouvons pas l‟abandonner, 

n‟est-ce pas?” 
A ce moment un infirmier entre:  

“ Le numéro 5 vient de mourir dans la salle des blessés.” 
( J‟ai failli dire:  Quel bonheur!) 
“ Vite, Mademoiselle, enlevez le corps. Mettez des draps propres..... 

 
Op 6 februari komt voor dit probleem van overbevolking een eerste oplossing: 

evacuatie van de patiënten naar Wisques ( bij Saint-Omer)430, Tatham en Miles 
spreken van transport naar Malassise431, wat ook op de evacuatiefiches vermeld 
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staat. Op 7 februari 1915 vertrekt het eerste transport onder de begeleiding van 
dokter Goodhall. Het hospitaal waar zij  naar toe gebracht worden is volgens 

Maria van den Steen de Jehay geïnstalleerd door de Belgische overheid432 terwijl 
Tatham en Miles de zeventig getransporteerde tyfusgevallen naar het British 
Army Hospital in Malassise doen vertrekken433. Daar alle gegevens in de 

medische dossiers ook te Malassise in het Engels worden ingevuld kunnen we de 
stelling van Tatham en Miles beamen, hoewel het niet onmogelijk is dat de 

Belgische overheid of misschien wel de koningin deze plaats in het Britse 
hospitaal heeft onderhandeld. 
Vanaf deze 7de februari zal het Elisabeth-hospitaal steeds meer evolueren naar 

een „evacuatiehospitaal‟ voor burgers. Mensen verblijven er voor steeds kortere 
periodes, vanaf het moment dat zij verplaatsbaar zijn worden de patiënten 

verder achter het front gestuurd. Dit niet enkel omdat Poperinge en omgeving 
niet veilig zijn, maar om de constante stroom van zieken en gewonden op te 

vangen.  
 
Daar de evacuaties niet volstonden en de tyfuskoorts bleef woeden werden op 

diezelfde 7 februari twee extra ziekenzalen in gebruik genomen, zo konden nog 
eens dertig extra patiënten worden opgevangen. Op 10 maart volgde dan nog 

een uitbreiding met drie barakken afkomstig uit Ieper, welke in een veld naast 
het kasteel worden geplaatst. Twee van deze barakken worden voor elk 30 
zieken ingericht ( we tellen nu reeds 140 bedden) terwijl de derde dienst zal 

doen als keuken, eetzaal en een viertal slaapkamertjes telt434.  
De evacuaties zorgen aanvankelijk voor dezelfde problemen als in Ieper: 

wanneer enorme hoeveelheden patiënten aankwamen gingen de evacuaties 
razendsnel, zonder de families te verwittigen. Deze komen dan onwetend naar 
de bezoekdag en kunnen daar enkel vaststellen dat hun ziek familielid niet meer 

te Poperinge is. Tirades zijn hiervan geregeld het gevolg. Mensen beginnen 
voorwaarden te stellen bij de opname: zij willen niet over de grens, een 

voorwaarde die al gauw werd genegeerd. Wanneer de eerste zieken echter 
gezond en wel uit Frankrijk terugkeren zal deze angst en woede bij vele burgers 
wegebben435. Toch zullen de Friends nieuwe „search-parties‟ moeten organiseren 

om zieke burgers op te sporen en zo de verdere besmetting met tyfus te 
voorkomen ( zie verder). 

Daar deze evacuaties vaak in een chaotische sfeer geschiedden waren er ook een 
aantal patiënten zoek geraakt. Tot na de oorlog blijft men zoeken naar bepaalde 
mensen die niet terug keerden. Door de notatie van foute namen én door het feit 

dat de vrouwen niet de naam van hun man dragen436 verloopt deze zoektocht 
niet steeds even gemakkelijk! Ook werden dossiers helaas vernietigd door 

bombardementen tijdens deze oorlog.  
 
Elke patiënt had zijn persoonlijk dossier, dat zeer nauwkeurig bijgehouden 

wordt437 en mee verhuist met de patiënt. Dit dossier bevat niet enkel medische 
gegevens maar tracht de zieke zoveel als mogelijk te identificeren ( naam, adres, 
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geboorteplaats, namen ouders, echtgenoot, leeftijd,…). Maar dit is niet evident: 
Que demander à ces être ineites fous ou bien abrutis par la fièvre?. Men vraagt 

de naam maar wat aan te vangen met le nom épelé par un mourant, écrit par un 
anglais438. 
Naast deze persoonlijke dossiers houden de Friends in het hospitaal uiterst 

gedetailleerde statistieken bij van de patiënten: leeftijd, inentingen, vluchteling 
of niet, dagen van ziekte voordat het hospitaal werd betreden, gevolgd door zes 

pagina‟s met verschillende ziektes en welke symptomen men heeft, dit alles 
wordt in cijfereenheden uitgedrukt439. Hier bovenop hield men voor tyfuskoorts 
nog afzonderlijke tabellen bij, waarin men een opsplitsing maakt tussen typhoid, 

typhoid mixed paratyphoid, paratyphoid B, enteric en doubtful, met daarbij 
telkens weer aantallen440. 

Dit alles was bedoeld als rapportage aan de Friends Ambulance Unit in 
Duinkerke. Daar kon men dan analyses maken op grote schaal en zodoende 

adviezen sturen naar hun respectieve geneesheren. Deze medische tips zijn 
richtlijnen bij bepaalde symptomen en ziektes -zo zou het buiten leggen van 
patiënten met gangreen amputaties vermijden441. 

De behandeling van de zieken is inderdaad niet eenvoudig in deze erbarmelijke 
omstandigheden442, jodiumtinctuur is het enige ontsmettingsmiddel dat 

voorhanden is en wordt hét wondermiddel443! 
Soeur Elisabeth, atteinte au doigt, eut un bras infecté d‟une façon épouvantable. 
On reussit à empecher l‟amputation en maintenant ce bras, devenue 

monstrueux, dans un bain désinfectant pendant 2 mois444. 
 

Tegen ziektes als tyfus, diptherie, pneumonia, gangreen en dergelijke heeft men 
nog geen doeltreffende geneesmiddelen445. Rust is vaak de enige redding ( zie 
verder). 

Maria van den Steen de Jehay formuleert de hulpeloze situatie als volgt in haar 
memoires446: 

Quels soins leur donner? Il sont simples et astringnants. Laver ces bouches 
sèches et cette langue durcie. A travers nos gants de caoutchouc, ils mordent. Et 
ces morsures sont terribles dans leur résultats : une infirmière militaire, Soeur 

Pauline, dût être amputée d‟une phalange. 
Men tracht dan ook nieuwe besmettingen te voorkomen, van sigaretten zoals in 

Sacré-Coeur wordt niet gesproken, hoewel aan een inenting nu wel een sigaret 
als beloning vasthangt, maar de kledij van overleden personen wordt nu 
verbrand op de koer van het kasteel. In haar memoires doet ze het verhaal van 

een familie wiens moeder overleden was en de kinderen komen de kleding 
ophalen. Deze was echter al verbrand, tot grote spijt en ergernis van de 

erfgenamen: deze dame verstopte haar geld in haar korset!  
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Hygiëne is echter het belangrijkste aspect in de strijd tegen bacteriële 
besmettingen zoals typhus er één is. 

Tegen april 1915 komen er shelves als bedpannen en urinoirs aan447 maar 
hierover herinnert Maria van den Steen de Jehay zich het volgende448: Et puis, 
offris à des diarhees inconscientes, un bassin arrive presque toujours trop tard. 

Et c‟est pour chaque malade, 20 changements d‟alèze par jour…sans provision de 
linge. 

Om deze bedpannen en ander stalen materiaal te desinfecteren worden boilers 
geplaatst. Voor het beddengoed beschikt men over een wasserij, die over 
voldoende water kon beschikken en die eveneens een droogaccommodatie 

voorhanden heeft449. Het water in de wasserij vermeld ik in het bijzonder daar dit 
in het hospitaalgebouw aanvankelijk een probleem was en ook later – bij de 

verhuis naar ‟t Couthof- is de watervoorziening een belangrijk item. Het 
hospitaalwater wordt door de Friends Ambulance Unit vanaf de Kattenberg 

aangebracht450. 
Voor het wassen zelf is een pomp voorzien waar op drie uren 1000 gallons (5540 
liter) water van de beek451 kan in opgenomen worden. Bovenaan het huis houdt 

men 1200 gals ( 6648 liter) in tanks. Hiervan gebruikt men dagelijks 2770 liter 
voor de was, het hospitaal, de keuken ( gerstebrood) en Parc Saint-George ( zie 

verder).  
Voor drinkwater, 249 liter per dag, wendt men zich tot de „Laiterie‟ in de 
Duinkerkestraat, en bewaart men een reserve van 1329 liter.  

Dat men over proper water kan beschikken in het hospitaal maakt dat baden nu 
mogelijk wordt, voorheen dienden de zieken in hun bed gewassen te worden en 

konden enkel bevoorrechte patiënten een flesje mineraalwater krijgen. Op het 
etiket plaatste men dan: Ether sulfurique. Poison!452 Gravin van den Steen de 
Jehay beschrijft in haar memoires het tafereel van de zich wassende Friends: Les 

Quackers dan notre jardin potager, nus, maigres, impassibles, passent sous une 
gouttière élevée au rang de douche453. 

 
Maar de aanwezigheid van voldoende water lost het hygiëneprobleem in het 
ziekenhuis nog niet volledig op. Vele verpleegsters in het hospitaal zijn 

katholieke zusters, die zoals hoger aangehaald niet enkel een middeleeuws 
uitzicht hebben, maar ook nog steeds functioneren volgens de zedige theorieën 

van de Kerk. Volgens deze voorschriften mag men enkel het lichaam, de handen 
en de hals wassen. Maria van den Steen de Jehay maakte volgende schrijnende 
ervaring mee454: 

Au dessous du cou, une ligne marque le point de démarcation de la pudeur. A 
partir de là, la peau est impregnée d‟une teinture sur laquelle l‟eau n‟a pas de 

prise. Les infirmières anglaises reussissaient à décrasser les hommes. 
Voor vrouwen ligt het echter nog moeilijker, de zusters weigeren hen te wassen 
op intieme plaatsen: net de découvrir chez les malades certains endroits dont on 

ne parle pas. 
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Deze zusters zijn, zoals Maria van den Steen de Jehay het omschrijft: excellents 
agents de contagion.  

Dit probleem tracht zij te verhelpen door eigenhandig het toilet te doen van alle 
zieken: 
Une religieuse tremblante et porteuse de l‟eau savonneuse marmottait à côté 

d‟elle : c‟est un péché, un péché. 
Hier durft ze Depage te benijden, hij heeft volgens haar nooit iets dergelijks 

meegemaakt455. 
 
De hygiëne in het hospitaal en omgeving wordt streng gecontroleerd door dokter 

Rulot456. Hij bezoekt regelmatig het ziekenhuis, soms onaangekondigd, en moet 
op de hoogte gebracht worden wanneer er besmettingen zijn, van de transporten 

en van de gevallen die niet getransporteerd kunnen worden457 458. 
Maar desondanks: L‟état de saleté dans lequel on amène ces malheureux est 

indescriptible.459 
 
Naast de hygiëne is ook de voeding van belang. Aan het hoofd van de keuken 

staat zuster Antoinette, die verantwoordelijk is voor de maaltijden van zowel de 
zieken, het personeel, vluchtelingen en gasten die op bezoek komen. Na de 

militarisatie van het hospitaal voedt de keuken dagelijks 450 personen!460 
Opmerkelijk is dat de hele staf samen eet in de refter  respectievelijk de kelder in 
Poperinge en een barak in „t Couthof461. Iets wat Jane de Launay, verpleegster in 

L‟Océan bij Depage en ex-studente van de katholieke verpleegstersschool te 
Ukkel, verwondert wanneer zij op bezoek komt. Zij ziet Maria van den Steen de 

Jehay plaatsnemen tussen de verpleegsters en dokters en noteert dat het er 
vrolijk aan toe gaat in het hospitaal462. Dit is in fel contrast met de discipline en 
orde die de Britse zone op haar uitstraalt463, maar meer nog met haar 

werkomgeving in De Panne, die militair getint is en waar afstand tussen dokters 
en verpleegsters de regel is. Wanneer de drie barakken uit Ieper geïnstalleerd 

zijn bevint zich in de derde barak een keuken. In het rapport van de Friends 
Ambulance Unit voor de periode 3 tot 17 april 1915 vinden we terug dat er een 
voorstel komt om „de mannen‟ ( vermoedelijk de Friends) en het personeel hun 

maaltijden in deze barak te laten nemen op verschillende uren464. De Launay‟s 
bezoek is echter op 7 september 1915, wat aangeeft dat het voorstel niet is 

aanvaard en de kelder dienst bleef doen als gezamenlijke refter. 
 
Maria van den Steen de Jehay is tevreden over het niveau dat het voedsel haalt 

in het hospitaal465. Dit betreft echter de maaltijden die niet voor de patiënten 
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bedoeld zijn. Deze laatsten waren onderhevig aan een „regime‟. Ik vond één 
voorbeeld terug van zulks een regime, maar dit kan absoluut niet volstaan om 

een algemene conclusie uit te trekken. Dit regime vermeldt dat de patiënten 
tussen 7 uur ‟s morgens en 7 uur ‟s avonds om de 3 uur eten moeten krijgen. Dit 
voorbeeld vindt U terug in bijlage 9. 

 

8.2.1  Aide Civile Belge 

 
Op 30 maart 1915 schrijft Achiel Van Walleghem in zijn dagboek dat sedert enige 

maanden de Aide Civil Belge actief is in de streek466. Deze Aide Civil Belge is ehet 
samenwerkingsverband tussen Maria van den Steen de Jehay, Louise d‟Ursel en 

Valentine Terlinden enerzijds en de Friends Ambulance Unit anderzijds. Deze 
samenwerking werd pas in juli 1915 officieel onder het patronage van  koningin 
Elisabeth geplaatst maar was alleszins al langer actief467. De Aide Civil Belge 

werd geleid door een comité met als voorzitster gravin van den Steen de Jehay 
en als leden: pastoor Delaere, Geoffrey Winthrop Young, dokter Thompson en 

William Mordey468. 
De Aide Civil Belge had als bedoeling het burgerlijke leven tijdens de 
oorlogsjaren te ondersteunen en de mensen zoveel als mogelijk te helpen. Het 

Elisabeth-hospitaal functioneert ook binnen dit kader, maar naast de ziekenzorg 
had de Aide Civil Belge nog vele andere activiteiten.  

Hoewel Maria van den Steen de Jehay voorzitster was stelt Winthrop Young dat 
de Aide Civil Belge vooral werkte via de Friends Ambulance Unit en ook 
hoofdzakelijk draaide op fondsen die van hen uit kwamen469. De rol van 

Valentine Terlinden, die instond voor de kinderen en zich vooral inliet met de 
weeshuizen te Wisques en Wizernes en van gravin Maria van den Steen de Jehay 

mag toch ook hier niet geminimaliseerd worden. Beide dames waren de 
drijvende kracht achter de organisatie waarin de Friends Ambulance Unit de 
uitvoerende kracht was.  

 
De Aide Civil Belge heeft bijzonder veel werk verricht, maar wie kan beter 

zeggen wat voor de burgers van Poperinge en omstreken werd gedaan dan die 
burger zelf? Het volgende werd door Vanwalleghem genoteerd470: 
 

De Aide Civil Belge bestaat sedert enige maanden. Deze wordt georganiseerd 
door Damen en juffrouwen die meestal van grote families zijn en Engelse heren 

en juffrouwen. Zij staan ten dienste van de burgerbevolking onzer bezette 
streken. Bijna al de Engelese heeren behoren tot het liefdadigheidsgenootschap 
der Quackers en noemen zich Sint Johns Society en zijn gekleed als Engelse 

officieren.  
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Verder noteert Vanwalleghem nog dat zij beschikken over een zeer uitgebreide 

inrichting ( vermoedelijk Château D‟hondt). De koningin is ere-voorzitster, gravin 
Maria van den Steen de Jehay is voorzitster, Louise d‟Ursel ondervoorzitster. De 
Aide Civil Belge is onafhankelijk van het leger en de regering en wordt volgens 

Vanwalleghems ervaring onderhouden door de liefdadigheid van de Engelschen, 
Amerikaanders, Belgen en Franschen.  

 
Vanwalleghem ziet hen volgende taken vervullen die volgens hem in het 
bijzonder tot doel hebben de burgerbevolking bij te staan471: 

 
Eerste werk: zorgen voor de zieken. Daarom richten zij hospitalen op:  

- Poperinge: Sint-Elisabeth 
- Ieper: Heilig Hert 

- Saint-Omer 
- Montreuil 
Met hulphuizen dicht bij de vuurlijn, onder andere te Dikkebus vanaf juni 1915. 

De dokters gaan gratis zieken „meesteren‟ waar ze gevraagd worden in de 
gevaarlijkste plaatsen. 

De besmettelijke ziekten worden naar het hospitaal gebracht. Ook vaccinatie 
tegen typhus door deze dokters van de Friends Ambulance Unit en gratis poeder 
voor ontsmetting. 

 
Tweede werk: zorg der armen: 

- melk voor kleine kinderen 
- cacao 
- hulp aan moeders die hun kinderen moeten voeden 

- bedeling van kledij 
- garen gegeven aan sommige kantwerksters 

 
Derde werk: schoolkoloniën: 
Onafhankelijk van de staat hebben zij eigen schoolkoloniën waar kinderen 

benevens eenige uitzonderingen ook wel zijn. 
 

Als we het verhaal van Maria van den Steen de Jehay nalezen komen echter nòg 
meer activiteiten aan het licht, welke ook vermeld staan in een rapport van de 
Aide Civil Belge zelf472 473 : 

Evacuaties van burgers, ateliers voor vrouwen in Abeele, weeshuizen: Wizernes 
voor jongens en Wisques voor meisjes, schoolkolonies ( Merlimont), crèches ( 

Poperinge en Couthoven) en kantwerk. Aan Valentine Terlinden schrijft zij 
volgende activiteiten toe: evacuaties, kledingbedeling, stichting van scholen en 
de directie over de weeshuizen en crèches. 

 
Op deze activiteiten wordt echter niet dieper ingegaan daar deze studie zich 

vooral wil focussen op de medische hulpverlening aan de burgers van 
Ieper/Poperinge en omgeving. Toch moet men deze Aide Civil Belge in het 
achterhoofd houden om het volledige verhaal beter te begrijpen. Het Elisabeth-
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hospitaal functioneert dus vanaf mei 1915 onder de koepel van de Aide Civil 
Belge. 

 
 

Ontvangen van Talbot House Poperinge 

 
 
Het Elisabeth-hospitaal onder Maria van den Steen de Jehay werkte in de geest 

van de christelijke naastenliefde, en baadde in een ongedwongen sfeer474. De 
onkunde van de katholieke zusters werd gecompenseerd door hun ongelooflijke 

toewijding, vriendelijkheid, overtuiging en sympathie475.  
Hierdoor stond men in fel contrast met L‟Océan te De Panne, welke een ijzeren 
discipline kende en de professionaliteit, afstandelijkheid, absolute 

gehoorzaamheid en onberispelijke kledij hoog in het vaandel droeg. Men werkte 
hier in De Panne met „militaire verpleegsters‟ die een verloning kregen voor hun 

werk als verpleegkundige tijdens de oorlog476, wat hen onderscheidt van de 
zusters en verpleegsters in Poperinge, die geen vergoeding kregen en dus als 
vrijwilligers mogen betiteld worden. 

  
Maria van den Steen de Jehay beschrijft de sfeer in het hospitaal477: 

 
L‟Hôpital était leur Home. 
….. 

“On est à la maison, ons est chez nous à l‟Hôpital. Alors les Infirmiers, on ne les 
appellera plus Mademoiselle. On leur dira: Maman.” 
Et cela sembla tout naturel. Er sur les lèvres de ceux qui mouraient le nom de celle qu‟on 

appelle toujours alors et le nom de celle qui la remplaçait, se confondaient en un seul mot: 

Maman. 
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8.3 Afdelingen 

 

Voor de verdere bespreking van het Elisabeth-hospitaal splits ik het geheel op in 
zijn verschillende afdelingen die onder de bevoegdheid van Maria van den Steen 

de Jehay vallen en allen behoren tot het Elisabeth-hospitaal in zijn geheel.  
Door de studie op deze manier in te delen verkrijgen we mijns inziens een 

overzichtelijker geheel daar er enige chronologie terug te vinden is binnen deze 
structuur maar ook omwille van het feit dat elke afdeling zijn verhaal kent. 
 

De patiënten en het personeel worden elk in een afzonderlijk hoofdstuk 
behandeld daar deze niet specifiek aan de afdelingen toebehoren. De 

verschillende locaties zullen ten dienste staan van eenzelfde bevolking en het 
personeel is verbonden aan het Elisabeth-hospitaal en velen zullen actief zijn op 
verschillende afdelingen. Daar zij dus elk een homogene groep vormen 

gedurende deze vier jaar, worden ze elk afzonderlijk behandeld in een eigen 
hoofdstuk.  

 

8.3.1  Château D‟hondt 

 
Het verhaal van de oprichting speelt zich volledig af in Château D‟hondt, de 
woning van vrederechter D‟hondt gelegen aan de Reninghelststraat  in 

Poperinge478. Dit gebouw lag op tien minuten van de spoorweg479, wat zijn 
voordelen had voor het ziekentransport, maar strategisch gezien was de 

spoorweg een geliefkoosd doelwit van de vijandige troepen. 
Dat net dit gebouw door het comité/Delannoy werd opgevraagd om dienst te 
doen als burgerhospitaal ( zie hoger) is geen toeval. Schepens en Vandewoude 

hebben het fout wanneer zij zeggen dat de Friends Ambulance Unit reeds op 23 
oktober 1914 Château D‟hondt inrichtten als „ambulance‟480. Het is evenwel zo 

dat op deze 23ste oktober Engelse gekwetsten in het kasteel liggen, althans zo 
wordt genoteerd door Poperingenaar Albert Baert in zijn dagboeken481. Het 

betreft hier vermoedelijk Casualty Clearing Station n°4 dat in Poperinge actief 
was van oktober tot december 1914482. Deze clearing stations zijn echter 
voorzien voor soldaten, het Engelse leger heeft de handen reeds vol met haar 

eigen gekwetsten en de burgers dienen zich te behelpen met het hôpital civil, het 
Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis. Dit heeft slechts een beperkt aantal bedden die 

spoedig bezet zijn. De opening van een extra hospitaal drong zich op en Château 
D‟hondt werd als locatie verkozen ( zie hoger). Wanneer L‟hôpital Elisabeth 
opent, januari 1915, blijft het hôpital civil open in samenwerking met Maria van 

den Steen de Jehay‟s hospitaal. Patiënten worden van hieruit naar het Elisabeth-
hospitaal gebracht ( onder andere Maria Bellens483). 
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„Château Elisabeth‟. Uit het fotoalbum van Louise d'Ursel 

Privéarchief Antoine d‟Hennezel 
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De verpleegsters in het gasthuis, die op haar een middeleeuwse indruk maken, 
zijn vooral gezelschap voor de patiënten, daar zij geen medische opleiding 

hadden: On voyait là des malades couchés484. 
Op 29 maart 1915 wordt het Gasthuis geëvacueerd en dienen alle aanwezigen 
verhuisd te worden naar Château Elisabeth485. Over deze evacuatie wordt door 

Maria van den Steen de Jehay niets genoteerd in haar dagboeken of memoires. 
Deze sluiting wil echter wel zeggen dat Château D‟hondt en Sacré-Coeur op dat 

ogenblik de enige hospitalen zijn waar burgers uit de streek terecht kunnen. 
Daar op 7 februari 1915 de eerste evacuaties noodzakelijk waren om de vraag 
naar medische zorg het hoofd te kunnen bieden, wordt de druk nu waarschijnlijk 

opnieuw vergroot. 
 

Waar aanvankelijk enkel het gebouw in dienst genomen werd wordt weldra de 
tuin ook ingepalmd voor de ziekenhuisactiviteiten.  

Gravin van den Steen de Jehay omschrijft het gebouw als volgt486: 
 
La porte d‟entrée donne sur un porche qui divise la maison en deux. Des 

marches de marbre de chaque côté, conduisent à un petit palier sur lequel 
s‟ouvraient des salons. Ils sont devenues les principales salles de typhiques. On a 

pu y organiser un service de fortune..... 
.... Du rez-des-chaussée, on a dû étendre les salles au premier, puis au second 
étage qui est mansardé. Puis au fond du jardin, dans un hangar divisé par le 

milieu ( côté des hommes, côté des femmes) où l‟aménagement est des plus 
primitif. Puis ont est allée chercher à Ypres où elles étaient abandonnées, deux 

belles baraques en bois brun.487
 

 

 
On ajoute des baraques pour les typhiques 

 

Om deze uitbreiging te dateren kunnen we ten rade gaan bij Tatham en Miles488.  
De eerste uitbreiding -is dit de hangar waarvan Maria van den Steen de Jehay 
spreekt?- heeft volgens deze heren van de Friends Ambulance Unit plaats op 7 
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februari 1915 wanneer twee schuren in de tuin worden omgebouwd tot 
ziekenzalen en zo ruimte creëren voor dertig patiënten. Waarom zij Maria van 

den Steen de Jehay hier tegenspreken is niet duidelijk. Het is wel mogelijk dat 
Tatham en Miles van twee wards horen en dit omvormen tot twee sheds, zij zijn 
niet ter plaatse in Poperinge, terwijl het eigenlijk één gebouw betreft dat wordt 

ingedeeld in een zijde voor mannen en een zijde voor vrouwen. 
De dagboeken van gravin van den Steen de Jehay laten geen twijfel op dit punt 

daar zij op 7 februari 1915 noteert dat er de opening is van de zaal achterin de 
tuin en dat daar zeven tyfuslijders worden gelegd: vijf vrouwen en twee 
kinderen489. En bij volgende afbeeldingen uit haar album bevestigt zij nogmaals 

dat het om één hangar gaat. 
 

 

                        
 
Op 24 februari spreekt zij echter wel van sheds490, in het meervoud, wat er op 
kan wijzen dat een tweede hangar ingericht werd als ziekenzaal tussen 7 en 24 

februari, maar dat dit door Tatham en Miles herleid wordt naar één dag.  
 

Op 10 maart komt er een nieuwe groep verpleegsters aan bij het hospitaal en zij 
installeren zich volgens Maria van den Steen de Jehay in barakken491. Het betreft 
hier wellicht de drie barakken die men uit Ieper laat overkomen en heropricht in 

de velden naast het kasteel492, waarvan er twee tot ziekenzaal voor elk dertig 
patiënten worden ingericht en de derde dienst doet voor de staf.  

Uit de rapporten van de Friends Ambulance Unit kunnen we volgende gegevens 
distilleren493: 
3th shed from Ypres in use: central room makes an excellent messroom for the 

whole staff, the 4 rooms at the end are used as follows: m‟dm O‟Gormans 
staffroom, Dr. Mannings room, Refugee office and room for various people. 
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De refter wordt echter niet in deze barak onder gebracht en blijft in de kelders 
van het kasteel ingericht. Dit wordt bevestigd door onderstaande foto uit het 

album van Maria van den Steen de Jehay.  
 

 
Dans la cave le refectoire 

 
Op 16 maart 1915 krijgt men bezoek/controle van Lambrechts494 die vind dat 

men het hospitaal niet maximaal benut, wat volgens Maria van den Steen de 
Jehay aan het tekort aan verpleegsters te wijten is ( zie verder). Daar er als 
gevolg van deze discussie opnieuw verpleegsters bijkomen wordt naar een 

woning gezocht om hen in onder te brengen, daar de reeds aanwezige 
verpleegkundigen volgens haar hun bed afstonden aan de zieken en sliepen in de 

ambulancewagens495. De dagboeken van gravin van den Steen de Jehay 
schrijven de regeling van het logies toe aan mevrouw Van Merris die drie kamers 
voor vijf verpleegsters496 ter beschikking laat stellen, volgens haar memoires 

zullen vijftien jonge meisjes in de Bruggestraat een huis kunnen betrekken welk 
door de militaire autoriteiten werd opgeëist497. Of het maison meublée van de 

Lannoy bewoond is, en waar dit zich bevindt, wordt nergens weergegeven. Het is 
dus niet duidelijk of dit het huis in de Bruggestraat is, of dat de woonst in de 

Bruggestraat net geregeld werd door mevrouw Van Merris. 
Niet enkel het verplegend personeel verblijft buiten Château D‟hondt. De Friends 
zijn gestationeerd in een herberg op de Bertenplaats498, het is niet duidelijk of dit 

„Parc St-George‟ is, Winthrop Young spreekt ook van een verblijf in het theater 
tot wanneer dit te gevaarlijk wordt499 en zij zich verplaatsen naar Ieperstraat 

29500 om na de hevigste bombardementen van de tweede slag om Ieper zich in 
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de Sint-Jorisestaminet recht tegenover het Château D‟hondt te installeren501 en 
nadien dan in Château D‟hondt zelf. 

Winthrop Young trekt zijn verblijfskwartier „open summer house‟ op in de tuin 
van het hospitaal502.  
Sa tente de toile verte sous laquelle il dormait sur le gazon noteert Maria van 

den Steen de Jehay over Winthrop Youngs verblijfplaats503. 
 

In april 1915 beschikt het ziekenhuis alleszins over vijf sheds buiten het gebouw, 
waarvan één Sint-Camille werd genaamd504, en minstens vijf ziekenzalen binnen: 
Albert A, Albert B, Charles 2, Marie-José en Léopold. Ook in de gang 

( Corridor) worden mensen gelegd505. Wanneer we de statistiek in verband met 
difterie bestuderen kunnen we terugvinden waar deze patiënten zich in het 

ziekenhuis bevonden, één zieke ligt in „corridor bed 29‟. 
 

Tot eind april 1915 functioneert het Elisabeth-hospitaal als ziekenhuis voor zieke 
en gewonde burgers, waarbij evacuaties zich aanvankelijk opdrongen door 
overbevolking. Men beschikt over een capaciteit van 137 bedden506 met een 

maximumbezetting van 147 patiënten op 20 april507. Geoffrey Winthrop Young 
spreekt in zijn rapport, opgemaakt over de periode oktober 1914-april 1915 over 

een accommodatie voor 200 patiënten ( barakken ingerekend)508. Het rapport 
opgemaakt in mei 1915 noteert 150 bedden te Poperinge509. 
 

Maar op 22 april verandert alles. Château D‟hondt krijgt een militaire 
bestemming en Hôpital Elisabeth zal een nieuwe weg inslaan. Op 22 april wordt 

Poperinge slachtoffer van Duitse beschietingen, voorheen was Poperinge enkel 
bereikbaar geweest voor vliegtuigen. 
 

19 april 1915: nombreux blessés arrivent en train, on bombarde Ypres 
20 april 1915 : evacuation des typhiques et blessés d‟Ypres à Poperingue 

21 april 1915 : journées terribles510 
 
Ondanks het gevaar komt het koningspaar op 23 april het getroffen Poperinge 

bezoeken en de koningin houdt in het ziekenhuis halt bij elke zieke, welke dus 
nog aanwezig zijn in het hospitaal. Pas op 24 april511 wordt beslist tot evacuatie 

naar de kelder, voor Maria van den Steen de Jehay heeft dit niet direct een 
aanleiding wat zeer verwonderlijk is wanneer we de dagboeken van Louise 
d'Ursel naast de hare leggen. Louise d'Ursel noteert op deze 24ste april immers 

dat het hospitaal zelf gebombardeerd wordt en er 3 religieuze verpleegsters 
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evenals 7 patiënten omkomen, het is uiteraard mogelijk dat zij het hier heeft 
over het bombardement op het „gasthuis‟ waarover Depoorter ook spreekt512. Dit 

kan tegengesproken worden door het feit dat dit gasthuis, naar de bronnen van 
de Friends Ambulance Unit op 29 maart werd ontruimd. 
Op 25 april verhuist men alleszins de tyfusgevallen vanuit het kasteel, samen 

met 1200 vluchtelingen513: Maria organise tout le départ. Elle est un vrai chef514. 
Deze evacuaties gaan naar De Panne, Hazebroek en Malassise515. Hierop wordt 

volgens de Friends het hele gebouw gedesinfecteerd516 want op 26 april brengt 
men Britse militairen binnen in het hospitaal.  
 

Volgend verhaal van Maria van den Steen de Jehay doet ons een idee krijgen van 
de sfeer op deze dagen. Het verhaal is vermoedelijk van 27 april 1915, op deze 

dag noteert zij in haar dagboek: ville abandonée. 
 

En avril 1915, il y eut une panique dans le secteur de Poperinghe. En 2 heures de 
temps, toute la ville fut vidée, non pas seulement de la population civile, mais de 
toute la population militaire. Entre les Boches qui avançaient et notre hôpital, 

plus un obstacle. Et une ½ heure, ils pouvaient l‟atteindre. Son évacuation 
n‟avait pu être complète. Il y avait des blessés intransportables, pour lesquels on 

avait conservé 2 infirmières, un médecin et le secrétaire de l‟Hôpital. Ces deux 
derniers étaient Anglais, des Quackers. En cas d‟invasion ennemie, les blessés et 
les infirmières ne couraient pas un danger bien grand. Mais quel sort un 

adversaire peu courtois et peu au courant ferait-il à ces deux jeunes gens de 25 
à 30 ans et dont l‟habit militaire ne différait que par un détail de celui des 

troupes combattantes ? 
J‟étais sortie dans la ville, dans la ville dépeuplée. Rien n‟y vivait. Aucun bruit. Le 
canon même s‟était tu! Le claquettement de mes talons de bois trouvait dans les 

rues désertes un écho ridiculement amplifié. 
Ce mutisme anormal et formidable de toute une cité me causa une angoisse 

affreuse. 
J‟imaginais que tout de suite, brutalement, l‟arrivée bruyante des Boches allait 
rompre ce silence. Je pensais à l‟anxiété que devaient certainement ressentir là 

bas ces deux hommes si exposés...517. 
 

Op 28 april 1915 is iedereen uit het hospitaal geëvacueerd op zusters Brigitte, 
Suzanne en Rita na518. Of het een vlaag van overdadig heroïsme is kan niet 
bewezen worden maar Tatham en Miles schrijven over die bewuste dagen dat de 

staf van de Unit bleef om te zorgen voor de strijdkrachten519. Daar Maria van den 
Steen de Jehay een enorme sympathie heeft voor deze heren lijkt het mij 

onwaarschijnlijk dat zij deze niet zou vermelden indien ook zij in het hospitaal 
waren gebleven. Maar dit kan uiteraard niet met zekerheid gesteld worden. 
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Dan nog is het vertrek van de Britse medische diensten een ware ramp, de 
soldaten moeten nu ook door hen verzorgd worden, en steeds meer burgers 

worden vanuit Ieper aangevoerd. De gewonden van de hulppost Sint-Augustijn 
en eveneens deze van aan de Ieper-Vlamertinge-weg zullen in Poperinge 
opgevangen moeten worden. Het hospitaalgebouw alleen volstaat niet en 

patiënten worden ook naar Ieperstraat 29 afgevoerd520, of dit het „annex‟ of 
werkhuis is waar zij eerder van spreken521 is niet duidelijk maar kan vermoed 

worden. 
 
Vanaf dan is Château Elisabeth er niet enkel voor burgers. Wanneer Poperinge op 

22 april gebombardeerd werd vraagt de hoofdgeneesheer van het RAMC aan de 
Friends in de Westhoek: “ Will you start a clearing station hospital at once- all 

the beds you can? Let our former refusal of your offers be forgotten522!” 
Zoals hoger aangehaald werden de patiënten  op 25 april verwijdert en op 26 

april ontsmet. Op deze manier is het gebouw in gereedheid gebracht om 
gewonde soldaten op te vangen in zijn accommodatie. Het clearing station zal 60 
bedden voor militairen voorzien, waarvan er op 27 april reeds 45 zijn ingenomen 

door de Engelse strijdkrachten. Deze militairen worden wel zeer snel 
geëvacueerd naar militaire hospitalen door de Britse medische diensten523. 

 
In de laatste dagen van april logeren nog een aantal burgers in het kasteel, dat 
langzaam in zijn normale activiteiten hervalt volgens Tatham en Miles. Het 

Elisabeth-hospitaal staat nu, na de vernietiging van Sacré-Coeur, alleen in voor 
de patiënten van Ieper, Poperinge en Vlamertinge. Toch schrijven zij enige 

hoofdstukken eerder dat het hospitaal nu verworden is tot een clearing station 
dat zijn patiënten zo snel mogelijk overbrengt naar veiligere plaatsen. Door deze 
nieuwe functie dringt een reorganisatie zich op. Buiten blijft nog slechts één 

ziekenzaal over voor tyfuspatiënten, die dadelijk na het bloedonderzoek worden 
weggevoerd. Binnen in het gebouw bevinden zich nu twee zalen voor gewone 

zieken en gewonden ( één voor mannen en één voor vrouwen). Ook binnen zijn 
er twee kleinere zalen met elk drie of vier bedden voor bevallingen en andere 
gevallen die om isolatie vragen. In de „spare room‟ zouden de Belgische soldaten 

van de 7th Field Artillery gelegd worden vanaf mei ‟15524.  
 

Het rapport van de Friends toont aan dat Château D‟hondt inderdaad een 
clearing station wordt voor zowel militairen als burgers. Volgens dit rapport zijn 
burgers pas in juni 1915 welkom in dit clearing station525. Wel konden zij van 

begin mei 1915 in Hazebroek terecht, waar enkel burgers werden ontvangen. Of 
het rapport van de Friends volledig correct is, kan betwijfeld worden maar is zeer 

moeilijk te controleren. Maria van den Steen de Jehay schrijft op 23 mei 1915 
dat vele burgers naar hen gestuurd worden omdat ze zo goed verzorgd worden 
bij hen526. Hoewel zij hier Poperinge als verblijfplaats noteert is het niet 

uitgesloten dat burgers naar de afdeling in Hazebroek werden gestuurd, maar dit 
is niet zeker. 
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Twee van de barakken die door de ontruiming van de burgerpatiënten 
vrijgekomen waren werden voor de 7e Belgian Field Artillery527 vrijgehouden. 

Wanneer Janssens schrijft dat vier barakken ( houten paviljoenen), als 
uitbreiding van het hospitaal, werden bekostigd door het Rode Kruis ( dat op zijn 
beurt de kosten zou verhalen op het ministerie van Binnenlandse Zaken) is het 

niet duidelijk waarop hij zich baseert. De bronvermelding die verwijst naar het 
directeurscomité van het Rode Kruis op datum van 25 maart 1915 is niet correct. 

Vermoedelijk heeft hij iets te veel vertrouwd op het verhaal van Leopold Mélis die 
de betaling van de barakken echter wel aan de gezondheidsdienst van het leger 
toeschrijft528. Deze vier extra barakken zijn vermoedelijk in Couthoven geplaatst 

en niet in Poperinge, dus moeten we sowieso 1916 schrijven voor deze 
„schenking‟. Van deze betaling is niets achtergebleven in de bronnen van de 

Friends, de gravin of andere literatuur. 
Het is pas op 21 mei ‟15 dat deze Belgen het ziekenhuis als clearing station gaan 

gebruiken en later worden de zieke soldaten ook hierheen gebracht ( zie 
verder)529. 
Deze soldaten worden wel door hun eigen dokters verzorgd, welke na het vertrek 

van de Friends Ambulance Unit in 1916 de medische dienst van het hele 
hospitaal op zich zullen nemen.  

 
Een andere leegstaande barak wordt omgevormd tot een school voor 250 
kinderen530, welke opengehouden wordt vanaf 12 juni531 door twee zusters 

Benedictinessen. In augustus dient deze school echter de deuren te sluiten door 
het blijvende gevaar voor bombardementen532.  

 
In een vierde barak werd dan door de Friends ( Priestman en Frith) een degelijke 
sanitaire installatie gebouwd. Voorheen wasten de Friends zich in openlucht in de 

tuin van het hospitaal533 ( zie hoger). 
De invulling van deze leeggekomen barakken was echter niet zonder slag of 

stoot gebeurd aangezien Coplans deze aan het Engelse leger had beloofd tegen 
de wil van de Friends Ambulance Unit en Maria van den Steen de Jehay in534. Zij 
hadden echter andere plannen en willen deze absoluut in hun bezit houden. 

Gelukkig valt de beslissing snel en worden de sheds aan het hospitaal toegekend. 
In juni draait het hospitaal opnieuw op volle kracht 

 
17 juni 1915535: Premier etage est comblé: blesses civils et soldats belges 
 

en op 23 juni mogen de koning en koningin opnieuw verwelkomd worden, wel 
wordt door deze laatste om een rapport gevraagd omtrent de werken van de 
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Aide Civil Belge536, vermoedelijk om te onderzoeken of deze waardig genoeg is 
om haar patronaat aan te verlenen. Wat zij doet in juli 1915. 

 
Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken zal rapporten opvragen, aangezien 
iedere uitgave vergoed zou worden. Deze uitgaven worden op 14 maart 1915 

berekend door Maria van den Steen de Jehay op 5 frank per zieke per dag537. 
Wanneer we dit vergelijken met de 2,5 frank die het Rode Kruis zou ontvangen 

per zieke per dag538 mogen we stellen dat ofwel het Rode Kruis onderbetaald 
werd of dat Maria van den Steen de Jehay te veel geld vroeg. 
Hoewel het Rode Kruis door Mélis en Janssens als belangrijkste geldschieter voor 

het hospitaal wordt beschouwd539, overleeft het Elisabeth-hospitaal vooral door 
giften. Deze komen vaak van particulieren ( onder andere mevrouw Bloch en 

L‟appuie belge) en uit het buitenland540. Dit geld was vaak een schenking aan de 
Aide Civil Belge zodat dit wel niet enkel aan het hospitaal werd uitgegeven. 

Door deze schenkingen én de figuur van gravin Maria van den Steen de Jehay 
waren „visites‟ een constante. In haar memoires wijdt ze zelfs een hoofdstuk aan 
deze bezoeken van de Belgische adel, l‟appuie belge, de koningin, officieren, 

luitenanten en andere legerfunctionarissen van de geallieerde legers541.  Er zijn 
zelden dagen waarop niet vermeld staat: dejeuner avec, prendru du thé chez of 

diner avec. Maria van den Steen de Jehay is in een constante positie van 
onderhandelen en contacten onderhouden om het gehele oeuvre recht te 
houden. 

Dat zij die contacten niet enkel in belang van het ziekenhuis gebruikt blijkt uit 
het feit dat dankzij de aanwending van haar invloed op de koning en koningin 

pastoor Delaere en Geoffrey Winthrop Young hun ridderkruis van de 
Leopoldsorde krijgen uit de handen van koning Albert I zelf542. 
Naast de geldelijke steun die men ontvangt vanuit verschillende hoeken is ook 

belangrijk te melden dat op begin februari 1915 met de hulp van Ghislaine de 
Caraman543 het Queens Elisabeth civilian hospital fund werd opgericht544; ook de 

moeder van Winthrop Young en Ruth Fry leverden belangrijke bijdragen545. 
Nog prominenter dan de geldelijke steun was de levering van „camions‟ met 
voeding, kleding, linnen en dergelijke meer. Deze kwamen zowel van l‟appuie 

belge als van het koningspaar546. 
 

Toch mag de bijdrage van het Rode Kruis geen oneer worden aangedaan. 
Wanneer Maria van den Steen de Jehay op 29 januari Château D‟hondt betreedt 
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zijn er 80 ziekbedden voorhanden ( zie hoger), deze zijn afkomstig uit de Ieperse 
gevangenis. De lakens en medische voorzieningen werden uit het hoofdkwartier 

van de Friends te Duinkerke aangebracht547. 
Voor de uitbreiding van het hospitaal heeft men dan toch een beroep kunnen 
doen op het Rode Kruis. Het verslag van de vergadering van het directeurscomité 

op 25 maart 1915 stelt dat het Rode Kruis ter hulp is gekomen bij het „ziekenhuis 
voor tyfuslijders uit Poperinge‟, geleid door gravin Maria van den Steen de Jehay, 

en op vraag van deze laatste werd door het Rode Kruis naar haar instanties de 
voorradige bedden, beddengoed en „hemden‟ verstuurd. Depage zegt verder het 
ziekenhuis bezocht te hebben – wat nergens door Maria van den Steen de Jehay 

wordt vermeld, maar door Louise d'Ursel bevestigd wordt op 18 maart 1915548- 
en is er zich van de absolute noodzaak van het ziekenhuis bewust geworden. 

Volgens de mening van Depage is Maria van den Steen de Jehay van goede wil 
en is de toewijding van de directrices beminnelijk, zeker in hun penibele situatie. 

Secretaris Didier bezocht Poperinge eveneens549 en werd gesommeerd een 
nieuwe vraag over te brengen: 30 bedden, 130 matelas550 en pampers551. Een 
vraag die de steun krijgt van Depage. Het is echter Leopold Mélis die tegen deze 

uitgaven is. Het geld moet aan de gewonde soldaten toekomen, hij gaat 
uiteindelijk wel akkoord, als het gespendeerde geld teruggevraagd wordt aan het 

ministerie van Binnenlandse Zaken552. 
Dit verslag toont ons twee belangrijke zaken: 

- Depages afkeuring ten opzichte van van den Steen de Jehay‟s werk blijkt 

volledig afwezig op dit moment, hij legt haar geen strobreed in de weg, 
integendeel: hij steunt haar katholieke project hier volop 

- Maria van den Steen de Jehay krijgt hier gelijk wanneer zij schrijft553: 
C‟est Depage     qui est le grand Chef. CR=DEPAGE!. Mélis „ argumenten 
worden hier niet aanhoord. 

 
Na het bombardement van april verandert de functie van Château D‟hondt, maar 

blijft alles wat aanwezig was nog ter plaatse. Het nieuwe hospitaal te Hazebroek, 
opgericht begin mei 1915, is een extra afdeling. 
Lang duurt deze nieuwe situatie niet. Op 22 augustus wordt het kasteel zelf 

geraakt bij hevige bombardementen op Poperinge. Nog diezelfde dag worden 
zieken en gewonden, zowel burgers als Engelse soldaten geëvacueerd. Pas op 23 

augustus worden zij ondergebracht op een boerderij en beslist men de barakken 
van Château D‟hondt ook te transporteren naar deze nieuwe locatie „Ferme 
Derycke‟. Voor deze verhuis van de drie barakken kan men rekenen op het leger 

van Major Schmidt. De zogenaamde hanger blijft blijkbaar ter plaatse, 
vermoedelijk voor het Belgische leger, daar geen melding gedaan wordt van 

evacuatie van Belgische militairen. 
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De patiënten die wel achterbleven in Château D‟hondt, omdat zij niet 
transporteerbaar waren, verblijven tot 27 augustus in de kelders om daarna 

enkel nog achteraan in het kasteel gelegd te worden en bij het minste gevaar 
zullen zij opnieuw naar de kelder verhuizen. Dit had tot gevolg dat vaak niet 
meer dan zes patiënten tegelijkertijd in het hospitaal verbleven554 in deze 

periode. Men mag hier wel haar functie als polikliniek en centrum voor de andere 
activiteiten van de Aide Civil Belge niet uit het oog verliezen.  

Maria van den Steen de Jehay blijft al die tijd – tot zomer 1917- in Château 
D‟hondt wonen, van hieruit regelt zij de volledige werking van de Aide Civil Belge 
en dirigeert zij de subafdelingen van het Elisabeth-hospitaal555. 

 
Alles blijft na augustus 1915 zijn gang gaan, Château D‟hondt is nu nog slechts 

een klein evacuatiehospitaal556. Begin 1916 start men in Couthoven/Proven de 
bouw van een volledig nieuwe afdeling, daar Poperinge onveilig geworden is. De 

Friends zullen de inhuldiging van deze nieuwe locatie niet meer meemaken daar 
ze in mei 1916 Poperinge achter zich laten ( zie verder). 
 

Uiteindelijk nemen de ziekenhuisactiviteiten in Château D‟hondt een einde in juli 
1917 wanneer Soeur Julienne, volgens van den Steen als eerste verpleegster van 

het Elisabeth-hospitaal, gedood wordt bij bombardementen op het hospitaal557, 
op 14 juli 1917. Reeds in mei 1917 had Maria van den Steen de Jehay stappen 
ondernomen ter bescherming van haar patiënten. 9 mei 1917558: lever la 

question des évacuations à faire en cas d‟avance; maar haar vraag wordt niet 
aanhoord. 26 mei 1917559: le résultat sera la mort de quelques centains des 

 civils, parce que les autorités ne sauront prendre aucun initiative, aucune 
responsabilité personelle.  
Reeds op 13 juli 1917 worden 39 patiënten met auto‟s geëvacueerd uit het 

hospitaalgebouw te Poperinge. 
Voor zuster Jullienne, aanwezig sinds de eerste dag van de opening wordt 14 juli 

echter fataal. Een shrapnel boort zich door het dak van het kasteel en belandt in 
haar borst. Na een moedige strijd overlijdt zij in het bijzijn van haar collega‟s. 
Het volledige verhaal van deze 14de juli vindt U in bijlage 11. 

Er wordt beslist niet meer in Château D‟hondt te slapen, de zusters worden naar 
‟t Couthof gebracht560. Vanaf dat ogenblik verblijft Maria van den Steen de Jehay 

aanvankelijk in „La Motte‟ en later in Couthoven. Zij bezoekt Château D‟hondt 
nog maar zelden561. Het gebouw blijft echter een medische taak vervullen na de 
verhuis van het Elisabeth-hospitaal.  

13 januari 1918: Poperingue: Parlé au pharmacien pour qu‟il installe une petite 
pharmacie à l‟hôpital et qu‟il y fasse son service arrangé au château où il fait sale 

et où il y a de abus. Wanneer zij in haar memoires het lenteoffensief van 1918 
aanhaalt wordt in het hospitaal van Poperinge volgens haar nog eerste hulp 
verleend, of dit Ferme De Rycke is of het Château D‟hondt kunnen we hieruit niet 
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afleiden, maar op 24 maart 1918 zijn zes lichamen opgebaard in het kasteel, 
terwijl er op 27 maart geen gewonden aanwezig zouden zijn562. 

 
Op 12 mei 1918 brengt zij haar laatste bezoek aan het kasteel: J‟ai été voir le 
château à Poperingue… Les obus sont tombés dans tous les endroits que nous 

croyons safe. Toutes les portes et fenetres ont sauté. La porte un grand trou. 
Des français s‟y promenent et font une chapelle dans mon bureaux. 

 
Het gebouw is volledig geruïneerd en absoluut onbewoonbaar na de oorlog in 
1918. Het wordt dan ook afgebroken, maar het puin wordt nuttig besteed. In de 

huidige Deken De Bo-laan zijn in de gevels van verscheidene woningen de 
balkons en bakstenen van Château D‟hondt herbruikt563. 

 
Een belangrijk pluspunt qua locatie was dat Château D‟hondt in Poperinge zelf 

gelegen was, Poperinge toen het centrum van de Britse zone. Hierdoor waren 
niet enkel alle nodige contacten bereikbaar voor Maria van den Steen de Jehay 
en haar medewerkers, maar kon men ook genieten van de voorhanden zijnde 

apparatuur. 
Coplans beschikte over een mobiel laboratorium waar het Britse leger al zijn 

„testen‟ naar toe zond. Dit laboratorium werd in de buurt van ziekenhuis 
gestationeerd. Dat het hospitaal hier gebruik van maakte kunnen we afleiden uit 
Tatham en Miles hun informatie: na de bombardementen van april 1915 werden 

patiënten geëvacueerd van zodra het bloedonderzoek beëindigd was in het 
legerlabo te Bailleul of Poperinge564. En ook Rulot‟s opmerking dat de Engelse 

geen „bactereologische diensten‟ meer aan het hospitaal moeten verlenen toont 
ons aan dat er inderdaad een samenwerking bestond met de Britse labo‟s565. 
Bovenop dit labo kon men schuin tegenover het hospitaal in het college terecht 

bij Marie Curie. In het college was op 13 februari 1915566 een institut Pasteur 
geïnstalleerd waar Marie Curie zich zal vestigen met een Röntgeninstallatie. 

Volgens Patrick Vanleene noteert Marie Curie in januari 1915 dat zij met haar  
curietje567 te Poperinge is: goeie kamer en men legt vuur aan in mijn kachel, 
beter dan in Veurne. Ik eet in het hospitaal. Schepens en Vandewoude stellen 

dat het Elisabethziekenhuis hulp kreeg van haar labo voor onderzoek en 
bestrijding van ziekten568 maar de dagboeken van Maria van den Steen de Jehay 

vermelden de naam Curie nergens, noch de aanwezigheid van het labo in het 
college. Vermoedelijk was er geen connectie tussen deze instellingen of werden 
de contacten te banaal geacht om te vermelden. Wat we kunnen afleiden uit de 

onderzocht medische dossiers is dat de zogenaamde Widal-testen telkens in 
Malassise werden ondertekend en er slechts uitzonderlijk een bloedonderzoek 

plaatsvond. De Widal-test gaat immers op zoek naar Ebert-bacillen in de urine ( 
zie verder). Nog een reden om aan te nemen dat de contacten tussen het 
laboratorium in het college en l‟hôpital Elisabeth op zijn minst beperkt waren is 
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dat vanaf mei 1915 alle „besmettelijke gevallen‟ naar Hazebroek werden 
gebracht. Waardoor laboratoriumtesten voor burgers in Poperinge minder 

noodzakelijk zijn, militaire testen worden door militaire labo‟s onderzocht.  
Maar belangrijkste item om te vermelden in dit kader is dat Maria van den Steen 
de Jehay op 25 juli 1915 schrijft569: On ferait un laboratoire à l‟hôpital, dit is 

vermoedelijk in Château D‟hondt hoewel de site te Wattou  dan net geopend is. 
De x-stralen, van echtgenoten Curie, zullen alleszins wel een positieve ervaring 

blijken, daar het hospitaal in 1918 in Couthoven over zijn eigen röntgeninstallatie 
beschikt ( zie verder). 
 

8.3.1.1 Poperinghe Old Military Cemetry 

 

Een laatste aspect dat onlosmakelijk bij de bespreking van een hospitaal hoort is 

dat van het overlijden. Waar worden de patiënten die het gevecht met de dood 
niet haalden naar toe gebracht? 
Op 25 oktober 1914 noteert Albert Baert: Begraving op ‟t kerkhof van 9 Engelse 

soldaten. Voortaan zullen de begravingen gedaan worden in den hof van Hilaire 
Deraedt bij ‟t kasteel D‟hondt570. Of Baert bedoelt dat deze negen mannen ook 

reeds op Poperinghe Old Military Cemetry werden begraven of op het 
gemeentekerkhof ten grave werden gelegd is niet helemaal zeker, maar 

onwaarschijnlijk. Op 23 oktober 1914 werd de eerste Engelse gesneuvelde 
begraven571 op Poperinghe Old Military Cemetry, op 25 oktober gevolgd door zes 
lotgenoten en nog drie anderen daags nadien572, waardoor we voor 25-26 

oktober negen begrafenissen tellen en we mogen vermoeden dat Baert zich hier 
misschien vergist. Het gemeentelijk kerkhof van Poperinge telt slechts 22 

Commonwealth Wargraves uit de periode van oktober 1914 tot maart 1915 en 
slechts twee hiervan werden op 25 oktober begraven. Ook zijn er niet veel 
burgers terug te vinden vanuit Wereldoorlog Eén. Velen zijn begraven vanuit het 

Elisabeth-hospitaal op Poperinghe Old Military Cemetry. Voor de Belgische 
soldaten noteert Maria van den Steen de Jehay in haar memoires dat zij 

begraven worden iets verder in de straat573, waar dit is kan  niet achterhaald 
worden aan de hand van deze zin, het kerkhof is alleszins niet bewaard 
gebleven.  

Het verhaal van deze begraafplaats loopt samen met dat van Château D‟hondt. 
Op 23 oktober 1914 worden de eerste gesneuvelden in het kasteel, ingericht als 

hospitaal ( casualty clearing station), binnengebracht en wordt met de begraving 
van Harry Marriott de eerste grafplaats ingewijd. De officiële informatie van de 
Commonwealth Wargraves Commission verklaart de aanwezigheid van burgers 

als volgt574: 
The civilians died, for the most part, in an epidemic typhoid at the end of 1914, 

and were buried from an emergency hospital in the neighbouring château. 
Maar deze burgergraven zijn verdwenen. Wanneer men het kerkhof vandaag 
betreedt wandelt men eerst lang een groot grasveld. Daar lagen ooit 800 Franse 
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soldaten en ongeveer 500 Belgische burgers. Hun graven werden verwijdert na 
de wapenstilstand in 1918. De graven van de burgers zijn verdwenen, deze van 

de Franse soldaten werden naar Frankrijk verplaatst575.  
De laatste begrafenis hier gebeurde op 7 mei 1915, de tuin was vol576. Men was 
op 27 april reeds begonnen met de ingebruikname van Poperinghe New Military 

Cemetry, een beetje verder aan de overzijde van de straat. Hoewel de 
Wargraves Commission de ingebruikname dateert in juni 1915, wanneer de 

Fransen Poperinge hebben verlaten, worden in de week van 2 mei op deze plaats 
een massa Fransen begraven. Slachtoffers van de tweede slag om Ieper577. In 
totaal rusten op Poperinghe New Military Cemetry 950 oorlogsslachtoffers, op 

twee na578 allemaal militairen. Van deze militaire slachtoffers zijn er zeker een 
aantal overleden in Château D‟hondt, wat blijkt uit volgend brieffragment579: 

 
We arriveerden goed op tijd in het Belgische hospitaal. Toen we de deur openden 

bevonden we ons meteen in de kapel, de hal van het ex-chateau. Hier stond de 
kist, bedekt met de Belgische vlag. Daarachter onttrok een prachtig soort sluier 
in de kleuren van de vasten het tabernakel aan het oog. Was dit nu als 

bescherming tegen onze onorthodoxie of een draperie voor de paasperiode, 
raden kon ik het niet en ik vroeg er ook niet naar. Ik trok mijn gewaden aan in 

de kamer van de hoofdverpleegster. Daar stonden bloemen en er hingen prenten 
aan de muur, en de hele kamer ademde een sfeer van beminnelijkheid die zo 
vreemd aandoet na de gewone legerkwartieren. Toen keerde ik terug naar de 

kapel, die volgelopen was met Belgische soldaten met hun metalen helmen. Aan 
de overkant van de trappen, ook een twintigtal officieren, de hoofdverpleegster 

en twee verpleegsters. Ik nam traag het eerste deel van de dienst uit het Prayer 
Book door, en probeerde door de intonatie in m‟n stem toch betekenis aan de 
woorden te geven, voor zij die geen Engels verstonden. Toe gingen we door de 

grote deuren naar buiten in de gietende regen en trokken verder naar de 
militaire begraafplaats zo‟n driekwart kilometer buiten de stad, waar zowel 

Belgen580 als Britten rustten… 
 
Deze begrafenis van Emile Robert Edouard de Laveleye had plaats op 20 maart 

1916. Dit verhaal toont ons niet enkel waar de overledenen werden begraven, 
maar het geeft aan dat er, ondanks de massa doden, toch aandacht wordt 

besteed aan het begraven van de doden. 
Opmerkelijk voor het verhaal van de Laveleye is de nota van gravin van den 
Steen de Jehay op 20 mei van datzelfde jaar: Translation du corps de l‟adjudant 

Emile de Laveleye. L‟abbé Winch a revenu le corps ce matin, l‟a fait mettre dans 
un cerceuil de plomb et on l‟a transporté du cimitiere militaire au cimitiere 

communal, caveau de la famille Lebbe. 
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Wanneer we verder in dit werk het personeel van het ziekenhuis bespreken 
zullen we de permanente aanwezigheid van een aalmoezenier opmerken, wat 

natuurlijk niet mag verbazen in een katholiek hospitaal. Volgens Tatham en Miles 
zijn deze aalmoezeniers of priesters verantwoordelijk voor het regelen van de 
begrafenissen en het melden van het overlijden aan de overheid en 

familieleden581. Er werd dus vastgehouden aan een begrafenisdienst, ook in volle 
geweld als we zien dat zuster Julienne op 17 juli wordt begraven582.  

De overlijdensaktes uit de eerste twee oorlogsjaren worden pas vanaf 1917 
uitgegeven, de reden van het uitblijven van deze aktes kan aan het gebrek van 
organisatie geweten worden, maar waarom in 1917 plots een grote hoeveelheid 

overlijdensaktes worden uitgereikt is niet duidelijk. 
 

Zoals hoger reeds aangehaald was Château D‟hondt vanaf april 1915 niet meer 
veilig, hetzelfde probleem van Winthrop Young in Sacré-Coeur583 deed zich ook 

hier voor. Er werd naar nieuwe bijkomende locaties gezocht naargelang de nood 
zich voordeed. In een oorlog kan men immers niets voorzien.  
 

 
 

 

 
 Château Elisabeth 
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 Tatham M. en Miles J.E., 1919, p 20 
582

 Uit: dagboeken Maria van den Steen de Jehay, 17 juli 1917 
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 Centralisatie van de zieken en gewonden ( zie hoger) 
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8.3.2  Hazebroek, Wattou en Bergues 

 

Na de hevige bombardementen van april 1915 op Poperinge beseft men dat het 
onverantwoord zou zijn patiënten voor een lange tijd in Château D‟hondt te 

leggen. Om deze reden wordt de site omgevormd tot casualty clearing station 
waar enkel de lichtste gevallen, wiens verblijf maar enkele dagen zou zijn, 

gehouden. 
Uiteraard kwam de vraag opsteken van wat men moest aanvangen met deze 
patiënten die voor een langere periode gehospitaliseerd moesten worden. 

Château D‟hondt opnieuw uitbreiden was geen optie. 
Op 2 mei 1915 gaat Maria van den Steen de Jehay bij Baron Bergeryck, eigenaar 

van de Lovie584 ten rade, maar deze adviseert echter verdere evacuaties naar 
Saint-Omer en De Panne. Maar evacuaties naar L‟Océan kunnen enkel als 
noodmaatregel daar dit in se een militair hospitaal is585. Dit is dus geen 

duurzame oplossing en gravin van den Steen de Jehay beslist op zoek te gaan 
naar een locatie waar een nieuw hospitaal kan geïnstalleerd worden en Poperinge 

dan als evacuatiehospitaal open te houden. Daar zal zij dan samen met dokter 
Henry en twee verpleegsters verblijven als medische staf586. 
Samen met dokter Rees toert zij door Hazebroek tijdens haar zoektocht en daar 

biedt men een museumzaal aan als hospitaalruimte. In dit nieuwe hospitaal 
wordt dokter Rees tot directeur benoemd en zal er opnieuw een beroep worden 

gedaan op verpleegsters afkomstig uit het Sint-Camillus instituut. Op 7 mei  
zullen Louise d‟Ursel en de nonnen uit Ieper, terug uit Wisques, zich vestigen in 
Hazebroek en alles in gereedheid brengen om op 9 mei de eerste patiënten te 

kunnen ontvangen587. De opening van deze nieuwe afdeling van het Elisabeth-
hospitaal, met 52 bedden, zint dokter Rulot echter niet en hij dreigt er mee Maria 

van den Steen de Jehay te laten vervangen door een Engelse directrice. Maar 
gelukkig voor van den Steen de Jehay en de Friends Ambulance Unit lopen in 
oorlogsjaren de dingen nogal anders dan in de gewone bureaucratie. Hazebroek 

staat tijdens Wereldoorlog Eén onder het bewind van Abt Lemire, die er de taak 
van burgemeester op zich heeft genomen. Hij verzet zich tegen de wens van 

Rulot en staat het hospitaal niet af aan de Engelsen588. 
 
Wanneer het hospitaal zijn werking start worden alle infectueuze gevallen naar 

hier gebracht589 en zullen in Château D‟hondt enkel nog gewonden worden 
gehouden590. 

 
Waarom wordt niet gespecificeerd, maar reeds op 28 mei 1915 gaat men op 
zoek naar nog een bijkomende locatie voor het hospitaal. Nadat men in Cassel 

kasteel Van Damme had afgekeurd – te klein en te mooi- komt de volgende dag 
een oplossing: Miss O‟Gormann propose une barge sur un canal près de 

Dunkerque pour faire un hôpital pour nos convalescents591. Vermoedelijk is de 
druk op Hazebroek te groot waardoor de geplande langdurige opvang van 

patiënten niet haalbaar blijkt. Ook moet melding gemaakt worden van de 
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aanwezigheid van een burgerlijk ziekenhuis in Hazebroek waardoor het mogelijk 
is dat een tweede hospitaal niet echt nodig is592. Er is alvast een samenwerking 

met dit hospitaal: An X-ray installation enabled the staff to radiograph the 
wounded at the Civil Hospital at H- in addition to their own patients593. De 
plannen voor deze extra afdeling, welke uiteindelijk een verhuis zal zijn van de 

afdeling te Hazebroek, blijken echter niet dringend want pas einde juni gaat 
Maria van den Steen de Jehay samen met Cels op zoek naar een locatie voor de 

boot en tenten594. Deze tenten werden door dokter Dewulf, aan het werk in 
Malassise, aangeboden: hij wenst hiermee een hospitaal op te richten bij de 
barge595. De zoektocht is geen succes, maar uiteindelijk brengt Miss O‟Gormann 

hen naar een boerderij dicht bij Bergues waar men het hospitaal kan installeren 
en op 10 juli beslist men dat Wattou de meest geschikte plaats is voor hun 

hospitaal. De tenten arriveren op 22 juli596, of er een boot is blijkt niet uit de 
dagboeken van Maria van den Steen de Jehay noch uit andere literaire gegevens. 

Wel werden zij op 9 juli door Miss O‟Gormann ontvangen op een boot597, maar 
het is dus niet zeker dat er uiteindelijk te Wattou ook een barge bij het hospitaal 
werd gevoegd. Tatham en Miles pinnen de opening vast op 25 juli 1915 terwijl 

Maria van den Steen de Jehay pas op 26 juli de organisatie van Wattou op haar 
pootjes ziet vallen598: A Wattou l‟hôpital se monte bien arrangé. 

Ook deze plek voldoet niet aan de juiste kwaliteiten want reeds op 25 september 
1915 opent men een nieuwe site in Bergues, na Wattou op 17 september te 
hebben gesloten599. Tatham en Miles spreken van „The Barge Hospital at Bergues‟ 

en ook Maria van den Steen de Jehay meldt de aanwezigheid van een boot hier 
te Bergues600. 

 
Het hospitaal te Bergues beschikt slechts over twintig bedden en bewaard deze 
vooral voor eigen patiënten, welke men houdt tot ze genezen zijn. Dit zal nu 

meer en meer mogelijk worden daar het front zich gestabiliseerd heeft en de 
stroom gewonden niet spectaculair gaat toenemen.  

 
Op 9 juli 1916, wanneer ‟t Couthof quasi afgewerkt is, lanceert men het idee de 
crèche te installeren près de La Barge, wat dan ook op 14 juli gebeurt601. Deze 

crèche ligt vermoedelijk in Caestre, daar er op 12 april 1918 gewag wordt 
gemaakt van de evacuatie van de crèche van Caestre naar Wisques602.  De 

locatie te Caestre is niet helemaal zeker, in haar memoires noteert de gravin 
twee crèches: één in Poperinge en een onderafdeling in Proven. Waarom  hier 
een discrepantie bestaat tussen de memoires en de dagboeken is niet duidelijk. 

Ofwel wordt de afdeling te Caestre overgelaten aan de zorgen van een andere 
hulporganisatie, hoewel dit te betwijfelen valt door vermeldingen in 1917 en 

1918, ofwel wordt deze afdeling te Caestre gezien als de „onderafdeling Proven‟ 
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daar deze op het zelfde moment worden geïnstalleerd maar dan eventueel op 
verschillende locaties.  

 
Hoewel het „Barge Hospital‟ pas door het Franse leger wordt overgenomen op 29 
januari 1917 wordt in de jaren 1915 en 1916 niets meer over deze site 

genoteerd603. Ofwel verloopt alles hier op wieltjes, of laat men dokter Dewulf zijn 
werk zelfstandig doen. Het is ook  absoluut mogelijk dat de dienst in het „Barge 

Hospitaal‟ uitgemaakt werd door het Franse leger en het daarom begin 1917 
officieel werd overgenomen.  
Het is uiteraard giswerk waarop niet onmiddellijk een antwoord te vinden is in de 

door mij geraadpleegde literatuur. Maar daar Maria van den Steen de Jehay en 
de Friends hierover niet al te veel weergeven, kunnen we er van uit gaan dat 

deze afdeling geen prioritaire instelling was, in tegenstelling tot Ferme De Rycke 
en ‟t Couthof. 

 

8.3.3  Ferme De Rycke 

 
Ondanks de oprichting van de site in Hazebroek ( later Wattou en Bergues) 
bleven er in Château D‟hondt dus nog een 35-tal bedden staan voor burgers, 

naast deze voorzien voor militairen.  
Maar Poperinge en zijn spoorweg, dicht bij het kasteel, worden gedurig bestookt 

met Duitse bommen. Deze vallen in de nabijheid van het kasteel, waar men nu 
constant onder de dreiging van de bombardementen functioneert. Op 22 
augustus 1915 wordt het Elisabeth-hospitaal voor het eerst geraakt volgens 

Maria van den Steen de Jehay604, terwijl Tatham en Miles het op bommen in de 
tuin van het hospitaal houden605. Hoe dan ook, het gevaar wordt te groot: de 

zieken en verpleegkundigen worden weggehaald, alsook de Engelse soldaten. De 
Belgische militairen blijven in Château D‟hondt606. Deze beslissing tot evacuatie 
noopte tot het vinden van een geschikte plaats om de burgerpatiënten veilig in 

onder te brengen. Deze moest in de nabijheid van Poperinge blijven en dicht bij 
de Belgische grens liggen607, zo is het administratieve centrum dicht bij en blijft 

transport en vluchten mogelijk. De gewenste locatie vindt men in een boerderij, 
ten westen van Poperinge. Als we op de kaart van Poperinge kijken kunnen we 
de plaats van Ferme De Rycke bij benadering situeren op onderstaande kaart:  

Hoe ik tot deze situering kwam vindt U terug in bijlage 12. 
 

Het boerderijgebouw zelf werd wellicht niet door het hospitaal gebruikt daar een 
zekere Lemercier er met zijn telefonisten een telefooncentrale heeft ingericht608. 
Deze site „Ferme De Rycke‟ zal opgebouwd worden uit drie barakken die vanuit 

de tuin van Château D‟hondt naar de velden van de boerderij worden 
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overgebracht, vermoedelijk door het Engelse leger609. Deze drie sheds worden 
aangevuld met twee barakken die door koningin Elisabeth worden geschonken610, 

één als ziekenzaal en één als school. Deze laatste als vervanging van de school 
aan Château D‟hondt die eveneens de deuren had moeten sluiten door het 
toenemende gevaar daar611. Pas op 18 september 1915 kunnen de eerste twee 

verhuisde ziekenzalen in gebruik genomen worden, voorheen was men nog 
steeds gedwongen de patiënten achterin Château D‟hondt te houden en hen zo 

spoedig mogelijk te evacueren. 
 
Deze „civilian annexe‟ beschikt dus over vijf barakken waar men tot 55 patiënten 

kan ontvangen die verdeeld liggen over een zaal voor mannen, één voor 
vrouwen en een kleine zaal die dienst doet als kraamafdeling. In de barak van 

het personeel bevond zich een keuken, eetzaal en de slaapplaatsen voor hen. De 
vijfde barak beschikte eveneens over een kapel en was het „zusterkwartier‟612. 

We kunnen dan ook stellen dat deze de barak was waarin de school, die op 23 
september de deuren opent voor 150 kinderen, zich bevond613.  
Hoewel tussen mei en september nog een zeventigtal tyfuslijders werden 

binnengebracht in Poperinge wordt in Ferme De Rycke geen infectiezaal 
voorzien. Besmettelijke ziektes worden rechtstreeks naar het Sint-

Idesbaldhospitaal in Koksijde gebracht door de gezondheidsdienst614. Dit is 
volgens de Friends een grote vergissing door een infectiezaal in Poperinge de 
zieke een rit van 30 mijl ( 48,27 kilometer) bespaard zou hebben, wat de kans 

op genezing toch bevorderd zou hebben615. 
 

Voor zo‟n 50 patiënten per maand – waarvan 1/3 gewonden- stonden een 
apotheker, 5 orderlies, 5 verpleegsters, 3 nonnen en een Medical Officer klaar, in 
Château D‟hondt was een dokter aanwezig die kon instaan voor de operaties. De 

patiënten opgenomen in de Farm werden meestal gehouden tot wanneer zij 
hersteld waren, daar een evacuatiemogelijkheid niet direct voorhanden was 

(Bergues had zelf maar twintig bedden) 616.  
 
De inrichting van de barakken is nog uiterst primitief en waar men in het kasteel 

verluchting had voorzien, die men onder geen beding afzette617, hing er hier een 
vreselijke geur van gangreen618. 

Half december 1915 beslist Maria van den Steen de Jehay tot het bouwen van 
een nieuwe barak, waarvoor het materiaal echter nog moet gezocht worden, en 
andere verbeteringswerken. Deze extra barak wordt vermoedelijk een home voor 

de verpleegsters619. Deze werken, die begin 1916 plaatshebben, zullen de 
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watervoorziening verbeteren: water in alle hutten én een badkamer wordt 
ingericht. De weg naar Abeele word hersteld door Engelse genietroepen620. 

Ondertussen legden de Friends de tuin aan met een drainagesysteem! 
 
Ook door de Belgen wordt werk verzet begin 1916: Four well-constructed dug-

outs were built by the Belgians, for protection against the not infrequent aerial 
attacks on the railway621.  

Vermoedelijk zijn dit de „barakken‟ waar Janssens, in navolging van Mélis, het 
over heeft ( zie hoger). Maar de moeite is tevergeefs: but fortunately no need for 
using them arose after their completion. Ferme De Rycke is een goede omgeving 

voor het hospitaal, verwijderd van het gevaar voor bombardementen.  
 

Ook de medische accommodatie wordt verder op punt gezet: twee platformen 
voor een „openlucht-behandeling‟ worden geïnstalleerd622 voor de 

gangreenpatiënten, één voor mannen en één voor vrouwen. Er komt eveneens 
een x-straleninstallatie.  
Met uitzondering van de wasserij had Ferme De Rycke zich tot een 

zelfvoorzienend hospitaal uitgebreid623. 
 

Op 24 april 1916 wordt door Maria van den Steen de Jehay een laatste 
optekening gemaakt omtrent Ferme De Rycke: het bezoek van de koningin nadat 
deze het militaire hospitaal – Château D‟hondt- had bezocht.  

Nog op 24 april noteert zij: photos dans les Abris à sous terre. Of volgende foto 
die dag genomen is wordt hierdoor natuurlijk niet bewezen624.  

 

 L‟abri de la ferme De Ryck 
 
De cijfers die Tatham en Miles meegeven op het einde van hun boek625 spreken 

niet specifiek over Ferme De Rycke. De gegevens in de tabel voor Château 
Elisabeth, bijlage 7, zullen ook enkel een weergave zijn van de patiënten in het 

kasteel, afgaande op de 35 bedden aanwezig voor burgers waarover eerder werd 
gesproken. 
 

                                                 
620

 Tatham M. en Miles J.E., 1919, p 24 en Uit: dagboeken Maria van den Steen de Jehay, 29 januari 1916 
621

 Tatham M. en Miles J.E., 1919, p 24 
622

 De Friends Ambulance Unit krijgt in april 1915 adviezen toegestuurd van het hoofdkwartier ( zie hoger) 

waarin vermeld staat dat men bij gangreen amputaties kan vermijden door de patiënten buiten te leggen. 
623

 Tatham M. en Miles J.E., 1919, p 24 
624

 Uit: dagboeken Maria van den Steen de Jehay, 24 april 1916 
625

 Tatham M. en Miles J.E., 1919, Appendix A 



 91 

 

Daar 24 april de laatste melding is en ook Tatham en Miles niets meer meegeven 
kennen we de sluitingsdatum van deze site niet, noch haar verdere werking of 

precieze evolutie. 
Albert Baert noteert echter wel dat tussen 12 en 18 augustus 1917 bommen 
vallen op hofstede Derycke, waar ene torpille op het hospitaal valt en 2 nursen, 4 

Engelsen en 14 Duitsche gekwetsten doodt626. Over de juistheid van de doden 
kunnen we ons vragen stellen daar alleszins de lichamen van deze twee nonnen 

en 14 Duitsers niet in Poperinge begraven zijn. En de nonnen van Ieper 
overleefden allen, op Soeur Julienne na, de vier oorlogsjaren. Veel Engelse doden 
worden wel teruggevonden op 17 augustus maar hun aanwezigheid in het 

hospitaal zou eigenlijk niet kunnen daar het een burgerlijke afdeling betrof. 
Tenzij men met de evacuatie van Château D‟hondt de militairen nu ook 

onderbracht in Ferme De Rycke, maar hierover wordt nergens iets gemeld. Dit 
zou vrij onwaarschijnlijk zijn daar Couthoven ook militairen ontving én de 

Engelsen op de Lovie hun eigen ambulance bezaten. Maar aangezien Baert 
spreekt voor twee nursen is het Engelse leger hier misschien ook actief. Deze 
stelling is een absolute veronderstelling van mijn kant uit.  

De nota van Albert Baert geeft enkel aan dat er op deze site een hospitaal 
functioneerde in die dagen en deze alleszins niet werd verlaten op 14 juli 1917 

zoals Château D‟hondt. 
 
Waar de burgers die overleden in Ferme De Rycke begraven werden is een 

raadsel. Poperinge Old Military Cemetery werd gesloten in mei 1915 en op 
Poperinghe New Military Cemetery vind men op zuster Julienne en Martha De 

Clercq na geen burgers terug. De graven van deze ongelukkigen werden 
misschien ook verwijderd na de wapenstilstand? 
 

8.3.4  ‟t Couthof 

 

Iets ten westen van Poperinge ligt het dorpje Proven, met aan de Kouthoflaan 
het domein ‟t Couthof waarop het kasteel van baron Raoul Mazeman de 

Couthove stond sinds 1763627. 
In oktober 1914 worden ook hier de gevolgen van de Grote Oorlog gevoeld. Op 
het kasteel werden Franse officieren ingekwartierd, terwijl de baron en barones 

nog ter plaatse waren. Tegen midden 1915 echter was ook Proven, net als 
Poperinge, in de Britse sector komen te liggen. Deze Britten hadden hun 

hoofdkwartier in „De Lovie‟, net naast het ‟t Couthof gelegen628, waar eveneens 
een ambulance was voorzien. De soldatenverblijven werden evenwel 
opgetrokken in het park en de bossen van domein ‟t Couthof629. Reeds bij 

aanvang van de oorlog werd het kasteel opengesteld als ambulance630, maar het 
zal pas in 1916 zijn dat het domein zich leent als „hospitaal‟ voor de Aide Civil 

Belge van Maria van den Steen de Jehay.  
 

                                                 
626

 Info Dries Chaerle, Talbot House Poperinge 
627

 Over „t Couthof zie bijlage 14. 
628

 Kaart Proven:  bijlage 13. 
629

 Gheysen J., Proven en het Couthof in de Eerste Wereldoorlog, in: De Yzerbode, 10 oktober 1971, p 4; 11 

november 1971, p 2 
630

 Depoorter C. e.a., 1999, p 124 



 92 

 

In hoeverre de baron zijn domein vrijwillig ter beschikking stelde voor de Franse 
en Engelse troepen is niet zeker, maar dat zij de Engelsen niet echt openhartig 

ontvingen kunnen we afleiden uit de nota‟s van gravin van den Steen de Jehay 
op datum van 28 april 1916, wanneer zij op bezoek geweest is bij „Mère 
Maseman‟ en dan nadien dineert met de Engelse officieren qui se plaignent fort 

de l‟avarice de leurs hôtes631.  
Dit bezoek van Maria van den Steen de Jehay is moeilijk te kaderen. Het is de 

eerste keer dat zij melding maakt van een visite aan de Mazemans, maar het is 
wel pas twee weken later- 11 mei 1916- dat er gesproken wordt over een 
verplaatsing van het hospitaal632.  

Deze verhuis wordt niet gemotiveerd door Maria van den Steen de Jehay maar 
we kunnen wel vermoeden dat Poperinge uitgebreid moest worden, daar men 

nog steeds soldaten en andere militairen moest opvangen, naast de burgers én 
dat men Poperinge niet langer veilig achtte door de aanhoudende 

bombardementen en misschien deed de angst die men had voor een Duits 
offensief de zoektocht naar een alternatief aanwakkeren – welk argument wordt 
tegengesproken door het feit dat Ferme De Rycke openbleef ( zie hoger).  

 
Op 19 mei gaat gravin van den Steen de Jehay samen met Generaal Greindl, 

tolken Dentesne en Van Thielt en dokter Loriers naar Couthoven om een locatie 
te zoeken voor hun instelling en nog diezelfde dag wordt de site van ‟t Couthof 
gekozen om op 22 mei 1916 de bouwwerken te laten aanvangen633.  

Op dat ogenblik zijn de Friends reeds vertrokken uit het Elisabeth-hospitaal en 
wordt de medische verzorging door militaire dokters georganiseerd ( zie verder). 

 
Wanneer Maria van den Steen de Jehay na een lange periode van afwezigheid 
door ziekte634 op 2 juli in Couthoven arriveert zijn reeds drie barakken opgericht, 

maar het probleem van de watervoorziening stelt zich ook hier. Dit wordt nu 
overgelaten aan Coplans die hiervoor pas een oplossing zal vinden bij het Britse 

leger in oktober van dat jaar635, wat in tussentijd gebeurt is niet duidelijk. 
 
Hoewel het hospitaal te Couthoven zijn deuren pas opent begin juli 1916636 

worden op 15 juli alle zieken en gewonden reeds aan hun zorgen overgelaten. De 
Westhoek wordt hevig gebombardeerd en iedereen vlucht weg, zelfs de Engelse 

soldaten worden naar het Elisabeth-hospitaal gebracht. Deze 130 gewonde 
burgers en soldaten worden opgevangen in verschillende wards637. 
Alison MacFie noteert de aanwezigheid van  „militaire- en burger(zieken)zalen‟ en 

een kleine kraamafdeling. Of hierbij de barakken voor vluchtelingen ook 
inbegrepen zijn, wordt niet verduidelijkt638.  

Hoeveel barakken er uiteindelijk opgetrokken worden is niet exact te zeggen, 
maar als we op onderstaande foto‟s van de gravin zelf kijken zien we zeker een 
5-tal wards, welke ook genoemd  worden naar de koninklijke familie. 
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Salle Albert ( Couthoven)                                                                                Salle Charles ( Couthoven) 

 
Zelf noteert zij in haar memoires: en 1917 et 1918 … des succursales de l‟Hôpital 
Elisabeth sont créées peu à peu hors de la ville… Couhtoven où se forme un vrai 

hameau de baraquements divers639. 
Naast deze drie barakken die gravin van den Steen de Jehay in juli 1916 

vermeldt in haar dagboeken tekenen we enkel nog de aankoop van twee 
barakken en de aanmaak van een dug-out einde 1917 op als „bouwwerken‟640 tot 
aan het Duitse offensief in de lente van 1918. Wie deze barakken betaalde is niet 

af te leiden uit de nota‟s van de gravin maar naar alle waarschijnlijkheid kan de 
aankoop gebeuren via het Rode Kruis, hoewel ook hier twijfel kan bestaan of het 

hier respectievelijk het Amerikaanse of Belgische betreft. John Van Schaick meldt 
bij zijn bespreking van de Grote Oorlog in de Westhoek:  
We supplied the Hôpital Elisabeth, of the Countess van den Steen at Couthove, 

near Poperinghe, also close to the front and always in danger, with a large 
quantity of drugs, bandages and dressings. Installed electricity for it and gave it 

financial help. This hospital did an important civilian work but took some soldiers 
and also Belgian gendarmes who were militarized641. 
Deze financiële hulp wordt door Maria van den Steen de Jehay pas voor het eerst 

vermeld eind 1917642, wat uiteraard normaal is door de latere deelname van de 
Amerikanen aan geallieerde zijde. Dit maakt het theoretisch gezien dus 

onmogelijk dat de aankoop van de barakken door het Amerikaanse Rode Kruis 
werd gesponsord. Het vermoeden dat de aanschaf van de twee nieuwe 
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„gebouwen‟ door het Belgische Rode Kruis mogelijk werd gemaakt wordt gesterkt 
door het directeurscomité van 2 december 1917 waarin de vraag van Maria van 

den Steen de Jehay om opgenomen te worden in het Rode Kruis wordt 
besproken. 
Hier worden we opnieuw geconfronteerd met een hardvochtige Mélis die zich van 

zijn slechtste kant liet zien sinds een conflict met Maria van den Steen de Jehay 
betreffende dokter Alexander ( zie verder). 

Mélis stelt hier dat het Elisabeth-hospitaal in Britse zone ligt en slechts per 
uitzondering Belgische soldaten of tolken, verbonden aan het Engelse leger, 
verzorgt. Het merendeel van de patiënten zijn burgers van de streek en nog 

volgens Mélis worden de tolken zelfs meestal in een Engels ziekenhuis 
opgevangen en is het aantal gewonde of zieke gendarmes uiterst beperkt. 

Daarop besluit het comité643: 
 

L‟affiliation à le Croix Rouge Belge aurait pour resultat de faire rentrer 
complètement l‟hôpital sous le contrôle et à la charge de le Croix Rouge : le 
matériel notamment devrait revenir entièrement à cette association. L‟entretien 

des blessés militaires dans les hôpitaux de le Croix Rouge Belge est à la charge 
du Ministre de la Guerre, par qui serait supporteé l‟entretien du blessés civils ou 

des malades. Le comité est plutôt d‟avis de subsidier cet établissement lorsque 
ses ressources le lui permettront et, en attendant de continuer à y faire des 
envois de linge, pansements etc. Ainsi que cela a été fait jusqu‟ici. 

 
Zoals we in bovenstaand verslag kunnen lezen wordt hier niets vermeld in 

verband met de barakken, doch wanneer het Duitse lenteoffensief Proven steeds 
meer bedreigt noteert Maria van den Steen de Jehay op 28 april 1918 bij het 
bezoek van Mélis644: Il demande qu‟on sauve ses baraques.  

Het is dus niet geheel te bewijzen, maar misschien werd het door de steun van 
het Rode Kruis gewoon mogelijk de aankoop te doen. Natuurlijk mogen we giften 

van andere instellingen en particulieren niet vergeten in rekening te brengen645. 
 
Naar aanleiding van bovenstaand verslag wil ik U volgende passage betreffende 

het Elisabeth-hospitaal uit Mélis‟boek niet onthouden646: 
 

Ici je copie quelques lignes du rapport de la Directrice: 
Les infirmières de la comtesse van den Steen ont mis tout leur dévouement au 
service des civils. Mais au fond de leur coeur, un regret persiste : Si elles ont 

quitté leur foyer-pour plusieurs au péril de leur vie- c‟était dans le bût d‟être au 
front et de soigner des soldats. Au front on y est, car depuis le printemps de 

1915, il se passe peu de jours sans bombardement. Comme soldats, on a soigné 
lors de l‟attaque par les gaz, cent Canadiens blessés ou asphyxiés. Mais on 
regrette les soldats belges ! 

Aussi, grand est l‟émoi à l‟ambulance Elisabeth quand le colonel du 7e d‟Artillerie, 
qui collabore avec les Anglais dans le saillant d‟Ypres, vient exposer la 

démoralisation de ses Artilleurs blessés et malades quand ils sont évacués dans 
les hôpitaux anglais où tout leur est étranger. 
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Dès ce moment, l‟ambulance civile de Poperinghe qui depuis quelques mois 

s‟était installée dans des baraquements à Couthove647, à deux pas de Proven, 
prit des allures d‟hôpital militaire. Outre les artilleurs du 7 A. on y soigna 
tous les militaires belges de la région : interprêtes, travailleurs, 

gendarmes. A certains moments même on hospitalisa à Couthove, une partie 
des malades et blessés de la division d‟armée voisine, qui occupait l‟extrême 

droite de notre front. 
 
Naast de barakken voor de patiënten hebben Valentine Terlinden en Maria van 

den Steen de Jehay elk hun eigen maisonette648- vermoedelijk de huisjes links op 
bovenstaande foto‟s- waar zij konden wonen, ook een kapel was hier op „t 

Couthof niet vergeten649. Bovendien was er eveneens een barak die als refter 
dienst deed650 en moest het personeel ook logies vinden. De verpleging sliep niet 

in een daartoe voorziene barak daar Maria van den Steen de Jehay op 12 
december 1916 op zoek is naar logement voor de verpleegsters en Mélis in April 
1918 kritiek uit op het feit dat deze moeten logeren in militaire barakken651.  

Deze houten woningen en barakken werden verbonden met passerelles en latten 
zoals aangetoond wordt op bovenstaande foto‟s. 

 

 
 
Dat men met ‟t Couthof ook een goede locatie had getroffen, net als Château 

D‟hondt, is zeker. Niet enkel door het naburige Britse leger, maar ook door de 
aanwezigheid van zowel de militaire wasserij als het ontluizingstation aan de 
overzijde van de straat betekent een groot voordeel652.  
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Ondanks de giften van het Rode Kruis is het toch het Britse leger dat de 
bevoorrading op zich neemt653, daar de relaties met Mélis steeds stroever 

verlopen en uiteindelijk de levering van het materiaal door de gezondheidsdienst 
van het leger stopgezet wordt na het conflict met de inspecteur-generaal 
betreffende de dokters van de 7e Artillerie die dienst deden in het hospitaal ( zie 

verder). IGSS heeft dan reeds een andere betekenis voor Maria van den Steen 
de Jehay: Incapacités Géneralisées du Service des Suppositoires654. 

Maar op 11 september 1917 begint het Elisabeth-hospitaal onder de vete te 
leiden. Wanneer gravin van den Steen de Jehay naar Calais gaat om een levering 
materiaal voor het hospitaal op te halen vindt zij niks. Bij Mélis om uitleg 

vragend antwoordt deze haar: “Les rapports de l‟IGSS avec cette oeuvre sont 
nuls655”. 

 
Na dit voorval meldt van den Steen de Jehay alleszins geen problemen met 

betrekking tot materiaal, ontvangt zij voldoende van het Britse leger en andere 
organisaties? Of komt de vraag naar het Rode Kruis tot aansluiting ( zie hoger) 
als gevolg van dit voorval? 

Op 1 mei 1917 werden alvast 70 bedden geschonken door Mevrouw De la 
Boissière hetgeen op 7 april 1918 aangevuld wordt met 25 lits complets et 25 

petit tables vanuit L‟Océan656. Het Elisabeth-hospitaal kan dus nog steeds 
rekenen op de steun van particulieren bij het invullen van haar noden. 
 

Hoeveel zieken en gewonden men hier te Couthoven kon opvangen is niet met 
zekerheid te zeggen. Gissingen zijn eveneens zeer riskant daar Mélis‟cijfers 

betrekking hebben op de periode 25 mei 1915-25 november 1918 zonder 
specificering voor de afdeling te Couthove657. Ook brengt Mélis enkel de militaire 
patiënten in rekening.  

Gravin Maria van den Steen de Jehay geeft ook geen statistische informatie 
specifiek voor ‟t Couthof. Zoals hoger aangehaald worden op 15 juli 1916 130 

patiënten ontvangen. Als we hier bovenop de 95 extra bedden tellen komen we 
op een totaal van 225 ziekbedden. Maar dit is een eigen rekening op basis van 
veel te beperkte gegevens. Alle cijfergegevens betreffende het aantal patiënten 

teruggevonden in de geraadpleegde bronnen en literatuur zijn bijgevoegd in 
bijlage 7. 

Ook over de verblijfsduur van de patiënten worden we in het ongewisse gelaten. 
‟t Couthof wordt in de literatuur als vast hospitaal omschreven658 dus kunnen we 
vermoeden dat de gewonden tot aan hun herstel in het ziekenhuis werden 

opgevangen. 
 

Tot aan de bombardementen van juli 1917 verblijft Maria van den Steen de 
Jehay in Château D‟hondt en komt zij regelmatig naar ‟t Couthof. Na 14 juli 1917 
verhuist zij naar La Motte en later naar Couthoven om er te blijven tot november 

1918, wanneer haar werk hier in de streek is afgerond. Op 22 augustus 1917 is 
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zij echter bevredigd door wat reeds bereikt was: Rêve accomplie: celui de créér 
dans cette guerre un asil de bauté659.  

 
Hoewel er af en toe wat strubbelingen zijn met het Belgische leger omtrent het 
militaire personeel en de militaire patiënten kent ‟t Couthof, naast de 

permanente dreiging van bombardementen geen noemenswaardige problemen 
tot aan het lenteoffensief van de Duitsers in 1918. 

De eerste angsten voor dergelijk gevaar noteert Maria van den Steen de Jehay 
op 11 maart 1918: dispositions à prendre au cas d‟avance militaire660. 
21 Maart 1918 is het dan zover: het Duitse offensief is over een front van 80 

kilometer op gang getrokken. Hoewel de ergste beschietingen volgens van den 
Steen de Jehay plaatsvinden tussen Saint-Quentain en Cambrai, is er ook in 

Proven reden tot paniek. De bombardementen komen steeds dichter en de angst 
neemt evenredig toe: les nouvelles sont mauvaises661.  

Op 13 april regelt met de eerste evacuatie van de kinderen naar Zudcote en 
tracht men ook een plaats te vinden waar de burgers terecht kunnen. Het gevaar 
ligt immers op de loer, maar transport is eveneens gevaarlijk662. In twee dagen 

tijd -14 en 15 april- worden 350 kinderen naar Zudcote gebracht waar koningin 
Elisabeth een plaats voor hen wist te regelen in een Frans hospitaal. Voor 20 

patiënten ligt de oplossing aanvankelijk in Calais, maar daar werden zij gewoon 
aan hun lot overgelaten, om dan later naar Montreuil te worden 
getransporteerd663. Een dag later komt er hulp uit vertrouwde omgeving: de 

Friends Ambulance Unit. Zij beschikken nu over een klein hospitaal in de buurt 
van Malo en nemen 13 patiënten mee, met de bedoeling uiteindelijk 20 burgers 

op te nemen664. Tussen 25 en 30 april worden alle aanwezigen, zowel personeel 
als patiënten, verhuisd en ook het hospitaal zelf verdwijnt. Toen de Friends de 13 
burgers komen ophalen maken zij ineens de belofte om een vrachtwagen te 

sturen voor het transport van de barakken, daar de mogelijkheid bestond dat 
iedereen moest vertrekken. Men gaat de verplaatsing – niet de sluiting!- van het 

Elisabeth-hospitaal serieus nemen en op 18 april begint het ganse project met 
het vervoer van de elektrische motor naar Bouvelinghem en de voorbereiding 
voor het transport van de barakken wordt genomen665. In volle evacuatie brengt 

minister Berryer een bezoek met de vraag een burgerhospitaal op te richten in 
de omgeving van Saint-Omer of Calais. Waarop Maria van den Steen de Jehay,  

volgens haar dagboeken, repliceert: je lui dis que ce qui manque c‟est 
l‟evacuation des blessés. En Berryer – met een enorm gevoel voor 
verantwoordelijkheid- antwoordt: “Que voulez-vous, je ne suis pas responsable, 

on m‟avait informé d‟une attaque alliée et voilà qu‟on fait une attaque Boche”666. 
Maria van den Steen de Jehay denkt er echter niet aan haar hospitaal te verlaten 

en blijft zich inzetten voor de burgers die hier aan hun lot worden overgelaten: 
Je n‟entire rien pour une aide efficace667 .  
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Over deze dagen van het lenteoffensief ( eind april) noteert zij volgende 
herinnering668:  

La terreur qui brise les jambes étouffe la voix et fait claquer des dents. C‟était 
pendant l‟affaire du Kemmel. Ah, trop de bruit, trop des blessés, trop de morts. 
Sans déshabiller, je m‟étais étendue sur mon lit, exténuée…. 

… mes poumons pesaient mille kilos. Toute ma volonté se tendait pour vaincre la 
peur.... Il m‟était impossible de me lever. J‟étais folle de honte, de rage contre 

moi-même. Et en même temps la colère me montait au cerveau, contre cet 
imbécile qui ronflait à côté669. Et se sentiment l‟à emporté. Je me suis laissée 
glisser de mon lit....  

…du coup, j‟étais guérie. Assise par terre je me suis mise à rire tout mon saoul. 
 

Ondanks haar angsten en uitputting gaan de evacuaties en verhuizingen door, 
verhuizing naar Bouvelinghem670. Maria van den Steen de Jehay blijft ter plaatse 

en verkrijgt van Mélis de toestemming om tot de laatste minuut in Couthoven te 
blijven671: Nous672envisageons très bien de mourir ensemble673.  
 

Op het moment dat Couthoven quasi afgebroken is richten verpleegsters Van 
Hemelryck en Daisy Terlinden674 een hulppost op te Wattou675, die reeds op 29 

mei 1918 geëvacueerd wordt en nadien – 12 juni 1918- in handen komt van 
L‟intelligence676. 
 

Het laatste materiaal is op 6 mei verdwenen en vanaf dan is het wachten op de 
Duitse veroveraar aangebroken677. Hoewel in de memoires geschreven staat: 

Mon agenda, bourré de faits, de chiffres de morts et de blessés678, is hiervan 
niets terug te vinden in de agenda‟s op datum van 6 mei.  
Toch wordt de hoop niet door iedereen opgegeven679, een dag nadat alles van 

het hospitaal werd weggevoerd680 belooft Van Schaick – van het Amerikaanse 
Rode Kruis- een cheque van 12 000 frank om nieuwe barakken aan te kopen: On 

va nous envoyer de nouveau des malades et blessés de l‟artillerie et génie681. Het 
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zijn opnieuw de Engelsen die de „hutten‟ zullen bouwen682 en reeds op 17 mei 
1918 liggen in het hospitaal 70 Belgische soldaten die met de griep besmet zijn, 

dit zullen één van de eerste Europese slachtoffers van de griepepidemie zijn. 
Voor deze 70 mankeert wel het beddengoed, maar toch wordt bevestigd dat men 
ze kan installeren683. Gravin van den Steen de Jehay wil haar werk verder zetten. 

De afdeling op ‟t Couthof wordt snel uitgebreid met een barak die men ophaalt in 
de verlaten school van ‟t Hooghe684 en nog drie andere barakken worden door 

ingenieur Tiet685 geschonken686. Waardoor het aantal verblijven op minstens zes 
komt. Ondertussen houdt men de afdeling in Bouvelinghem ook open, hoewel 
Maria van den Steen de Jehay hier niet veel over meldt, op één bezoek na687.  

‟t Couthof wordt steeds beter geïnstalleerd: eind mei wordt een elektrische 
transformator en een röntgentoestel geleverd688. Begin juni functioneren de 

verlichting en het x-stralenapparaat. 
Toch loopt niet alles naar wens. 

Hoewel de gevechten gekalmeerd zijn689 wordt men geconfronteerd met de 
griepepidemie en moet men op zoek naar verplegend personeel daar deze allen 
ziek zijn geworden690. 

 
Op 19 juli 1918 komt dan het langverwachte moment: de bevrijding691. Maar 

daarmee is de ellende nog niet voorbij. Lange optochten vluchtelingen zullen nog 
vele gewonde en zieke burgers naar ‟t Couthof brengen en de Spaanse griep gaat 
zijn ware gedaante tonen692. In september 1918 wordt door de minister van 

Oorlog693 gevraagd het hospitaal nog open te houden: Il dira que je renonce à la 
demande de Front694. Het Elisabeth-hospitaal blijft nog steeds ten dienste staan 

van de burgers te Poperinge. 
 
Toch, het duurt tot 12 oktober voordat Maria van den Steen de Jehay het leven 

ziet hernemen: mensen komen terug en de winkels gaan opnieuw open695. Maar 
dat alle problemen reeds van de baan zijn is een illusie. Van Schaick stelt dat de 

toestand in Poperinge vreselijk slecht was en dat daarom op 27 oktober 1918 
door de Friends Ambulance Unit opnieuw een hospitaal werd geopend te 
Poperinge696, de locatie wordt niet nader bepaald. 

Ook gravin van den Steen de Jehay noteert een voortdurende stroom van 
gewonden maar vanaf 19 oktober 1918 worden zij direct geëvacueerd vanuit 

Couthoven naar De Panne en Vinckem en wordt ‟t Couthof een 
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evacuatiehospitaal697. Geheel het verplegend personeel wordt getroffen door de 
griep en door oververmoeidheid gevat. Een nieuwe zoektocht naar medisch 

personeel dringt zich op698 (dit gebrek aan personeel droeg waarschijnlijk bij tot 
de beslissing om Couthoven om te vormen tot evacuatiehospitaal). 
 

Per 11 november 1918 wordt om 11 uur de wapenstilstand getekend en keert de 
rust op het continent terug. Maria van den Steen de Jehay trekt via Kortrijk naar 

Brussel voor een weerzien met haar echtgenoot.  
Het Elisabeth-hospitaal ontslaat haar laatste patiënt op 25 november 1918. 
 

Het Elisabeth-hospitaal is voor vele burgers en militairen een redding geweest, 
maar veel te veel mensen hebben deze vier oorlogsjaren niet overleefd. Zij zijn 

ongekende slachtoffers, daar hun graven nooit gevonden werden of zijn 
verwijderd bij de „opkuis‟ van de oorlog. De enige indicatie die we met betrekking 

tot de overledenen van 1917 kunnen terugvinden is het bezoek van een officier 
van de Graves commission op 9 mei 1917 met een voorstel tot begraafplaats, zij 
zouden hun begraafplaats afstaan aan de Belgen699. Over welke begraafplaats dit 

gaat is niet af te leiden, noch wordt elders gewag gemaakt van het begraven van 
burgers of militairen.  

 

8.4 Personeel 
 

 
Uit: A story of the work of the Friends Ambulance Unit by Geoffrey Winthrop Young, oct. 1914 - april 1915 

Privéarchief Antoine d‟Hennezel 
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In de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog werden vele artsen, apothekers en 
zelfs student-artsen opgeroepen om in het leger hun dienst te doen. Hoewel we 

zien dat in Poperinge vier, en in Ieper minstens twee geneesheren ter plaatse 
zijn bij het begin van de oorlog, is de medische zorg voor burgers volledig 
ontoereikend.  

De aanwezige religieuzen probeerden de ergste noden te verhelpen, maar vaak 
is een daadwerkelijke medische scholing hen vreemd. Professionele 

verpleegkundigen zijn er nog niet in grote getalen en zij worden bovendien ook 
door het leger - Depage- opgeëist. Het Belgische Rode Kruis moet zich beroepen 
op buitenlandse – vooral Engelse- verpleegsters700. 

Ook de Ieperlingen vallen aanvankelijk volledig terug op de ondersteuning vanuit 
Engeland met de Friends Ambulance Unit. Hoewel de religieuze ordes toch niet 

uit het oog mogen verloren worden, kan wel gesteld worden dat de Ieperlingen 
hun gezondheidszorg in de eerste oorlogsmaanden werd georganiseerd en 

uitgevoerd door de Engelse Friends. 
Ook wanneer het Elisabeth-hospitaal in Poperinge wordt geopend, blijft de 
medische sector in hand van deze Engelse dokters. De organisatie er van krijgt 

met de Aide Civil Belge wel een Belgische stempel.  
 

De dokters van de Friends Ambulance Unit worden in het Sacré-Coeur hospitaal 
bijgestaan door de zusters van het platgebombardeerde Onze-Lieve-Vrouw 
hospitaal701 en later ook door de verpleegsters van Sint-Camillus wanneer Maria 

van den Steen de Jehay in Poperinge is gearriveerd702.  
Wanneer Château D‟hondt geopend werd703 zijn er hier te Poperinge vooral 

Engelse verpleegsters en nonnen afkomstig uit onderwijsordes, de nonnen 
blijven echter niet lang704. Met deze laatste doelt zij –naar alle 
waarschijnlijkheid- op de nonnen afkomstig uit Diksmuide die door dokter Rulot 

worden weggeroepen in maart 1915705.  
Daar het verzorgend personeel bijzonder schaars was trachtte het ministerie van 

Binnenlandse Zaken voortdurend verplegend personeel weg te kapen bij Maria 
van den Steen de Jehay en de Friends. The jealousy of the permanent Belgian 
bureaucracy tried to steal the nurses from us again… this presented no difficulty 

to the countess zoals Young het omschrijft706. Maria van den Steen de Jehay was 
inderdaad op haar hoede en wanneer Rulot haar de zusters van Diksmuide tracht 

te ontnemen laat ze hem weten de nonnen pas te laten gaan wanneer hun 
vervangers zijn aangekomen707. 
Daar dit niet de eerste - en ook niet de laatste- streek is van minister Berryer zal 

Maria van den Steen de Jehay het niet nalaten bij een bezoek aan de Eerste 
Minister haar hart te luchten: nous lui racontons toutes ses cochonneries708. 
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Deze vervangsters zullen herhaaldelijk709 aangekondigd worden, en dit zelfs in 
grote getallen ( tot 35), maar uiteindelijk arriveren slechts drie verpleegsters die 

met Louise hun intrek in Hazebroek zullen nemen710. 
 
Het is niet geheel duidelijk of de zusters van Ieper reeds in januari 1915 in 

Poperinge dienst doen. Tatham en Miles geven een overzicht van de volledige 
staf zonder deze momentopname te periodiseren. Zij insinueren de situatie op 14 

januari 1915 weer te geven711. In deze stafweergave vermelden zij zowel de 
zusters van Ieper, Diksmuide én Staden. Daar deze van Diksmuide genoemd 
worden kunnen we deze staf alleszins vóór april 1915 localiseren ( daar zij in mei 

vervangen zouden zijn), de nonnen van Staden worden nergens anders vermeld. 
Maar door de opname van O‟Gormann en haar verpleegsters in de staf kan deze 

ploeg slechts van na 10 maart zijn. Van Sint-Camillus geven zij elf 
verpleegkundigen weer. Hoe dan ook is er hier een discrepantie in de 

cijfergegevens van Maria van den Steen de Jehay en Tatham en Miles, als we 
deze laatste dateren op 14 januari. Wanneer zij op 29 januari arriveert telt 
gravin van den Steen de Jehay 25 verpleegsters, enige tijd later reeds 35712. 

Reeds op 22 februari komt haar aantal op 40 met de aankomst van vijf nieuwe 
verpleegsters, waaronder Julia Van Hemelryck en Elvire Cuylits713 – welke zij als 

haar eigen dochters gaat beschouwen714. Op dat ogenblik moeten O‟Gormann en 
haar ploeg ( verpleegsters en één dokter) het personeel van het Elisabeth-
hospitaal nog vervoegen. Tatham en Miles geven met hun cijfers wellicht de staf 

weer van net vóór de Tweede Slag om Ieper.  
 

 
 
Een belangrijke nota in een rapport van de Friends is volgende715: 

Les infirmières ont été choisies parmi différents ordres religieux et dans l‟Ecole 
des infirmières belges de St-Camille. Madame O‟Gorman a entrepris à ses frais, 

avec une équipe de nurses et un médecin, le soignage d‟une de nos salles. 
(Depuis le bombardement de Poperinghe et l‟ouverture de l‟hôpital d‟Hazebrouck, 

                                                 
709

 Uit: dagboeken Maria van den Steen de Jehay, 24 maart 1915 en 8 april 1915 
710

 Uit: dagboeken Maria van den Steen de Jehay, 7 mei 1915 
711

 Tatham M. en Miles J.E., 1919, p 19 
712

 Uit: dagboeken Maria van den Steen de Jehay, 5 februari 1915 
713

 De anderen zijn: Gabrielle Weber, Octavie Bouillot en Mary van den Plas. Uit: dagboeken Maria van den 

Steen de Jehay, 22 februari 1915 
714

 ARA, CM, 727, p 37 
715

 Aide Civil Belge, Sous le Haut Patronage de Sa Majesté la Reine, Premier rapport sur les oeuvres de secours 

aux victims de la guerre, decembre 1914 – mai 1915, in : privéarchief Antoine d‟Hennezel 



 103 

 

ce sont les infirmières de St-Camille qui ont entrepris seules le nursing des deux 
hôpitaux). 

Het is absoluut niet duidelijk waar O‟Gormann dan naartoe zou zijn. Het 
eventuele vertrek wordt alvast niet vermeld door Maria van den Steen de Jehay. 
Meer nog O‟Gormann wordt tot 1918 vermeld met betrekking tot het Elisabeth-

hospitaal. Een kortstondig vertrek kan hier de oorzaak zijn van de discrepantie. 
Wel moet er op gewezen worden dat O‟Gormann de afdeling te Wattou zal 

openhouden, maar dit is pas vanaf juli 1915, wanneer het rapport al lang 
gemaakt is. 
 

De nonnen aanwezig in het hospitaal zijn, zoals reeds herhaaldelijk gemeld, 
quasi onopgeleid. En ook de verpleegsters van Sint-Camillus hebben vaak geen 

ervaring en zeker niet met tyfus. Maar toch weten zij deze technische 
tekortkomingen te compenseren met hun vriendelijkheid en overtuiging, 

toewijding en sympathie716. Groter probleem bij de religieuzen was hun 
puriteinse ingesteldheid ten opzichte van de patiënten die de hygiëne in het 
gedrang bracht ( zie hoger) Maar niet enkel hun gedachten op medisch vlak 

waren achterhaald ook hun kledij was van middeleeuwse oorsprong. In het 
verhaal van Soeur Julienne, juli 1917, hebben zij zich nog steeds niet van deze 

klederdracht ontdaan, we lezen717: elle entra tout de lin Blanc vêtue, 
moyennageuse sous son hennin de toile raide….. 
Et en suivant la moniale blanche qui chemine, cornette baissée sur son livre 

d‟Heures, … je pense aux enluminures des missels du XVe siècle. 
De Friends hebben er, ondanks hun uitgelezen pacifistische ideeën, voor gekozen 

een kaki kostuum te dragen718 en zien er zodoende uit als Engelse officieren 
volgens Vanwalleghem719. 

 
Uit: A story of the work of the Friends Ambulance Unit by Geoffrey Winthrop Young, oct. 1914 - april 1915 

Privéarchief Antoine d‟Hennezel 

 
Waar de vrouwen vooral de zorgende en huishoudelijke taken op zich namen 

gaan de Friends in het hospitaal de sanitaire werken uitvoeren, de kledij en 
bedden desinfecteren, de gebouwen kuisen en onderhouden en brancardiers zijn 
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voor hun ambulances, zonder hun werk binnen de andere activiteiten van de 
Aide Civil Belge uit het oog te verliezen. Op medisch vlak zorgden zij evenwel 

voor de dokters en andere mannelijke taken, zoals de orderlies720. Daar deze 
Engelse dokters de leidinggevende figuren zijn bepalen zij met hun Engelse 
gewoontes het medische beleid in het hospitaal: L‟hygiène anglaise préconise les 

courants d‟air. Et malgré le danger des pneumonies, nul ne songerait à éviter le 
coryza dans ces salles, ou les typhiques tous atteints aux intestins et ayont 

perdu toute lucidité, répandent la plus affreuse odeur721. 
 
Op het gebied van personeel zien we, naast de zusters van Ieper en Madam 

O‟Gormanns equipe, een af en aan van verpleegsters met een vrij constante 
doktersploeg verzorgd door de Friends Ambulance Unit.  

Het gegeven van de wisselende verpleegsterploeg lijkt algemeen in de oorlog. 
Verpleegsters verkrijgen een status van heldhaftigheid en hun maatschappelijke 

aanzien krijgt een enorme stimulans, vrouwen gaan zich massaal melden als 
hulp bij de verpleging, maar wanneer zij na hun opleiding in Folkstone722 met de 
gruwel van het front geconfronteerd worden haken velen snel af723. 

Met betrekking tot vrouwelijke verpleegsters aan het Belgische front is het werk 
van Denise Deweerdt een absolute aanrader ( zie bibliografie).  

 
Ook de Friends worden met dergelijk fenomeen geconfronteerd, wanneer we 
over de „lagere‟ functies spreken althans. Naargelang de oorlog vordert worden 

steeds meer mannen op een bepaalde leeftijd naar het leger geroepen. De 
Friends Ambulance Unit stuurt nu steeds vaker jonge mensen naar Poperinge die 

niet geschikt zijn voor de verpleegdienst en bovendien bevreesd, bekrompen en 
ongedisciplineerd volgens Maria van den Steen de Jehay. Het ziekenhuis wordt 
volgens haar een valstrik gebruikt door zogenaamde conscience-objectors724. Het 

Britse leger heeft deze tactiek ook begrepen en de Friends Ambulance Unit wordt 
opgenomen in het leger, dit tot groot ongenoegen van de overtuigde pacifisten 

die zich laten arresteren en opsluiten725. Wanneer deze opname in het leger juist 
gebeurt is niet duidelijk, maar in januari 1917 wordt dokter Henry, werkend in 
het St John‟s Ambulance Brigade Hospital726, als Captain Henry aangeschreven.  

 
Naast dit verloop van personeel had men eveneens het probleem van ziekte 

hoewel dit zeer blijkt mee te vallen tot aan het uitbreken van de griep in 1918. 
Zelf kent Maria van den Steen de Jehay twee periodes van langdurige 
afwezigheid, beiden in 1916727. Bij het verplegend personeel zal zuster Brigitte 

bezwijken aan tyfus, nog drie anderen worden met de ziekte besmet. Voor het 
overige verliest ( militaire) verpleegster Pauline een vingerkootje en Elisabeth 

heeft twee maanden last van een ontstoken arm728. Buiten deze gevallen wordt 
enkel nog gemeld in de dagboeken van Maria van den Steen de Jehay dat zij of 
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Louise d‟Ursel eens een dag ziek in bed blijven of oververmoeid zijn. Valentine 
Terlinden blijkt een bijzonder sterke vrouw, zij wordt door Maria van den Steen 

de Jehay nooit als ziek omschreven. In haar brieven van juni en september 1916 
noteert zij echter zelf dat ze oververmoeid is729. 
 

Op het gebied van personeel kent het Elisabeth-hospitaal, of de Aide Civil Belge, 
één groot breukmoment: mei 1916, het vertrek van de Friends Ambulance Unit. 

 
Hoewel Tatham en Miles de oorzaak van dit vertrek leggen bij het uitdoven van 
de noodzaak aan noodhulp en dat deze dan toch beter verstrekt zou kunnen 

worden door Belgen dan door een vreemd Rode Kruis, zeker met betrekking tot 
de wezen, en zij aangeven dat de directe aanleiding tot het afbreken van de 

samenwerking in Poperinge aan „administratieve problemen‟ te wijten is730, 
vinden we in de dagboeken een heel ander en pijnlijker verhaal terug. 

 
De problemen tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Unit beginnen 
reeds bij aanvang van de hospitaalwerkzaamheden. Nog geen maand na haar 

aankomst in Poperinge verkrijgt Maria van den Steen de Jehay het akkoord van 
dokter Rulot dat zij meester is van haar personeel, maar ze moet elke maand 

haar rekeningen voorleggen ter verantwoording731. De eerste rekening die 
doorgegeven wordt732 voldoet klaarblijkelijk niet aan de verwachtingen ( zij 
vraagt 5 frank per patiënt per dag, wat het dubbele is van wat het Rode Kruis 

ontving, zie hoger) want op 28 maart introduceert Lambrechts een boekhouder: 
meneer Bruxaert. Maria van den Steen de Jehay is absoluut niet opgezet met de 

komst van deze man: Il est arrogant. En als we haar verhaal mogen geloven 
kunnen we deze vaststelling beamen. 
Bruxaert zegt dat de Belgische dokters in het hospitaal slechts tolken zijn en dat 

dokter Devlo733 geen Engels kan. Hierop volgt Maria van den Steen de Jehay‟s 
bedenking hoe deze dan een tolk zou kunnen zijn. Bruxaert reageert hierop 

geïrriteerd dat de Friends militairen zijn en zo geen verdiensten hebben aan wat 
ze doen. “Ce n‟est pas difficile d‟être desinteressé quand ont est élévé sur les 
genoux d‟une Duchesse”. Maria van den Steen de Jehay laat de boekhouder 

weten dat hij niet welkom is734. 
 

Dit verhaal geeft niet enkel de bijzonder gespannen verhouding met het 
ministerie weer, maar is de start naar de breuk met de Friends, door een 
voortdurend wantrouwen en onrespectvol handelen van het Belgische ministerie 

uit735. 
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Echter, gravin van den Steen de Jehay zal ook haar rol spelen bij het verzuren 
van de relaties binnen de Aide Civil Belge736. Ze houdt er een eigen mening op na 

en komt via de escapades van Louise d'Ursel in aanvaring met William Mordey, 
boekhouder van de Friends Ambulance Unit in het hospitaal, wat dan de 
rechtstreekse aanleiding zal zijn tot het afscheid van de Friends. Typerend aan 

haar is onder meer onderstaande notitie op 16 mei 1915737: Dr Henry: Il semble 
ennuyé que je passe son ouvrage ( qu‟il en fait pas!). La ville de Poperingue et 

des hôpitaux ont évacués. Il a oublié de dire qu‟il s‟est évacué lui-même. Zulke 
cinische opmerkingen komen af en toe terug met betrekking tot de medewerkers 
van het hospitaal, waaruit blijkt dat Maria van den Steen de Jehay toch ook niet 

de gemakkelijkste was om mee samen te werken. 
Een aantal dagen na deze opmerking wordt de samenwerking tussen gravin van 

den Steen de Jehay, Louise d‟Ursel en de Friends bekroond met de aanvaarding 
door de koningin van het patronaat van de Aide Civil Belge738, waarvan Maria van 

den Steen de Jehay op 11 juli het voorzitterschap verkrijgt739. Het 
bestuurscomité bestaat uit Winthrop Young, Mordey, Maxwell, Louise en de 
gravin zelf – hoewel dit wisselend zal aangevuld worden met dokter Nockolds, 

pastoor Delaere en dokter Thompson.  
Deze samenwerking wordt door Rulot echter geen licht in de ogen gegund. Twee 

weken na haar benoeming krijgt Maria van den Steen de Jehay via André de 
Jonghe te horen dat Rulot niet langer wenst dat het Engelse leger diensten, 
vaccins of bactereologische hulp verleent aan de Belgen. Ils n‟étaient décorés740. 

Dit is gelukkig enkel de mening van Rulot die niet gedeeld wordt door Eerste 
Minister de Broqueville.  

 
30 juli 1915741: Conversation dans ma chambre avec Charles, fort dégouté de 
ses collègues. ( Histoires Berryer). 

 
Belangrijk is wel te weten dat een dag na Rulot‟s opmerking – 25 juli 1915- de 

Friends Ambulance Unit een Search Party uitvoerden in de omgeving van 
Poperinge op vraag van het ministerie van Binnenlandse Zaken742. Maar dit 
maakt voor Rulot blijkbaar geen verschil. 

 
5 augustus 1915: On a pas besoin des anglais et du Unit pour faire le travail du 

Search Party 
 
Aansluitend beweert hij wel dat het eigenlijk de Engelsen – onder generaal 

Chopping- zijn die niet meer met de Belgen willen werken743.  
Deze zaak wordt nadien niet meer aangehaald, dus vermoedelijk bijt Rulot ook 

hier weer in het zand.  
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Net wanneer de dreiging vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken wat 
weggeëbd is, is het Maria van den Steen de Jehay die een haar in de boter 

steekt. 
Louise d'Ursel en William Mordey blijken er een relatie op na te houden, wat zij 
gaat ontdekken. Louise d‟Ursel vient avec Mordey, tres rouge et excitée744. Deze 

relatie is natuurlijk ongepast vanuit katholiek oogpunt, maar waarschijnlijk is het 
vooral de adelijke afkomst van d‟Ursel die de afkeuring van Maria van den Steen 

de Jehay ingeeft. De familie d'Ursel is één van de vier grote families begin 20ste 
eeuw en het zou absoluut ongepast zijn moest een dochter van deze familie zich 
inlaten met een „gewone‟ man.  

Maria van den Steen de Jehay maakt er een zaak van en keert zich volledig 
tegen Mordey.  

 
Op 18 september 1915 heeft ze een ontmoeting met Provontrie en Maxwell745 om 

het probleem te bespreken: on parle de Mordey et de Louise d'Ursel. De leur 
independance, correspondance et actes en debous de la direction746. Het hek is 
van de dam: Mordey is razend747 en tijdens de vergadering van het comité op 7 

november 1915 komt het voor het eerst tot een openlijke confrontatie tussen 
Maria van den Steen de Jehay en William Mordey748: Je demande des explications 

sur le transport building. Mordey dit que un de ses amis à lui donné un et qu‟il le 
garde pour Wizernes. Il s‟embroulle dans ses explications et arrive qu‟il n‟en a 
pas reçu que celui ci a été donné par le Major Gordon. Quand je lui demande de 

me remettre 3000 fr(ancs, sic) pour acheter un autre il répond qu‟il n‟a plus 
d‟argent. J‟en parle après à Maxwell qui est fort dégouté. 

Iets later verdwijnt Louise in Caestre, volgens de dagboeken van Maria van den 
Steen de Jehay, zonder aan iemand een bericht te laten749. Het relaas van Louise 
d'Ursel vertelt ons een gelijkaardig verhaal. Op 24 november bevindt zij zich 

effectief te Caestre/Caestre op uitnodiging van de hertogin van Vendôme. 
Diezelfde 24 november ontmoet ze zowel van den Steen als Valentine Terlinden 

en noteert zij: je reste loger à Calais pour voir la duchesse de Vendôme et décide 
de partir pour Paris après-demain750. In de hoop orde op zaken te stellen stuurt 
Maxwell een brief aan Mordey die deze echter aan iedereen voorleest en 

becommentarieerd, wat precies in de brief staat wordt door Maria van den Steen 
de Jehay niet gepreciseerd. Na deze lezing begint hij te klagen dat juffrouw De 

Knoop teruggenomen is zonder hem te verwittigen en dat de zaken met hem, en 
niet met Maxwell, dienen geregeld te worden ( onder andere de opname van 
O‟Gormann in het comité). Hij wil op de hoogte zijn van wat er in het hospitaal 

gebeurt en geeft als laatste mee Louise te begrijpen in haar plotse vlucht751.  
Dankzij haar contacten komt Maria van den Steen de Jehay uiteindelijk te weten 

dat Louise zich in Parijs bevindt en zich daar overgeeft aan amusement – men 
mag niet vergeten dat zij op dat moment nog maar 31 is752. Na de vraag van het 
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comité om terug te komen753- Louise d'Ursel noteert op 7 december het bezoek 
van Valentine Terlinden754- en een lang onderdhoud met Terlinden, 19 december, 

beslist zij op deze vraag in te gaan. Nu wordt ook, aan de hand van d‟Ursels 
dagboeken duidelijk dat er nog meer aan de hand is. Op 7 juni 1915 merkt Maria 
van den Steen de Jehay op dat Louise al aardig gebruik maakt van haar auto. 

Blijkbaar is dit het begin van de wrevel tussen deze twee ondernemende dames. 
Uit het verhaal dat Louise d'Ursel vertelt kunnen we een zekere „machtsstrijd‟ 

vaststellen. 
 
19 december 1915: Elle ( Valentine Terlinden, sic) dit que Maria n‟abandonnera 

jamais la presidence agissante des oeuvres. 
20 december 1915: J‟ai voyagé avec M(ade)me O‟Gorman qui a promis de 

m‟aider à obtenir l‟autonomie que je désire pour la section “ réfugies”. 
23 december 1915: Réunion du comité. Maria à été plus comédienne et actrice 

que jamais. Quand je l‟ai priée de préciser les faits vagues dont elle nous accuse, 
elle s‟est dérobée comme toujours et a cité des griefs vieux de 6 mois. Il a été 
décidé que tout le RELIEF WORK serait transporté à Poperingue dans une 

baraque ajoutée à celles de la ferme.755 
 

Op deze 23ste december noteert Maria van den Steen de Jehay het volgende 
betreffende het comité756: 
Je demande des explications sur l‟argent que lui a remis Lady Waterloo après ne 

l‟avoir promis. Waarop hij zich tevergeefs excuseert: je lui dis que je n‟attends 
aucune importance à la conation des paroles, mais à celle des auto‟s et qu‟il n‟est 

pas straight. 
 
De sfeer tussen Louise en Maria is alvast verzuurd. Wanneer d‟Ursel twee 

vrienden ontvangt leidt van den Steen ze rond in de hospitalen: Son accueil 
comme son adieu sont à 5 degrées sous zéro!757 

  
Enige dagen laten is Louise opnieuw naar Parijs758. Poperinge ontvlucht blijkt 
later: Elle ( Tante Antoinne, duchesse d‟Ursel, sic) va lui ( van den Steen, sic) 

écrire disont que j‟accepte de retourner à Poperinghe à condition d‟être maitresse 
absolue de mon travail et d‟avoir une auto759. Vooral deze laatste opmerking doet 

ons terugdenken aan juni 1915. 
 
Op 28 januari komt Louise terug aan in Poperinge: Maria me fait un accueil 

glacial. Pas un mot de sympathie760. Belangrijk hierbij te weten is dat Louises 
vader op dat ogenblik ernstig ziek is en zij beslist heeft terug te keren naar bezet 

België, waar haar vader zich bevindt.  
Na afscheid te hebben genomen van Valentine Terlinden, welke haar werk voor 
de wezen zal overnemen, de koningin en pastoor Delaere vertrekt zij op 30 

januari uit Poperinge: fait mes adieux à Maria qui m‟a renouvelé l‟expression de 
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son affection et de sa sincerité!761. Maria van den Steen de Jehay noteert op deze 
dagen niets van dit vertrek, noch van eventuele problemen met Louise. 

Wat we wel kunnen vaststellen uit haar nota‟s is dat de problemen met de 
Friends, Mordey, nog niet voorbij zijn. 
 

Ondanks een lichte vorm van samenwerking tussen Maxwell, Mordey, O‟Gormann 
en Maria van den Steen de Jehay tijdens het comité van 28 januari 1916 – men 

bundelt de krachten om beslissingen te forceren en zo de traagheid te 
doorbreken762- gaat het alsmaar slechter en beginnen de spanningen zich steeds 
meer op te stapelen.  

In een bespreking met Maxwell stemt Maria van den Steen de Jehay er echter 
mee in dat Mordey zal blijven op voorwaarde dat hij zich beperkt tot zijn functie 

van secretaris en dat hij dit werk oprecht uitoefent zonder haar enige gierigheid 
te verwijten763. 

 
Bovenop deze stress komen dan nog eens de bemoeienissen van Mélis, die het 
kasteel niet meer veilig genoeg acht voor zijn soldaten en een verhuis eist. Waar 

naar toe? Il me dit que je n‟ai qu‟à faire requisitionner un château par les 
Anglais. Il n‟a aucune idée de la situation764. 

 
Eind april is de maat vol wanneer Delannoy op ontbijt komt en een lijst van pas 
aangevraagde „paspoorten765‟ meebrengt. Passen verzocht aan de Franse 

overheid door de Friends Ambulance Unit als chauffeurs van de Aide Civil Belge. 
De lijst is echter buiten alle proporties766. Blijkbaar is Mordey nog steeds niet aan 

te spreken767 dus richt Maria van den Steen de Jehay zich tot Maxwell en 
Nockolds768. Ook aan de Broqueville doet zij haar verhaal en zo komt ze tot de 
vaststelling dat Maxwell ook niet even rechtuit is als ze vermoedde. Hij heeft aan 

de Broqueville een brief geschreven waarin hij het tegenovergestelde zegt van 
wat hij haar een paar dagen eerder vertelde. De brief verklaart: Nous devons 

reprendre les oeuvres nous-mêmes, faites la partir ( en révenué).769 
 
Daags nadien noteert zij770: Greindl771 rouge de colère. Van Thielt, épileptique 

sans savoir pourqui et des deux anglais blessés: Nockolds et Mordey. Heeft hier 
een gevecht plaats gehad? Wanneer de Friends nu eindelijk hun verhaal doen 

wordt de verwrongen situatie stilaan duidelijk voor gravin van den Steen de 
Jehay: Histoire compliqué où je comprends que les Friends croyant que 
j‟évacuais l‟hôpital civil pour y mettre les militaires voulait y faire mettre 

opposition pour le Colonel Chopping qui en avait référe à Van Thielt qui était 
couru chez Greindl qui lui était pour que à l‟idée qu‟on lui prenne les soldats et 
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qu‟on puisse sa comtesse.  Dit is ook het verhaal dat zij in haar memoires 
weergeeft, waar zij nog steeds de militarisatieplannen als onjuist afdoet772. 

 
Ondanks alle strubbelingen stuurt de gravin nog een brief met spijtbetuigingen 
omtrent hun vertrek naar Maxwell, die ook niet tevreden is met de gang van 

zaken. Hij laat meedelen dat L‟auteur de tout le mal c‟est Mordey et que c‟est un 
faux chien. Ook van de inspecteur-generaal Mélis komen nu steunbetuigingen 

waarin men begrip heeft voor haar wensen en het vertrouwen dat zij stelde in de 
Friends. Is dit sarcasme of een oprechte steun naar de gravin toe, die nu zelfs 
hartkloppingen van de stress noteert773. 

 
D‟Ursel noteert een heel ander verhaal ten opzichte van het vertrek van de 

Friends, wat opnieuw bevestigd dat Maria van den Steen de Jehay de 
samenwerking met de Friends Ambulance Unit zeker niet bevorderde door haar 

starre houding: Nouvelles de Poperinghe. Marie a mis les Friends à la porte les 
accusent d‟indélicatesses d‟argent! Cela ne m‟étonne guere, mais me fait de la 
peine de voir s‟écrouler ainsi tout notre travail774.  

Valentine Terlinden laat in de brieven aan haar neef André nergens een 
dergelijke ondertoon merken wanneer zij over het vertrek van de Friends 

schrijft775. 
 
Het afscheid verloopt alvast niet altijd even hartelijk. Wanneer Lennon ( 

verantwoordelijk voor het kantwerk binnen de Aide Civil Belge) vertrekt laat die 
een niet mis te verstane boodschap achter: il dit qu‟il ne travaille pas pour une 

oeuvre belge et que l‟argent est anglais776. Maar niet iedereen is met woede 
vertrokken. Twee orderlies ( Edmonds en Omac) wenen wanneer zij afscheid 
moeten nemen777. Bij Maxwell zit het ongenoegen zelfs zo diep dat hij zich laat 

ontvallen: I can‟t stick anymore to those Quackers. Hij zal zich engageren in het 
Engelse leger778, iets wat hij niet doet aangezien Maria van den Steen de Jehay 

later nog contact met hem heeft als verantwoordelijke van de Friends Ambulance 
Unit, zij zijn echter wel opgenomen in het leger en Maxwell verkrijgt de titel van 
commandant volgens Van Schaick, bijlage 6.  

Maar voor hij definitief vertrekt wil Maria van den Steen de Jehay nog iets 
regelen: Je lui conseille de ne pas laisser Mordey à Steenvoorde ni d‟aucune 

oeuvre belge, qu‟il était surpret à la police anglaise et au g(ouvernemen)t 
belge779.  
Met enige moeite worden de materialen verdeeld en de rekeningen op orde 

gebracht780 en op 15 mei 1916 zijn de Friends definitief vertrokken uit de Aide 
Civil Belge en Poperinge. Maria van den Steen de Jehay noteert een koel: 

Adieux781. Dit vertrek is zeer tegen de zin van arrondissementscommissaris 
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Biebuyck die de Unit nog verdere evacuaties wou laten doen, maar op een 
weigering van de Engelsen stuit om hen van de nodige passen te voorzien782. 

 
Het verhaal van de Friends Ambulance Unit neemt hiermee nog geen einde. 
Maria van den Steen de Jehay is er niet gerust op en neemt haar voorzorgen om 

een definitief einde te maken aan de relatie tussen Mordey en Louise d‟Ursel. 
Wat bewijst dat er effectief meer aan de basis van het vertrek lag dan de 

administratieve problemen of het misverstand waarover door respectievelijk 
Tatham en Miles, en de memoires van Maria van den Steen de Jehay gesproken 
wordt.  

Gravin van den Steen de Jehay krijgt op haar ziekbed bezoek van de hertog 
d'Ursel ( grootvader van Louise d'Ursel) en ze maakt van deze gelegenheid 

gebruik het verhaal van de Friends te vertellen en vraagt om Louise te 
waarschuwen geen contact ( correspondance) meer te hebben met Mordey783. 

Door de ziekte van haar vader begin 1916 keerde Louise d'Ursel terug naar bezet 
gebied, maar de verstandhouding in Poperinge blijkt nog steeds gestoord daar 
Maria van den Steen de Jehay, in november, te kennen geeft dat ze niet hoeft 

terug te keren784. 
 

Dat de Friends Ambulance Unit het Elisabeth-hospitaal verlaten hebben is een 
feit, maar dit wil echter niet zeggen dat zij hun activiteiten aan het front 
stopzetten. Zoals we hoger reeds meldden is Van Schaick ook in contact 

gekomen met hen en trekt Winthrop Young naar Italië. Maria van den Steen de 
Jehay komt zelf ook nog in aanraking met de Friends: 

 
Op 28 oktober 1916 doet het gerucht de ronde dat de Unit opnieuw gaat 
evacueren in de omgeving, waar op Maria van den Steen de Jehay vraagt haar 

zone te vrijwaren. Diezelfde dag komt, via de koningin, de vraag van de Friends 
om terug te mogen komen tot bij haar. Maria van den Steen de Jehay is akkoord 

maar wil zelf haar mannen kiezen, om zo Mordey buiten te houden. 
In november bezoekt zij dokter Henry in Etaples, waar hij in het St John‟s 
Brigade Hospital werkt en de de titel Captain draagt785. December brengt de 

Friends opnieuw in een slecht daglicht: ze mogen geen religieuze propaganda 
meer maken aan het front786. Opnieuw positief is de hereniging met Geoffrey 

Winthrop Young en Laurence Cadbury naar aanleiding van de herdenking van het 
overlijden van Bloch, een gesneuvelde tolk787.  
Een nieuwe poging van de Friends om evacuaties te ondernemen in de Britse 

zone, op vraag van Berryer (!), wordt door de Engelsen geblokkeerd788.  
Op 23 oktober 1917 ontmoet Maria van den Steen de Jehay Maxwell opnieuw 

wanneer deze ‟t Couthof bezoekt: Sa visite est étrange. Il desire beaucoup 
refaire amis789. 
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En de laatste vermelding over de Friends is eigenlijk de beste: 18 juli 1918: 
Wisques: j‟y trouve la fameuse Mordey et sa femme!790 

 
Ondertussen mogen we echter de hulp van de Friends bij de evacuatie van ‟t 
Couthof niet vergeten ( april 1918). Dat ook Maria van den Steen de Jehay de 

Unit uiteindelijk zeer dankbaar is blijkt uit het feit dat ze in haar memoires een 
volledig hoofdstuk aan hen wijdt, en dit kan als een lofzang gelezen worden791. 

 
Maar laat ons nu terugkeren naar de situatie in mei 1916. Een hospitaal zonder 
dokters. Toch niet helemaal. De artsen van de 7th Belgian Field Artillery zijn 

aanwezig voor hun militaire patiënten. De oplossing ligt voor de hand: Les 
docteurs du 7e ont, à titre gracieux, prodigué leurs soins médicaux et chirugicaux 

à toute la population civile du secteur et aux autres soldats belges 
hospitalisés792.  

 
Toch is men niet zeker van deze dokters, daar regimenten van locatie 
veranderen en zeker het 7e/13de793, dat bij het Engelse leger aangesloten is, 

wiens positie van de Engelse acties afhankelijk is. De angst dat de Belgische 
divisie door het Britse Tweede leger niet meer nodig wordt geacht doet de 

gedachte ontstaan ook de 5de divisie in het Elisabeth-hospitaal op te nemen, 
maar op 10 juli 1916 krijgt men de bevestiging dat het 7de bij de Engelsen mag 
blijven794. Het Elisabeth-hospitaal haalt opgelucht adem. Maar niet voor lang. 

Oorlog biedt geen zekerheden. In maart 1917 zullen de soldaten van het 13de te 
horen krijgen dat ze moeten vertrekken en de 6de artillerie divisie komt de streek 

nu bevolken. Om het hospitaal echter in staat te stellen verder te werken worden 
de dokters van het 13de 795   verplaatst naar de 6de artillerie divisie en kunnen zo 
de staf van het hospitaal blijven vervoegen796. Lang voldoet deze mutatie niet 

want nog geen maand later verdwijnt de 6de divisie ten voordele van de 4de 
artillerie divisie797 en zullen de drie geneesheren dan toch moeten vertrekken op 

legerbevel.  
Maar dit is buiten Maria van den Steen de Jehay haar koninklijke connecties 
gerekend. Zij neemt contact op met de diensten van de koningin en deze belooft 

haar alles te regelen798. Desondanks krijgt dokter Alexander het order te 
vertrekken, waarop opnieuw om een koninklijke tussenkomst wordt gevraagd799. 

Daags nadien – 5 mei 1917- vertrekken de verplegers van de 13de artillerie 
divisie, maar is de zaak van Alexander nog niet geregeld, maar: La Reine fait 
téléphoner par Ghislaine de Caraman pour savoir si les médecins ont reçu ordre 

de rester. Sur ma réponse négative, elle dit qu‟elle va téléphoner à Mélis800. Op 6 
mei volgt dan uiteindelijk het verlossende bericht: Par ordre du Ministre de la 

                                                 
790

 Uit: dagboeken Maria van den Steen de Jehay, 18 juli 1918 
791

 ARA, CM, 727, p 125-155 
792

 ARA, CM, 727, p 273 
793

 Door een reorganisatie in het Belgische leger van de artillerie is de 7
de

 Belgische Artillerie Divisie nu wel het 

13
de

 geworden, maar zij blijven ten dienste staan van het Engelse leger. Vaak vind men ze in de literatuur terug 

als 7/13th BFA. 
794

 Uit: dagboeken Maria van den Steen de Jehay, 5 en 10 juli 1916 
795

 Dokters Alexander, Everly en Loriers. Er wordt ook dokter Alexander geschreven, maar in de memoires en 

album noteert Maria van den Steen de Jehay Alexander wat dan vermoedelijk de correcte schrijfwijze is. 
796

 Uit: dagboeken Maria van den Steen de Jehay, 25 maart 1917 
797

 Uit: dagboeken Maria van den Steen de Jehay, 26 april 1917 
798

 Uit: dagboeken Maria van den Steen de Jehay, 30 april 1917 
799

 Uit: dagboeken Maria van den Steen de Jehay, 4 mei 1917 
800

 Uit: dagboeken Maria van den Steen de Jehay, 5 mei 1917 



 113 

 

Guerre, Alexandre était nommé attaché à l‟hôpital Elisabeth801, wat Mélis 
absoluut niet zint.  

Ondanks de ontevredenheid van Mélis over de gang van zaken kunnen de 
dokters van het 7de/13de het ziekenhuis bedienen tot aan de sluiting, enkel dokter 
Loriers keert in november 1917 terug naar zijn regiment802.  

Wanneer de 4de Divisie vertrok wist men niet wat er met het hospitaal te 
gebeuren stond daar de geneesheren allen militairen zijn, een aansluiting bij „La 

Mission Belge‟ blijkt hier de oplossing803. 
 
Ook de Aide Civil Belge blijft draaien na het vertrek van de Friends Ambulance 

Unit. Wanneer Alison MacFie in de lente van 1917 te Couthoven aankomt vertelt 
zij dat nog dagelijks een vrachtwagen het kant gaat ophalen om het zo dan 

verder te verkopen ten voordele van de vluchtelingen en inwoners van 
Poperinge804.  

 
Naast de dokters en het verplegend personeel zijn er nog twee belangrijke 
spelers in het hospitaal naar gravin van den Steen de Jehay, Valentine 

Terlinden805 en Louise d‟Ursel: de tolken en de aalmoezeniers. 
 

De tolken zijn volledig in het leven van het ziekenhuis verwikkeld806. We zien dat 
zij permanent aanwezig zijn in het hospitaal en ook bij besprekingen, 
bijvoorbeeld van ‟t Couthof, van Maria van den Steen de Jehay zijn zij paraat. 

Engels werd niet gesproken door de bevolking, noch door het Belgische leger. 
Ook gravin van den Steen de Jehay noteert in het begin: Je baragouine mon 

pauvre anglais807. De tolken zijn een essentieel onderdeel voor de werking van 
het Elisabeth-hospitaal.  
 

Zo ook is de aalmoezenier in deze katholieke instelling. Hoewel de Engelse 
Friends niet Rooms-katholiek zijn levert dit niet direct een probleem op. Elke 

zondag wordt in de kapel van het hospitaal een mis opgedragen door de 
aanwezige aalmoezenier, welke vaak een Engelstalige is808; hoewel de 
aalmoezeniers van de 7de artillerie divisie, Belpaire en Peeters, ook hun diensten 

doen in het ziekenhuis. Zoals we bij de begrafenis van de Laveleye zien is ook 
daar de priester Engelstalig, maar zoals hij zelf beweert doet hij zijn uiterste best 

intonatie te leggen in de tektsten809 zodat zij ook enige betekenis krijgen voor 
degene die ze niet begrijpen810. Naast de zondagsvieringen hield de priester zich 
vooral bezig met ziekenzalvingen en het regelen van begrafenissen811, door zijn 

opleiding werd de priester ook vaak ingeschakeld als tolk812.  
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We kunnen alleszins vaststellen dat er een groot aantal mensen het ziekenhuis 
draaiende hield en er dagelijks actief was. Om hen alle eer te geven die zij 

verdienen worden hun namen vermeld in bijlage 15. 
 
Dat zij hard en veel werkten blijkt alvast uit de rapporten van de Friends 

betreffende de orderlies813. Zij doen shifts van 12 uur per dag with occassional 
hours off duty when the time could be spared. In september worden wel reeds 

shifts van 8 uur per dag gepland814.  De dokters, verpleegsters en Maria van den 
Steen de Jehay werkten volgens de noden van het ziekenhuis en zijn patiënten. 
Op 29 mei 1918 wordt er tot 1 uur ‟s nachts geopereerd815 en op 15 mei 1915 

komt om 4 uur in de morgen een vrouw aan die op bevallen staat. Maria van den 
Steen de Jehay noteert: je l‟accouche816. De volgende dag is zij echter opnieuw 

op de been om het hospitaal te runnen.  
 

Dat Maria van den Steen de Jehay deze bovenvermelde bevalling zelf doet vindt 
haar oorzaak in het feit dat de verpleegsters niet in het kasteel zelf slapen. Zij 
hebben hun verblijf, zoals eerder vermeld, in de Bruggestraat817. Wanneer de 

drie sheds van Ieper in orde zijn verkrijgen dokter Manning en verpleegster 
O‟Gormann hier alleszins een room en een staffroom818. De priester in het 

verhaal van de Laveleye kleedt zich om in de kamer van de hoofdverpleegster. 
Of dit de kamer van Maria van den Steen de Jehay is kan niet afgeleid worden uit 
het verhaal, maar zij heeft alvast naast haar bureau een eigen kamer819. In ‟t 

Couthof hebben zowel Valentine Terlinden en Maria van den Steen de Jehay een 
eigen maisonette. 

Ook de Friends verbleven niet in het kasteel zelf, pas vanaf 29 april 1915 houden 
zij hun ambulances ook aan Château D‟hondt.  
De tolken waren geen deel van de Aide Civil Belge en woonden uiteraard niet op 

het kasteel, zij hadden hun verblijfplaats in de Noordstraat 19820. 
 

Wanneer ‟t Couthof wordt ingericht is er wellicht ook geen barak voorzien voor 
personeel daar Mélis zich beklaagt over het feit dat ze in militaire barakken 
logeren821. 

 
Voor Maria van den Steen de Jehay is het geen eenvoudige klus als directrice van 

het Elisabeth-hospitaal haar personeel in het gareel te houden. Regelmatig komt 
zij in aanvaring met een dokter en ook de verpleegsters zijn niet altijd even 
volgzaam. 
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21 juni 1917822: Certaines infirmières refusent d‟obéir à la défence qui est faite 
d‟aller de la par du côté des tentes anglaises. Niet enkel Louise d‟Ursel bleek voor 

de Engelse charme te vallen. 
 
Als laatste kunnen we vermelden dat zowel de Friends, Maria van den Steen de 

Jehay, Valentine Terlinden, Louise d‟Ursel en het verplegend personeel – op vier 
na, vermoedelijk de militaire verpleegsters823- zich volledig gratis ten dienste van 

de zieke en gewonde burgers stelden in het Elisabeth-hospitaal. Dit zet de 
toewijding van het personeel extra in de verf en misschien in een nog groter 
contrast met L‟Océan. De dokters van het 7/13de zijn militairen en werden wel 

betaald voor hun diensten.  
Vele verpleegsters, dokters en anderen werden voor hun diensten in het 

Elisabeth-hospitaal gedecoreerd door de Belgische overheid of de koning zelf. 
Onder hen pastoor Delaere, Geoffrey Winthrop Young, Maria van den Steen de 

Jehay, Valentine Terlinden, Julia Van Hemelryck, dokter Fox, dokter Henry, 
Maxwel en dokter Rees824. 
 

8.5 Patiënten 

8.5.1  Burgers 

 
In een oorlog, ook vandaag nog, zijn de burgers het grootste slachtoffer. In de 

Middeleeuwen werden hun akkers platgebrand, tijdens Napoleons veroveringen 
kwamen ze om van de honger en in de Eerste Wereldoorlog kreeg men een 

combinatie van deze twee: huizen werden platgebombardeerd en de continentale 
blokkade werd nog eens van onder het stof gehaald. 
Voor België was dit een ware ramp daar het land voor vier vijfde op import 

leefde en het aanwezige voedsel bovendien door de Duitsers werd 
opgevorderd825. Deze blokkade kon gelukkig relatief snel omzeild worden door 

het Comité Nationale de secours et d‟alimentation onder leiding van Ernest 
Solvay, welke vooral in bezet België actief was en ook de Commission for relief in 

Belgium in samenwerking met het Nationaal Hulp-en voedingscomité hebben hier 
belangrijk werk verricht826. Zij mogen voedsel binnenbrengen en verdelen: de 
soupe communale wordt voor 1,5 miljoen Belgen ( in juni 1915) de enige 

maaltijd, de restaurants economiques gaan ook een groot aantal mensen 
voeden827. Merkwaardig genoeg, en bijzonder jammer met het oog op mijn 

studie, wijdt de sociale oorlogsstudie zich volledig aan bezet België. Schollaert en 
anderen geven bijzonder nauwkeurige studies voor de bezette gebieden weer, 
maar laten de Westhoek onderbelicht. Wel kunnen we zelf het één en ander 

optekenen uit de verhalen van de burgers en foto‟s uit die periode, waarbij ik mij 
beperk tot Poperinge.  
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Deze stad functioneerde dus als centrum voor het Britse leger en herbergde een 
grote hoeveelheid aan manschappen. Deze kregen een mooi soldij, zeker in 

vergelijking met de Belgische soldaten, welk zij in de stad verteerden. De 
achtergebleven bevolking gaat zich in functie van de soldaten stellen828 en men 
kan bij sommigen inderdaad een verrijking vaststellen. Onder andere bij de 

boeren die hun velden geconfisceerd zagen en bovendien minder onderhevig 
waren aan de prijsstijgingen van het voedsel829, alsook de winkeliers. Maar men 

mag niet vergeten dat geld niet alles is, bommen vallen overal en tyfus treft 
werkelijk iedereen. 
Deze groep die zich kan verrijken is bovendien uiterst beperkt en de meerderheid 

van de Belgen is verarmd en op de vlucht. Onder hen is er een grote groep 
eenzame vrouwen, wiens echtgenoot aan het front zit. Prostitutie groeit dan ook 

weelderig en venerische ziekten worden een ware plaag. Het Poperingse 
stadsbestuur maakt van zijn recht op verplichte controle gebruik830. Op 22 april 

1916 beslist de gemeenteraad dat „ontucht-dochters‟ minstens twee keer per 
week een gratis gezondheidscontrole moeten ondergaan bij een geneesheer van 
de diensten van de openbare gezondheid. Indien een besmettelijke ziekte wordt 

vastgesteld zullen zij onmiddellijk gehospitaliseerd worden831. Om deze 
wantoestanden af te remmen gaan het Amerikaanse en Britse leger eigen 

tavernes inrichten en „officiële‟ bordelen openen832, wat de burgers niet ten 
goede komt. 
 

De mannen die nog aanwezig zijn in de Westhoek kunnen in loondienst gaan bij 
het leger voor de aanleg van spoorwegen, het herstel van straten en dergelijke 

meer833. Poperingse vrouwen konden beroep doen op hun kennis van het 
kantwerk. De Aide Civil Belge had een vrij uitgebreid netwerk van kantwerksters. 
Deze stukjes werden opgehaald door de Aide Civil Belge en dan verkocht. Ook 

wanneer de Friends vertrokken zijn blijft deze „kantwerkindustrie‟ draaiende 
gehouden834. 

 
Dat overleven echter een dagelijkse strijd was kunnen we van John Van Schaick 
aannemen: While men, women and children were hop picking, English battle 

planes were going up beside them and German shells were searching always for 
roads and dumps and quartes or whatever else was there835. 

Ondanks deze slechte of zelfs vreselijke levensomstandigheden vluchtten weinig 
mensen weg uit hun vertrouwde omgeving. Wanneer dit werkelijk moest keerden 
zij terug van zodra het geweld luwde836. Alison MacFie beschrijft de personen in 

haar ziekenzaal als old men, who, with their wives, had refused to leave their 
homes until they were bombed out of them837. In het jaar 1917 telt Van Schaick 

385 000 Belgen in het buitenland, de anderen bleven verknocht aan hun land 
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vastgeklampt838. Ook bij de patiënten stelden we de angst vast om België te 
verlaten, er was een grote angst om verzorgd te worden door vreemden die hun 

taal niet spraken839.  
 
Door de eenzijdige voeding treedt een algemene verzwakking op. Massale 

werkloosheid en globale verarming maken doktersbezoeken en de aanschaf van 
medicatie onmogelijk, indien deze al voorhanden was. Vele dokters waren 

bovendien naar het front vertrokken en apotheken waren leeg: levertraan en 
gebeden waren de enige geneesmiddelen voorhanden840. 
Naast de gewone ziektes als gevolg van deze verzwakking zorgde het vervuilde 

water nog eens voor een tyfusepidemie841.  Het is dus voor deze zieke burgers 
dat de Friends Ambulance Unit Sacré-Coeur en later het Elisabeth-hospitaal 

openen, daar er geen georganiseerde gezondheidszorg voor burgers was 
voorzien. Dat de toestand niet enkel in België zo dramatisch was kan men 

terugvinden in het artikel van Murard en Zylberman, The Nation sacrified for the 
Army? The failing French Public Health, 1914-1918842 
Ook Maria van den Steen de Jehay bevestigd het civiele karakter van het 

hospitaal bij haar oprichting843: “Mélis me demande de fonder un hôpital pour 
typhique civil à Poperingue”. 

 
Het oorspronkelijke doelpubliek van het Elisabeth-hospitaal beperkte zich tot de 
inwoners van Poperinge844 en naburige dorpen, het comité wou immers het 

probleem van haar stad oplossen. Al gauw moest deze visie bijgesteld worden, 
de regio waarvoor men ten dienste stond strekte zich uit van Veurne845 tot aan 

de Kemmel. In Elverdinge had men dokter Louf die als enige dokter van de 
streek nog dienst deed, maar dus geen hospitaal bezat846. Dit leverde een tekort 
aan bedden op waardoor men al gauw met wachtlijsten moest werken. Patiënten 

werd gevraagd om een attest mee te brengen van de lokale of een militaire 
dokter met daarop hun naam, geslacht en adres. Deze namen werden dan op 

een wachtlijst geplaatst en zo snel als mogelijk wordt de patiënt dan door een 
ambulance opgehaald en naar het kasteel gebracht. Dit systeem zorgde vaak 
voor een laattijdige behandeling, daar de mensen sowieso al lang wachtten met 

het aangeven van de zieke, maar volgens Tatham en Miles was dit de enige wijze 
om de beperkte accommodatie te combineren met een ongelimiteerde vraag847.  

Het theoretische systeem werd in de praktijk echter niet vaak gevolgd, daar 
velen de zieke rechtstreeks naar het kasteel brachtten en dan moeilijk konden 
geweigerd worden. Ook bij een Search Party worden patiënten onmiddellijk 

meegenomen en gehospitaliseerd848. Dit levere voorvermelde problemen op bij 
de identificatie van de patiënten.  
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Deze praktijk wordt bevestigd in de medische dossiers van de gehospitaliseerden 
die slechts in uitzonderlijke gevallen met dergelijke „aanbevelingsbriefjes‟ zijn 

aangevuld. Wel zijn er steeds standaardformulieren, vanaf februari 1915, met de 
hoofding van het hospitaal waarop de vermelding van adres, geslacht, naam, 
echtgenoot, ouders en dergelijke staat. Daar hier ook de „entry date‟ en 

„evacuation date‟ op staan betreft het hier vermoedelijk de informatie van het 
hospitaal zelf. Dit vermoeden wordt gesterkt doordat deze formulieren quasi 

allemaal hetzelfde handschrift hebben. Een redelijk aantal dossiers vermeldt wel 
„days ill‟ vóór de opname in het ziekenhuis. Aangezien een aantal dossiers wel 
een „aanbevelingsbriefje‟ bevatten kunnen we er van uit gaan dat dit bij de 

andere ontbreekt. Zoals we bij Van Schaick en anderen849 kunnen lezen zijn er in 
de regio geen dokters meer aanwezig wat het bekomen van een dergelijk briefje 

niet vergemakkelijkt of zelfs onmogelijk maakt. 
 

Waneer Sacré-Coeur in april 1915 de deuren sluit als hospitaal wordt Poperinges 
actieradius waarlijk uitgebreid. Sacré-Coeur stond in voor Ieper, Dikkebus, 
Kruisstraat, Wieltje, Potijze, Saint-Jean, Saint-julien, Brielen en Boesinge; deze 

burgers moeten nu ook allemaal in het Elisabeth-hospitaal opgevangen 
worden850. Gewonden en zieken werden nu aangevoerd naar Poperinge vanuit de 

gehele regio Ieper-Vlamertinge en uiteraard uit Poperinge zelf851. De hulpposten 
in Vlamertinge en Dikkebus evacueerden hun patiënten van zodra zij de eerste 
zorgen hadden toegediend.  

In de zomer van 1915 kwam hier bovenop een permanente stroom van 
gekwetsten op gang tussen de Belgen in Armentières en Château D‟hondt.  

Zoals we hoger aangaven gingen de infectueuze gevallen vanaf mei 1915 naar 
Hazebroek en nadien – september 1915- naar Koksijde.  
Het Elisabeth-hospitaal diende in deze streek als enige hospitaal voor burgers. 

De functie van het „hôpital civil‟ te Hazebroek kan niet veelbetekend geweest 
zijn, daar de uniciteit van het Elisabeth-hospitaal in alle bronnen en literatuur 

herhaald wordt.  
Hoewel we over ‟t Couthof heel wat minder informatie terugvinden, dus ook 
betreffende patiënten, kunnen we er toch van uit gaan dat zij hetzelfde publiek 

ontving als Château D‟hondt aanvankelijk deed, met uitzondering van de 
tyfusgevallen en andere infectueuzen852. 

 

8.5.2  Militairen 

 
Een oorlog werkt natuurlijk niet zonder militairen. En ook zij werden het 
slachtoffer van hun slechte leefomstandigheden. Vooral de tyfuskoorts, 

waartegen het leger nochtans werd ingeënt, en de griep zullen het Belgische 
leger verzwakken853. Het Engelse leger had, net als de Amerikanen, eerder 

gefocust op uitgeruste sanitaire installaties en preventieve vaccinatie en plukte 
hier nu de vruchten van: slechts een beperkt aantal Britse militairen werd met 
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tyfus besmet854. Maar de loopgraven eisten uiteraard hun tol en ook hier kwamen 
vaak ziekten zoals pneumonia voor855. Maar nog belangrijker misschien dan de 

zieken zijn de gewonden in het leger. „Van het Westen geen nieuws‟ is de meest 
verraderlijke misleiding die de Grote Oorlog in zich heeft. Op vier jaar tijd 
stierven in het Belgische leger ongeveer 40 000 soldaten en raakten er nog eens 

80 000 gewond856.  
Hoewel Van Schaick de Belgen een heroïsche rol toeschrijft in de Westhoek857 

werden zij na de eerste oorlogsmaanden niet meer ingezet bij „grote slagen‟ 
zoals de slag om de Somme of Verdun én de slag om Ieper858. Het waren hier de 
Engelsen en Fransen die hun strijdkrachten lanceerden tegenover de Duitse 

kanonnen.  
De Eerste Wereldoorlog was inderdaad één van de laatste oorlogen waar man-

tegen-man gevechten werden uitgevochten, het was dan ook de eerste 
chemische oorlog.  

De duizenden gewonde en zieke militairen werden opgevangen door de medische 
dienst/het Rode Kruis van hun respectieve legers. Evenwel loopt deze 
hulpverlening niet zoals gepland en we zagen eerder al dat de Engelse en Franse 

soldaten in handen van religieuze verpleegsters belandden in Ieper. De Belgen 
vochten aan de Ijzer en kwamen in Veurne eveneens in een klooster terecht859.  

Sacré-Coeur is, naast een burgerhospitaal ingericht door de Friends Ambulance 
Unit, ook een ambulancepost voor afwisselend het Franse en Engelse leger860. 
Deze twee diensten -burger en militair- lijken tot april 1915 onafhankelijk van 

elkaar te functioneren. Hoewel Château D‟hondt volgens Albert Baert in oktober 
als Engels casualty clearing station wordt gebruikt, vinden we ook vele Franse 

graven terug op Poperinge Old Military Cemetry.  In haar memoires noteert 
Maria van den Steen de Jehay de aanwezigheid van een Frans Hôpital de Passage 
in de eerste maanden van 1915, maar het zou verdwenen zijn samen met de 

laatste Franse soldaten861. Of deze ambulance zich in het kasteel bevond- zij 
maakt gewag van het feit dat het opengehouden werd door „demoiselles D‟hondt 

d‟Ypres‟ en een Franse juffrouw Reboulet- kan hier niet met zekerheid gesteld 
worden. Wel kunnen we er van uit gaan dat de overledenen naar het kerkhof aan 
Château D‟hondt werden gebracht. Waar zij anders naar toe zouden gebracht 

zijn is niet geweten en wie deze soldaten op het kerkhof zijn wordt dan ook een 
mysterie.  

Wat de Engelsen betreft tellen we twee gesneuvelde soldaten uit 1915 op het 
gemeentekerkhof862 en toch een groter aantal op Poperinge Old Military Cemetry. 
Daar de Fransen deze zone beheersten tot mei 1915 zou het mogelijk zijn dat 

het Britse leger hier geen eigen clearing station bezat in de periode januari-april 
1915 om dan een beroep te doen op de Friends Ambulance Unit en Château 

D‟hondt een militaire afdeling krijgt op datum van 24 april 1915. Waar de 
Engelse slachtoffers uit de periode januari-april 1915 dan vandaan komen is 
onduidelijk. Werden zij in de Franse hulppost verzorgd of toch in het Elisabeth-
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hospitaal? Wat we wel zeker kunnen zeggen is dat de Engelse soldaten die 
komen te overlijden in Château D‟hondt, vanaf april 1915, uit diverse afdelingen 

van het Engelse leger komen waar niet onmiddellijk een patroon uit valt af te 
leiden863.  
 

Dit is anders dan bij de Belgische soldaten die te gast zijn in het Elisabeth-
hospitaal. Hoewel Maria van den Steen de Jehay op die dag hiervan niets meldt 

en Tatham en Miles het op „einde mei‟ houden864 komen op 21 mei 1915 de 
eerste militaire patiënten van de „7th Belgian Field Artillery‟ aan in Château 
D‟hondt865.  

Het Belgische leger had zich na de gevechten aan de Ijzer ingegraven samen 
met de andere geallieerde troepen. In maart 1915 krijgt een dertigtal Belgische 

officieren het order naar Frankrijk te vertrekken en er een nieuw regiment op te 
richten: de 7de Belgische Artillerie Divisie. Tegen 7 maart 1915 heeft men een 

1500 manschappen verzameld afkomstig uit de forten van Antwerpen en Luik. 
Deze eenheid is uitgerust met een generale staf en zes batterijen, maar beschikt 
niet over kanonnen noch het geld voor de aanschaf er van. Het Engelse leger 

daarentegen kent het omgekeerde probleem: kanonnen maar geen mannen. Zo 
wordt de 7de Belgische Artillerie Divisie ter hulp geroepen en op 12 mei zetten zij 

richting naar „Ypres Salient‟ om er te dienen onder het Tweede Britse leger als 
„the 7th Belgian Field Artillery‟. De Belgische gewonden kwamen aanvankelijk 
terecht in de Engelse dressingstations waar zij niets begrepen én niet begrepen 

werden866. Daarom zullen voor hen twee ziekenzalen vrijgehouden worden in 
Château D‟hondt867 waar de volledige verzorging van deze militairen in handen is 

van hun eigen dokters868. Waarom dit niet kon in de Engelse dressingstations is 
een vraag die hier kan rijzen, maar het antwoord is waarschijnlijk volledig 
logisch. De dressingstations zijn geen daadwerkelijke hospitalen, de wonden 

worden er verbonden en de soldaat zo snel mogelijk doorgestuurd verder achter 
het front. We zien de Belgische militairen in het Elisabeth-hospitaal vaak blijven 

tot het herstel, of zij blijven toch minstens een aantal dagen ter plaatse voor hun 
evacuatie869. Ook kunnen zieken niet in dressingstations verblijven870 wat de 
noodzaak voor een degelijke opvang schiep.  

Daar deze Belgische soldaten verzorgd werden door hun eigen regimentsartsen is 
het contact met de Friends minimaal871, maar de verpleegsters en Maria van den 

Steen de Jehay zullen een bijzondere band opbouwen met deze mannen. Zeker 
wanneer de Friends Ambulance Unit in mei 1916 het Elisabeth-hospitaal verlaten 
( zie hoger) en de dokters van de 7th Belgian Field Artillery het hele hospitaal op 

zich nemen wordt de samenwerking intens. Voor Maria van den Steen de Jehay 
zijn de leden van deze divisie haar bijzonderste patiënten onder de militairen872: 
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Nous soignions tous les soldats belges du secteur de la British Area. Mais notre 
vraie famille militaire pendant 2 ans a été cet admirable régiment d‟Artillerie 

belge prêté à l‟Armée Brittanique de mai 1915 à mai 1917873. De soldaten 
beschouwen het hospitaal als hun huis. Vreugde en verdriet worden hier met 
elkaar gedeeld en nog volgens Maria van den Steen de Jehay gaan de soldaten 

de verpleegsters als „Maman‟ roepen874. Maar vóór dit alles kon gebeuren 
moesten eerst wat problemen overwonnen worden, want niet iedereen was 

tevreden met de militaire afdeling hier in L‟Hôpital Elisabeth. 
 
Op 2 juni 1915 krijgt de directrice telefoon van de diensten van dokter Rulot met 

de melding dat zij geen Belgische soldaten mogen houden. Waarop ze mondig 
zegt waar het op staat: ze doet wat nodig is, het is te zeggen: evacueren van 

zodra mogelijk875. Maar niets is minder waar en Rulot weet dat. Op hun hoede 
zijnde worden de artilleurs vermomd in hun abri‟s, terwijl er iemand van het 

ministerie van Binnenlandse Zaken komt melden dat de soldaten moeten 
vertrekken876. Hoe dit verhaal verder loopt weten we niet daar Maria van den 
Steen de Jehay hierover verder niets noteert, noch in haar memoires noch in de 

dagboeken, maar het 7de blijft alleszins naar het Elisabeth-hospitaal komen. Op 
24 juli 1915 is er enkel volgend opschrift: Winch: Il me dit que je puis prendre 

dans mon hôpital- qui est une oeuvre privée- qui je veux877. We kunnen uit de 
context echter niet afleiden of het hier om patiënten of personeel gaat. 
 

Tot maart 1917 blijven deze mannen zonder enig probleem naar Poperinge 
komen om hun wonden te laten verzorgen. Enige gebeurtenis die omtrent deze 

patiënten vermeld wordt is het overlijden van adjudant Emile de Laveleye878. 
 
Vanaf lente 1917 ziet men echter de mogelijkheid van het vertrek van de 13de 

Belgian Field Artillery naderen en begint men zich in het hospitaal voor te 
bereiden op de ontvangst van de 6de Artillerie Divisie879. De Engelsen zijn niet erg 

opgezet met deze plannen van het Belgische leger en trachtten alsnog, 
tevergeefts, het 13de in te lijven in hun troepen880. Hoewel Maria van den Steen 
de Jehay in haar memoires noteert dat de soldaten van de 13de Aritillerie Divisie 

blijven tot mei 1917 is het toch reeds in maart dat de 6de Divisie het hospitaal 
komt inspecteren en de onderhandelingen over de opname van haar militairen 

voert881 
Daar in oorlog niets zeker is moet Maria van den Steen de Jehay vaststellen dat 
er in april 1917 plots sprake is van de vervanging van de 6de Divisie door de 4de 

Artillerie Divisie882, die dan zelf weer vertrekt op 19 juni 1917883. 
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Ondertussen worden ook nog steeds Engelse soldaten in het Elisabeth-hospitaal 
verzorgd884. 

 
Het waarom van het vertrek van de 4de Artillerie Divisie is niet duidelijk, alleszins 
niet uit ontevredenheid want nog geen jaar later – 27 maart 1918- wordt het 

Elisabeth-hospitaal gevraagd of zij opnieuw ambulance willen zijn voor het 4de 885.  

Op 4 en 5 april 1918 worden de maatregelen genomen voor de installatie van 

Couthoven als ambulance voor deze divisie886, maar ruim drie weken later echter 
wordt de gehele site ontruimd887. Waar de militairen naar toe gaan is niet 
duidelijk, vermoedelijk weet Maria van den Steen de Jehay het zelf niet door de 

chaos die er die dagen heerst.  
 

Doch op 7 mei 1918, een dag nadat letterlijk alles was weggehaald, deelt kolonel 
Simon888 mede dat er opnieuw gewonden en zieken van hun artillerie- en 

genietroepen naar ‟t Couthof worden gestuurd en tien dagen later liggen 70 
Belgische soldaten met griep in het „nieuwe‟ hospitaal.  
 

Het Elisabeth-hospitaal beëindigt haar werk op 25 november 1918, na bijna 2000 
militairen en 2600 burgers te hebben verzorgd889. 

 

8.5.3  Medische fiches in het Algemeen Rijksarchief  

 
Wanneer we het fonds „Burgerlijke ziekenhuizen achter het front‟ consulteren 
vinden we de medische dossiers terug van patiënten uit het Elisabeth-hospitaal 

te Poperinge, hoofdzakelijk voor de periode 1915 - mei 1916. Het betreft hier 
vermoedelijk documenten afkomstig van dokter Henry, daar quasi alle dossiers 

zijn handtekening dragen en de correspondentie in de archiefmappen allemaal 
aan hem is gericht. Dit brengt met zich mee dat we voor de periode na mei 1916 
bitter weinig terugvinden over het Elisabeth-hospitaal zelf. 

Van de Franse en Belgische militairen in het hospitaal is niets achtergebleven. De 
Engelse patiënten zijn ons wel bekend, hun dossiers bevinden zich nog in het 

Algemeen Rijksarchief, alsook deze van de burgers, met dien verstande dat dit 
tot mei 1916 is, op het „bevallingsschriftje‟ na, dat vermoedelijk door de Friends 
werd achtergelaten om aan te vullen. Hoe de administratie van patiënten verliep 

na mei 1916 is onduidelijk. 
 

Zoals hoger aangehaald werden naam, adres, leeftijd en dergelijke meer 
bijgehouden op een standaardformulier, waarvan er telkens twee exemplaren per 
dossier zijn. Dit formuliertje is op 1 februari 1915, gegevensfiche van Soeur 

Claire/Maria Bellens –bijlage 16-, voor het eerst van het „Hôpital Elisabeth 
Poperingue‟. Voorheen werd papier met als hoofding „L‟Hôpital de la Chartreuse‟ 

gebruikt waarop de hoofding was doorstreept en vervangen door „Hôpital Civil 
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Poperingue‟. Dit „Hôpital de la Chartreuse‟ is naar alle waarschijnlijkheid het 
„Gasthuis‟ van Poperinge dat dienst deed als burgerlijk hospitaal tot 29 maart 

1915. Deze formulieren, met hoofding van het klooster, worden zeker nog tot 29 
maart 1915 gebruikt, wanneer de patiënten van het klooster geëvacueerd 
worden naar kasteel D‟hondt en het klooster niet meer gebruikt wordt.  

 
Nog vast te stellen aan de hand van de medische dossiers is dat pas vanaf 29 

maart 1915 observaties in het hospitaal zelf werden gedaan. Voorheen bestaan 
de dossiers enkel uit het gegevensformulier, de „Clinical Chart‟ vermeldt enkel de 
datum van binnenbrengen en evacuatie. Vanaf de aankomst in Malassise zien we 

gegevens over de behandeling en symptomen genoteerd. Na deze 29ste maart 
zien we dat ook testen en medische gegevens ( zoals vaccinaties) worden 

genoteerd tijdens het verblijf in het kasteel. Deze „Clinical Charts‟ zijn afkomstig 
van het leger daar er gedrukt staat „ Military hospital‟, hier wordt Château – later 

vaker Château Elisabeth- ingevuld. 
 
Deze medische dossiers zijn een uitgelezen kans om vele vergeten burgers terug 

een naam te geven en zo toch in herinnering te brengen, daar velen hun graf 
verdwenen is. Ik voeg de reeds geconsulteerde dossiers bij in bijlage 16. het 

betreft slechts een fragment van de dossiers aanwezig in het Rijksarchief en zij 
bevatten enkel deze gegevens relevant voor mijn onderzoek. De medische 
dossiers vermelden eveneens de behandeling met vaccins, de koortsgrafieken, 

resultaten van labo-testen, inentingen,… . Daar de medische kennis om hierover 
te oordelen mij ontbreekt heb ik deze gegevens niet genoteerd en verwerkt. 

 

8.6 Ziektes tijdens de Eerste Wereldoorlog 

 
Het is hier de bedoeling een kort overzicht te geven van de meest voorkomende 
ziektes bij burgers en militairen tijdens deze oorlog. Zodoende heeft men een 

beter zicht op de situaties waarmee men geconfronteerd werd en de onmacht 
tegenover bepaalde ziektes in deze periode, omdat men niet beschikte over de 

nodige materialen en voldoende medische kennis. 
 
Bij de naam van elke ziekte wordt de Engelse vertaling gegeven daar de 

medische informatie voor de zone Ieper quasi volledig Engelstalig is, een logisch 
gevolg van het feit dat Ieper en Poperinge in Britse zone lagen. 

 
Difterie ( Diphterie)890 
 

De „corynebacterium diptheria‟ is de verwekker van deze ziekte die vooral bij  
jonge kinderen voorkomt. In principe is difterie niet erg gevaarlijk maar in geval 

van een epidemie is de bacterie zelf besmet met een virus dat verantwoordelijk 
is voor de uitwerking van een „machtig‟ exotoxine891 waardoor de 

dodelijkheidsgraad van difterie gevoelig gaat stijgen. Dit gif verspreidt zich via 
de bloedsomloop. De dood wordt veroorzaakt door de afsluiting van de 
luchtwegen als gevolg van het opzwellen van de nek.  
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 Carmichael A.G., in: Kiple K., The Cambridge World History of Human Disease, Cambridge University 

Press, Cambridge, 1993, p 680-682 
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 Een door levende bacteriën afgescheiden gifstof, Van Daele ( twaalfde editie, 1995) 
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Naast de moeilijke en „bevuilde‟ ademhaling zien we als symptomen: degeneratie 
van de hartspier en zenuwstelsel, beeneter892, groen of zwart membraan, hoge 

koorts, braken en een pijnlijke keel.  
 
Besmetting gebeurt door de ademhaling, ongepasteuriseerde melk en door 

aanraking, maar ook het stof dat door een besmet persoon werd geïnfecteerd 
kan nog weken besmettelijk blijven. De ziekte kent een korte incubatieperiode 

van 2 tot 4 dagen. 
 
Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog bestond nog geen daadwerkelijke 

behandeling tegen difterie maar men kende wel reeds het Kitasato-Behring 
serum dat vrij efficiënt bleek. In de negentiende eeuw was een vaccinatie tegen 

difterie dan ook verplicht geworden. 
 

Dysenterie ( Dysenterie) 
 
Verschijnt in drie vormen: Amoebes (Amoebe), Bacterieel ( Bacillair) en Acute 

Diarreeziektes ( Acute Diaree Diseases) 
 

Amoebes893  
 
Amoebische dysenterie is een darmontsteking veroorzaakt door de „ameba 

entamoeba histolyca‟, een parasiet. Deze ontsteking breidt zich in zeldzame 
gevallen uit naar de lever, de longen, de hersenen en andere organen.  

 
De besmetting gebeurt via de fecale-orale route of via directe besmetting in 
gevallen van overbevolking. De fecale-orale besmetting gebeurt als gevolg van 

vervuiling van riolen, waterputten en –pijpen, maar deze vorm van besmetting 
veroorzaakt vaker bacteriële dysenterie dan amoebische. 

 
De behandeling van de ziekte is ( ook vandaag nog) moeilijk daar er geen direct 
geneesmiddel voorhanden is. Preventie door een goed functionerend sanitair kan 

echter veel voorkomen894. 
Amoebische dysenterie is moeilijk vast te stellen via labo-testen daar de 

trofozoïeten895 enkel actief zijn in verse specimen, soms kan men ze waarnemen 
in het bloed maar dan is er alleszins meer dan één staal  nodig.  
 

Amoebische dysenterie wordt gekenmerkt door grootschalige beschadiging en 
vernietiging van weefsel, bloedingen, vochtverlies, afwerpen van slijm, slechte 

vochtopname en diarree van bloed en slijm. Symptomen zijn: diarree, buikpijn, 
stoelgang met slijmerig bloed, magerte en uitputting.  
 

Het verschil met bacteriële dysenterie bestaat er in dat de amoebische variant 
chronisch is en niet gepaard gaat met hoge koorts. Zij kent ook een graduele 

opgang. 
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Bacteriële896   
 

Deze vorm van dysenterie wordt door vijf soorten bacteriën verwekt: 
campylobacher, salmonelle, yersinia, escherichia coli en in de meeste gevallen 
door shigella. 

 
De besmetting gebeurt ook hier door de fecale-orale route, vooral via het water. 

Dus ook hier is een slechte hygiënische omgeving bron voor deze ziekte die zelfs 
via vliegen kan worden overgebracht ( vlieg eerst op de uitwerpselen, komt dan 
op het voedsel zitten).  

Deze ziekte komt echter hoofdzakelijk bij kinderen voor. Shigella ontwikkelt zich 
goed in melk, waardoor de besmetting van kinderen eenvoudig wordt. 

 
In tegenstelling tot de amoebische variant is de bacterie tot vier weken na het 

herstel waar te nemen in de uitwerpselen. De incubatieperiode is ook aanzienlijk 
korter, deze beperkt zich tot 4 dagen. 
 

Zij kent eveneens de hierboven vermelde symptomen met eventueel ook 
vochtophoping in de weefsels. 

Bacteriële dysenterie kent een verschillend ziektepatroon bij kinderen en 
volwassenen. Waar kinderen koorts, slaperigheid, irritatie, anorexia, buikpijn en 
diarree ( met bloed, etter en slijm na drie dagen) kennen en vaak sterven van 

uitdroging na twaalf dagen ( in geval van herstel is men een goede twee weken 
ziek) kennen volwassenen normaal geen koorts en zien we een herstel na zes 

weken ziekte. 
 
Acute diarree ziektes897 

 
Kent dezelfde symptomen als bacteriële dysenterie maar wordt door andere 

virussen, bacteries of parasieten veroorzaakt. 
 
 

Gangreen (Gangrene)898 
 

Gangreen staat voor het afsterven van weefsel. Dit afsterven bestaat in twee 
grote groepen: natte en droge gangreen. Droge gangreen is de necrose van de 
weefsels aan uiteinden van het lichaam ( wonde) door het verstoppen van aders. 

Natte gangreen ontstaat door een bacterie die binnendringt in dood weefsel en 
daar zorgt voor verrotting. Naast deze twee grote groepen is er nog een minder 

voorkomende variant „gasgangreen‟ genaamd899. 
 
Bij droge gangreen wordt het afsterven veroorzaakt door het uitblijven van de 

bloedtoevoer en wordt de plek van de wonde koolzwart. Bij natte gangreen gaat 
de wonde eerst opzwellen en zeer pijnlijk worden en daarna een zwart-groene 

kleur krijgen. Bij gasgangreen komen hier bovenop enorm stinkende gassen vrij 
( verrottingsgassen).  
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 Patterson D.K., in Kiple K., 1993, p 604 
897

 Patterson D.K., in Kiple K., 1993, p 676 
898

 Quintal D. en Jackson R., in : Kiple K., 1993, p 741-744 
899

 Deze kwam wel zeer regelmatig voor in het Elisabeth hospitaal. 
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Gangreen vindt zijn oorzaak in vele dingen: embolie900, verharding van 
bloedvaten, bloedsomloop in het algemeen, fysisch ( brandwonden, vriesplek, 

uitwendig veroorzaakt letsel, druk, ioniserende straling901, …), chemisch 
(brandende en bijtende middelen, vergif, drugs), microbiologisch ( bacteriële 
infectie, virale infectie, rickettsial902, ….. 

 
Een belangrijke soort gangreen is de zogenaamde „hospitaal gangreen‟ die 

veroorzaakt wordt door amputaties en wonden die niet hygiënisch worden 
verzorgd. Vooral de opkomst van buskruit in wapens, dat dan in de wonden blijft 
plakken deed het verlies van ledematen en levens door gangreen aanzienlijk 

toenemen. Een slechte en gebrekkige hygiëne en overbevolking kunnen in 
uitzonderlijke gevallen voor een epidemie zorgen.  

 
Griep ( Influenza)903 

 
Het griepvirus kent tot op heden nog geen effectief geneesmiddel. Een belangrijk 
onderscheidt moet gemaakt worden met „koude koorts‟ welke meestal individueel 

voorkomt, terwijl de griep collectief optreedt. Griep is uiterst besmettelijk en 
verplaatst zich mee met haar dragers. 

 
Als symptomen noteren we: plots begin, zere keel, hoesten, lopende neus, 
koorts, koude-aanvallen, hoofdpijn, zwakte, spierpijn, gewrichtspijnen en 

uitputting. Vaak wordt griep gecombineerd met bronchitis en sinusitis en in 
weinig voorkomende gevallen met bacteriële pneumonia ( zie verder) welke 

bijzonder dodelijk is. 
 
De Spaanse griep, zoals de griepepidemie van 1918-1919 bekend geworden is, 

was een combinatie van een virale en bacteriële infectie die een uitzonderlijk 
dodelijke pneumonia veroorzaakte. Het virus was zo opmerkelijk dodelijk dat er 

een algemene immuniteit optrad die bij de slachtoffers ontstekingen en 
vochtophopingen veroorzaakten.  
De Spaanse griep brak door in de lente van 1918 in de Verenigde Staten waar 

veel jonge mensen stierven ( normaal is griep vooral dodelijk voor oudere 
personen). Vanaf augustus 1918 heeft de griep het Europese continent bereikt 

met miljoenen doden in zes maanden tijd. Een derde golf volgde in de winter en 
lente van 1919. 
De Spaanse griep zou de grootste demografische shock ooit zijn geweest.  

 
Pneumonia ( Pneumonia)904 

 
Pneumonia is een acute ontsteking van de longen die veroorzaakt wordt door 
verschillende „ontstekingsveroorzakers‟: virussen, bacteriën, parasieten of 

schimmels en die bewerkstelligd wordt door de omgeving en fysische toestand 
van de patiënt. Belangrijk in deze context is dat pneumonia ook veroorzaakt 

wordt door „chemical irritation‟ en blootstelling aan schadelijke stoffen of 
overgevoeligheid, maar eveneens door gas in de longen bij patiënten verzwakt 
door drugs, alcohol, anesthesie of een andere ziekte. Vooral deze laatste is 
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opmerkelijk. Duffin stelt dat pneumonia zich vaak enkel manifesteert in 
combinatie met een andere ziekte ( onder andere griep)905.  

 
Afhankelijk van de „bron‟ van de ziekte is er een verschillende vorm van 
opkomen, duur, patroon en symptomen. De belangrijkste symptomen zijn wel te 

noteren: plotselinge doorbraak, koudeaanvallen, snelle stijging van de 
temperatuur, snelle hartslag en ademhaling, hoesten met bloed in het speeksel 

en borstpijn.  
De eerste zeven tot tien dagen treedt er hevige koorts op in combinatie met 
andere symptomen ( afhankelijk van de bron van besmetting), hierna komt men 

in een soort crisis terecht waarbij men als het ware de ziekte uitzweet, waarna 
men genezen is.  

Wanneer er geen behandeling ingesteld wordt geneest de patiënt normaal 
vanzelf, wel moet nogmaals attent gemaakt worden op de combinatie met 

andere ziekten die wel langer kunnen aanslepen of dodelijk zijn.  
 
Syfilis ( Syphilis)906 

 
Syfilis behoort tot de seksueel overdraagbare ziekten en wordt als chronisch 

omschreven. De spirochetale907 bacterie „ Treponema pallidum‟ is de verwekker 
van deze ziekte, die extreem veranderlijk is qua symptomen en tevens in staat is 
elk deel van het lichaam te infecteren.  

 
De ziekte bestaat uit drie fasen, waarbij de derde fase zich slechts bij één op de 

drie patiënten voordoet.  
Het ziekteverloop gaat algemeen gezien als volgt908: 
 

 Primaire syfilis ( eerste fase) 
 

Incubatieperiode van twee tot zes weken, met een gemiddelde van drie weken. 
Er verschijnt na deze incubatieperiode een wonde op de plaats van besmetting. 
Dit in de vorm van een enkele, kleine en pijnloze zweer. Dit is meestal aan de 

genitaliën, maar soms ook aan de mond, anus, billen en vingers. Deze zweren 
worden gecombineerd met het opzwellen van de lymfeknopen in de lies. De 

eerste fase geneest spontaan na twee tot zes weken.  
 

 Secundaire syfilis ( tweede fase) 

 
Zes tot acht weken na de eerste fase verschijnen er verspreid over de huid en 

interne organen wondjes. Bij vrouwen zijn dit vaak de eerste openlijke tekenen 
van ziekte. In deze fase spreekt men echt van een uitbarsting ( rash) van 
evoluerende maar pijnloze „zweren‟ die verschillen qua uitzicht en plaats, vaak 

worden zij gecombineerd met koorts, ziektegevoel, pijn in de benen en algemene 
opzwelling van de lymfeknopen. Na twee tot zes weken verdwijnen de zweren 

spontaan. Echter, wanneer men in deze fase niet behandeld wordt ( zoals in 

                                                 
905

 In de patiëntenfiches zien we echter dat „pneumonia‟ opgegeven staat als ziekte, combinaties worden niet 

vermeld.  
906

 Arrizabalaga J., in: Kiple K., 1993, p 1025-1028 
907

 Biologisch geslacht van spiraal- of schroefvormige bacteriën uit de familie der Spirochaetaceae die 

uitsluitend saprofytisch ( van afvalstoffen) leven, gekenmerkt door het bezit van regelmatige starre windingen en 

een asdraad. Van Daele ( Twaalfde editie, 1995) 
908

 Rekening houdend met het uiterst diverse ziektepatroon doorheen de tijd en per patiënt. 
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Wereldoorlog Eén) komt in één op de vier gevallen deze fase terug na een 
periode van twee jaar. 

 
 Tertiaire syfilis ( derde fase) 

 

Deze fase ontwikkeld zich slechts in één op de drie gevallen en treed pas op één 
tot twintig jaar na de tweede fase. Deze tertiaire syfilis wordt gekenmerkt door 

een toenemend aantal vernietigende wonden op de huid, membraan, beenderen 
en interne organen. Deze wonden worden „gemma‟ genoemd en zien er uit als 
een kleine rubberen tumor.  

Naast seksuele overdracht van de ziekte kan men ook besmet worden door 
contact met een open wonde in de eerste fase, transfusie van geïnfecteerd bloed 

of een ongeboren kind kan bij de bevalling geïnfecteerd worden wanneer de 
moeder besmet is.  

 
Tuberculose909 ( Tuberculosis)910 
 

Tuberculose is een infectueuze ziekte veroorzaakt door de bacterie 
„mycobacterium tuberculosis‟ die in 1882 door Koch werd geïdentificeerd als de 

„tubercle baccilus‟. De ziekte komt meestal voor in een chronische vorm die jaren 
kan aanslepen en zich kenmerkt door een hoest waarbij etterend speeksel, soms 
gemengd met bloed, meekomt. Uitzonderlijk komt ook een acute tuberculose 

voor waarbij de patiënt reeds overlijdt na een aantal dagen of weken. 
 

Het ziektepatroon wordt in grote mate bepaald door de gastheer van de bacterie 
en deze zijn omgeving. De leeftijd, het geslacht911 en genetische factoren 
bepalen de pathologie. Omgevingsfactoren die het gedrag van de ziekte 

beïnvloeden zijn: overbevolking, voedselkwaliteit en de werkomstandigheden. 
Deze laatste factor slaat vooral op de stoffige omgeving van de negentiende 

eeuwse textielarbeiders die de longen deed ontsteken. 
Afhankelijk van deze factoren komen bovenop het hoesten volgende symptomen 
voor: zwakheid, slaapzucht, anorexia en gewichtsverlies, angstigheid, 

koudeaanvallen, spierpijn, zweten, constante ( lage) koorts. 
 

In de negentiende eeuw behandelde men tuberculose zonder de ziekte 
daadwerkelijk te kennen. Zelfs na de ontdekking van Koch in 1882 verbeterde de 
behandeling niet noemenswaardig. Preventie, zoals stofverwijdering, bleef het 

meeste aandacht genieten. Toen men in 1895 aan de hand van x-stralen de 
beschadigingen aan de longen kon waarnemen kreeg men wel een beter beeld 

op de gevolgen van de ziekte. Echter de negentiende eeuwse behandelingen 
bleven doorgezet tot 1930, wanneer men ontdekte dat tering werd verspreid via 
de lucht912: niezen, hoesten en praten kan elk ander persoon besmetten.  

Deze behandelingen waren onder andere creosoteren913, carboloplossingen914, 
goud, arsenicum, muntolie, het drinken van papayasap en het inhaleren van 

zwavelgassen. 

                                                 
909

 Ook TBC of tering genoemd. 
910

 Johnston W. D., in: Kiple K., p 1059-1065 
911

 Meer vrouwen dan mannen overlijden aan de gevolgen van tuberculose. 
912

 In zeldzame gevallen ook via de spijsvertering, waarbij melk een belangrijke factor speelt. 
913

 Behandelen met een olieachtige stof ( uit koolteer verkregen) om verrotting te voorkomen. 
914

 Carbol is een chemische stof gevormd door kool en olie.  
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Soms haalde men zelfs een rib weg met de gedachte dat dit de activiteit van de 
borstkas zou doen dalen. Deze longinfectie, maar in principe kan het hele 

lichaam worden geïnfecteerd, kon dus in 1914 niet behoorlijk genezen worden. 
Vaak liet men de patiënt eenvoudigweg rusten in afwachting van een ( voorlopig) 
herstel of overlijden915. 

 
Tyfus ( Tyfus)916 

 
Tyfus ( niet te verwarren met tyfuskoorts!) wordt veroorzaakt door de „rickettsia 
prowazekii‟ die overgebracht wordt van mens tot mens door luizen, zowel hoofd- 

als lichaamsluizen. De luizen nemen vier tot zes keer per dag bloed af van de 
mens en in dit bloed vermenigvuldigen de ziektecellen zich snel. De overdracht 

van de ziekte gebeurt dan via de besmette fecaliën van de luis die in contact 
komen met de kleine wondjes veroorzaakt door het krabben als gevolg van het 

„onaangename‟ gevoel dat de beet van de luis veroorzaakt. Deze luizen nemen 
dan opnieuw besmet bloed op en wanneer zij dan het zieke of dode lichaam 
verlaten verhuist de ziekte mee. Voor luizen is de ziekte niet erfelijk, maar wel 

dodelijk. 
 

Tyfus wordt ook wel eens „camp fever‟ of „famine fever‟ genoemd daar zij vaak 
voorkomt op militaire expedities of bij vluchtelingen waarbij de hygiëne te 
wensen over laat. 

 
De ziekte kent een incubatieperiode van vijf tot vijftien dagen en wordt 

gekenmerkt door een plotse doorbraak met in de eerste ziekteweek 
koudeaanvallen, misselijkheid en uitputting als symptomen. Na vier tot zes 
dagen verkrijgt men een uitslag van donkerrode plekjes van twee tot vijf 

millimeter diameter op het hele lichaam. Na twee tot drie dagen is de koorts op 
zijn hoogtepunt ( 38,8°C – 40,5°C), om dan na de vijfde dag zeer snel te 

verdwijnen. Wanneer de koorts niet verdwijnt treden verdere uitputting op in 
combinatie met neurologische verschijnselen: doofheid, delirium, verdoving en 
gevoelloosheid waarna men in comateuze toestand komt die dan de dood tot 

gevolg heeft.  
 

Tyfus komt hoofdzakelijk voor in de winter en vermindert geleidelijk in de lente, 
dit proces is gerelateerd aan het vermenigvuldigen van de luis en de snelle 
verplaatsing naar een nieuwe gastheer. 

 
Men ging in Wereldoorlog Eén vooral preventief te werk door ontluizing via baden 

en stoombehandelingen van de kledij.  
 
Tyfuskoorts ( Typhoïd fever)917  

 
Een infectie veroorzaakt door de bacterie „salmonella typhi‟. Men herkent 

tyfuskoorts aan de graduele opkomst van een aanhoudende koorts, hoofdpijn, 
hoesten, storing van de spijsvertering, buikpijn, diepgaande zwakheid en soms 
een vergroting van de lever of milt en uitslag van roze vlekjes.  

 

                                                 
915

 Sondervorst F.-A., 1980, p 211 
916

 In: Kiple K., 1993, p 1080-1081 
917

 LeBaron C.W. en Taylor D.W., in: Kiple K., 1993, p 1071-1076 
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Wanneer men deze patiënten onbehandeld laat in de eerst drie of vier weken 
overlijdt 10 percent en blijft 2 percent voor altijd besmet. De salmonellabacterie 

is vrij mild en men moet slechts een aantal uren tot dagen overgeven en diarree 
verdragen. Na deze periode van ernstige ziekte blijft het wel nog weken of 
maanden duren vooraleer men volledig hersteld is.  

 
De besmetting gebeurt hoofdzakelijk via het voedsel, maar kan ook van persoon 

tot persoon of van dier op persoon voorkomen. Wel moet gezegd worden dat de 
tyfusbacil enkel is aangepast aan de mens, hierdoor wordt de controle mogelijk 
via algemene gezondheidsmaatregelen.  

 
Een belangrijke variant is de paratyfus ( paratyphoïd) die in een A, B of C vorm 

bestaat. Tyfuskoorts en deze paratyfus varianten worden gegroepeerd onder de 
naam „enterie‟918. We zien in de medische fiches ( onder andere Maria Bellens) 

dat eerst gesproken wordt van Enterie als ziekte, en dat dit dan na enige tijd 
gespecifieerd wordt naar Typhoïd fever.  
 

Wanneer er een epidemie ontstaat gebeurt de verspreiding via de fecale-orale 
route en dit hoofdzakelijk via vervuild water of voedsel. De bacterie ontwikkelt 

zich zeer goed op vele verschillende soorten voedsel en bijkomend probleem is 
dat een groot aantal dragers van de bacterie geen symptomen vertonen en zo 
dus anderen besmetten. 

 
De strijd tegen tyfuskoorts gaat hier dus ook via de preventieve weg: scheiding 

van riolen en drinkwater, onderhouden van de persoonlijke hygiëne, koken van 
het drinkwater, voedsel koken net voor het bereiden van eten, … 
 

De wetenschappelijke wereld heeft reeds in 1896 een vrij duidelijk beeld van 
tyfuskoorts als ziekte. Ferdinand Widal stelt dan dat de meeste personen besmet 

met tyfuskoorts antilichaampjes ontwikkelen in de celwanden ( O-antigen) en 
flagellae919 ( H-antigen). De Widal-test gaat in het bloed op zoek naar deze H en 
O antilichaampjes. Het is een goedkope en snelle test maar niet altijd 

betrouwbaar. In het begin van de twintigste eeuw gaan het Britse en 
Amerikaanse leger beginnen met immunisering en beter sanitair voorzien. Men 

ziet dan het aantal slachtoffers onmiddellijk dalen920, voor het eerst wordt de rol 
van tyfuskoorts niet doorslaggevend in een conflict. 
 

In de literatuur betreffende Wereldoorlog Eén wordt gewag gemaakt van het 
Vincent-serum en het Whrigt-serum. Deze twee serums werden beiden 

toegediend in het begin van de gevechten. Maar het Vincent-vaccin vroeg vier 
injecties en de soldaten waren hierdoor een paar dagen buiten werking921. Hierop 
schakelde men definitief over op het Whright-serum dat maar om twee 

inentingen vroeg. Vanaf april 1915 werd de vaccinatie tegen tyfuskoorts verplicht 
voor burgers door de Belgische overheid. Het leger begon de vaccinatie reeds in 

november 1914922. 
 

                                                 
918

 In de medische fiches zullen we regelmatig tegenkomen dat een patiënt „enterie‟ als diagnose krijgt. 
919

 Deel van de celwand. 
920

 Van 1 op 5 naar 1 op 2000. 
921

 Op 9 januari 1915 ontving gravin van den Steen de Jehay haar 3de vaccinatie van het Vincent-vaccin, zij 

noteert er een hele dag ziek van te zijn. Uit: dagboeken Maria van den Steen de Jehay, 9 januari 1915 
922

 Mélis L., 1932, p 213-214 
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Loopgravenaandoeningen  
 

Bij soldaten trof men bovenop deze ziektes ook nog vele andere specifieke 
„loopgravenaandoeningen‟ aan naast de verwondingen die zij opliepen in de 
gevechten. 

De loopgravenvoet ( Trench foot) was een gevolg van het langdurige staan in 
modder of water waardoor de voeten uiteindelijk gangreen gaan vertonen en de 

tenen rotten en afvallen, teennagels vallen uit, spieren, pezen en botten komen 
gewoon bloot te liggen. Vaak werd men hierbij nog besmet met andere infecties. 
Ook de loopgravenhand kwam vaak voor. Nadat men tijdens een gevecht 

dagenlang in de modder had gelegen was men niet in staat de handen te drogen 
en zij verkregen de zelfde verschijnselen als bij de loopgravenvoet. In beide 

gevallen was amputatie de enige oplossing.  
Ook loopgravenkoorts ( Trench fever) was een vervelend verschijnsel. Hierbij 

kwam een hevige koorts van 39°C-40°C opzetten gecombineerd met hevige 
hoofdpijn, spier- en lendenpijn of pijn in de onderbenen. Een zwelling van de 
milt, bleke tong en darmconstipatie zijn andere symptomen. Na een paar dagen 

daalt de temperatuur om dan na een aantal dagen opnieuw de kop op te steken. 
Een toestand die weken kon aanhouden, maar de patiënt genas wel spontaan 

van deze ziekte. Zij wordt overgedragen door kleerluizen en teken welke 
overvloedig voorkwamen in de loopgraven. 
Een nieuw fenomeen was de Shell-shock. Soldaten gingen na urenlange 

bombardementen compleet door het lint. Soms duurde deze hysterie of apathie 
slechts enkele uren of dagen, maar een aantal onder hen bleef zenuwziek. 

Aanvankelijk werd dit gezien als desertie en werden deze zieken geëxecuteerd. 
Na enige tijd ziet men de ernst van het probleem in en zal de legerleiding deze 
Shell-shock erkennen als daadwerkelijke zenuwziekte923. 

 
Reuma, constipatie en diarree waren eveneens veel voorkomende verschijnselen 

bij de soldaten die in de vochtige, koude loopgraven verbleven. Zeker in de 
winter verbleven zij in mensonwaardige omstandigheden. Bovenop deze 
loopgravenaandoeningen waren zij dus eveneens gevoelig voor de „gewone‟ 

ziektes924. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                 
923

 Ceulemans F., Geneeskunde tijdens de „Groote Oorlog‟, in: de Artsenkrant van 15 december 1998, p 15 
924

 Ceulemans F., Geneeskunde tijdens de „Groote Oorlog‟, in: de Artsenkrant van 15 december 1998, p 16 
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9 BESLUIT 

 
Na vier jaar oorlog, na vier jaren van zieken en gewonden loopt de Grote Oorlog 
dan eindelijk ten einde. De inwoners van de Westhoek hadden veel leed 

doorstaan vooraleer het kanongebulder een einde nam. De overheid en het Rode 
Kruis toonden bitter weinig interesse voor de niet-militaire kant van de zaak, de 

Ieperlingen waren op zelfhulp aangewezen. Deze penibele situatie werd gelukkig 
opgevangen door de komst van de Friends Ambulance Unit die dan uiteindelijk 
samen met Maria van den Steen de Jehay de gezondheidszorg weet te 

organiseren.  
We hadden ons tot doel gesteld deze burgerlijke gezondheidszorg in kaart te 

brengen en aan de hand van volledig nieuw bronnenmateriaal werd het mogelijk 
de gezondheidszorg en het Elisabeth-hospitaal, centrum van deze 
gezondheidszorg in de Westhoek, als entiteit te bespreken. 

 
Na de eerste hulp te Ieper, met onder andere Sacré-Coeur, werden zowel de 

oprichting als werking van het Elisabeth-hospitaal te Poperinge, en haar 
verschillende afdelingen, belicht waarbij de confrontatie tussen de verschillende 

overheidsdiensten zeer frappant is. Ondanks de oorlogscontext blijft het 
bureaucratische systeem onverminderd functioneren. De ministeries en 
overheidsorganisaties blijven een centrum van onderhandeling en discussie. 

Wanneer gravin van den Steen de Jehay haar Elisabeth-hospitaal van subsidies 
wil voorzien moet zij hiervoor vooral haar „contacten‟ onderhouden. Het 

Belgische systeem „ons-kent-ons‟ speelt ook in de oorlogsjaren een belangrijke 
rol. Haar verbondenheid met het koningshuis zal van den Steen de Jehay meer 
dan eens soelaas bieden. 

We kunnen uit deze casestudy van het Elisabeth-hospitaal evenzo afleiden dat 
persoonlijke relaties en belangen ondanks het oorlogsgeweld een cruciale plaats 

krijgen binnen het beleid en besluitvoering. Zoals De Schaepdrijver het stelt 
betreffende het flamingantisme: Zoals zoveel ambtelijke molens, was ook die 
van het Vlaamse beleid intussen echter ten behoeve van zichzelf aan het draaien 

geraakt925; zien we hier dat zowel de minister van Binnenlandse Zaken, Berryer, 
als Léopold Mélis schromelijk hun respectieve posities en middelen 

ge/misbruikten wanneer iets niet uitdraaide naar hun wensen. Doch soms wordt 
men gedwongen van zijn principes af te wijken. Antoine Depage kan niet in zijn 
anti-klerikale houding volharden daar het verplegend personeel schaars is. 

Zodoende moet hij in Sint-Camille opgeleide verpleegsters aannemen. Maar ook 
gravin van den Steen de Jehay liet haar principes gelden. De adellijke 

waardigheid wordt niet op het spel gezet, ook niet te Poperinge. Zij laat haar 
invloed duidelijk gelden om Louise d'Ursel tot de orde te roepen. Door dergelijk 
principieel handelen lopen enige zaken mis, onder andere het vertrek van de 

Friends Ambulance Unit, en dit zal hoogst waarschijnlijk mensenlevens gekost 
hebben; ook in het Elisabeth-hospitaal. 

  
Wat we eveneens konden vaststellen doorheen het verhaal is de onzekerheid die 
oorlog met zich meebrengt. De Quakers wilden aanvankelijk een ondersteuning 

zijn voor de militairen, maar zullen in Poperinge zichzelf ten dienste stellen van 
de bevolking en naar zeggen van Maria van den Steen de Jehay vertrekken 
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 de Schaepdrijver S., De Groote Oorlog. Het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog, Olympus, 

Amsterdam, 1997, p 151 
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omdat het Elisabeth-hospitaal een militaire functie zou gaan vervullen. Het 
hospitaal was aanvankelijk voor tyfuspatiënten, later wordt het een 

evacuatiehospitaal en nog later worden zowel gewonde burgers als militairen op 
maar liefst drie verschillende locaties opgevangen. Waar het personeel 
aanvankelijk uit religieuzen bestond worden deze regelmatig aangevuld met 

zowel Engelse als Belgische verpleegkundigen. Ook het verblijf van de dokters is 
nooit zeker.  

De Grote Oorlog bracht ook vele vernieuwingen met zich mee en verraste tijdens 
zijn duur ook voortdurend, bijvoorbeeld de gasaanvallen, ballon captif, …, 
waardoor planning vaak moeilijk was. Toch slaagt men er wonderwel in het 

hospitaal georganiseerd te krijgen en permanent draaiende te houden als 
gezondheidscentrum voor de volledige regio Poperinge. Men speelt zeer snel in 

op nieuwe situaties, zoals de inrichting van Ferme De Rycke, maar men denkt 
ook op langere termijn zoals we met de bouw van ‟t Couthof kunnen vaststellen. 

Dankzij de gelden van het Rode Kruis ( zowel het Belgische als van andere 
landen), het ministerie van Binnenlandse Zaken, particulieren en verenigingen 
kan men de patiënten en vluchtelingen van voeding, kleding, hygiëne en 

verzorging voorzien gedurende de gehele oorlog.  
 

Naast het brengen van het verhaal van de gezondheidszorg, en het Elisabeth-
hospitaal in het bijzonder, wilden we deze casestudy laten inpassen in een groter 
geheel, in andere thema's dan de gezondheidszorg.  

  
Ook de rol van „gender‟ tijdens de Eerste Wereldoorlog kan aan de hand van 

deze casestudy onderzocht worden. De maatschappelijke situatie, welke volledig 
op mannen gericht was, werd grondig verstoord. Vrouwen zoals Maria van den 
Steen de Jehay, Louise d'Ursel en Valentine Terlinden komen nu in een  

leidinggevende positie terecht -van den Steen was echter wel oprichtster van 
Sint-Camille, maar dit is eigenlijk een 'vrouwelijke' instelling. We konden echter 

nergens vaststellen dat dit enige problemen opleverde. Zij hebben ontmoetingen 
en vergaderingen met allerlei functionarissen en legerleiders, allemaal mannen 
uiteraard. Hierbij wordt nooit gewag gemaakt, zeker niet rechtstreeks, dat hun 

'vrouw'-zijn hen een nadeel opleverde. Integendeel, Maria van den Steen de 
Jehay wordt door koning Albert I aangesproken als „Le Major de Poperingue‟ en 

op een dag kwamen Franse soldaten bij haar om hulp vragen: “ On dit que c‟est 
vous qui est le bourgmestre”. Dit bevestigd niet enkel haar „gezagspositie‟, maar 
geeft ook aan dat deze aanvaard werd. Eveneens door de mannen. De Weerdt 

maakt in haar werk gewag van de problematiek omtrent de vooroordelen ten 
opzichte van 'wereldlijke' verpleegsters, zij werden als onzedig beschouwd. Met 

deze problemen kreeg men in het Elisabeth-hospitaal niet te maken, integendeel. 
De religieuzen, welke geen medische opleiding hadden genoten, zien zichzelf 
aanvankelijk zondigen bij het wassen van hun patiënten. De soldaten hier 

hebben alvast geen onzedige gedachten, zij noemen de verpleegsters Maman. 
Hoewel we niet mogen uitsluiten dat Maria van den Steen de Jehay niet alles in 

haar dagboeken opneemt. 
Doch, waar de vrouwen hier te Poperinge in het Elisabeth-hospitaal geen 
daadwerkelijke genderproblematiek ervoeren moeten we, net als De Weerdt, 

vaststellen dat na Wereldoorlog Eén enkel de mannen, de soldaten, worden 
beloond voor hun oorlogsdaden. Enkel de mannen bekwamen het enkelvoudig 

stemrecht toegekend. Weliswaar verkregen de vrouwen gemeentelijk stemrecht 
maar het lijkt hier wederom, net als in de oorlogsgeschiedenis, dat voor de man, 

de militair, een belangrijkere rol is weggelegd. Het waarom, de verklaring, kan 
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logischer wijs niet uit deze enkele casus worden afgeleid, maar wel kan men van 
hieruit de oorlogservaring van de vrouw mee in het onderzoek betrekken. De 

eigenlijke verklaring kan evenwel enkel via interdisciplinair onderzoek 
achterhaald worden. Enkel wanneer men de historische, politieke, sociologische 
en psychologische aspecten onder de loep neemt kan men tot een degelijk 

inzicht komen betreffende de na-oorloogse situatie. Laat deze casestudy een 
bijdrage zijn aan de historische factor. 

  
Een tweede domein waarbinnen dit onderzoek een meerwaarde brengt is dit van 
het internationaliserende effect van de Grote Oorlog. Het was voor velen 

inderdaad een eerste ontmoeting met verschillende nationaliteiten, talen en 
culturen. Ook voor Maria van den Steen de Jehay was het Engels een nieuwe 

ervaring. Doch iedereen doet zijn uiterste best om de multiculturele instelling te 
doen functioneren. Waar Vanwalleghem diefstallen en schermutselingen tussen 

de verschillende legers waarneemt en vele Poperingenaars hun Engels vooral uit 
commerciële overwegingen oefenen, zien we in het Elisabeth-hospitaal een 
harmonie ontstaan tussen Nederlands, Engels en Frans, waarbij de tolken een 

cruciale functie innemen. Gravin van den Steen de Jehay en koningin Elisabeth 
zullen in latere correspondentie het Engels nog hanteren, wat toch een 

bijzondere invloed van de oorlogsjaren aangeeft. 
Naast deze 'toren van Babel' komt men in aanraking met de Engelse gewoontes 
van onder andere hygiëne, discipline en de beruchte tea-time als belangrijkste 

items. Welke invloed zij hadden op de Belgische en/of West-Vlaamse 
samenleving is via dit verhaal in concreto te analyseren. Quasi elke dag wordt de 

tea-time georganiseerd. In haar memoires maakt van den Steen de Jehay van de 
Engelse hygiëne een belangrijk item en de Britse discipline is voor Jane de 
Launay een merkwaardig fenomeen. Wie een studie houdt naar de invloeden van 

deze korte periode van multiculturaliteit kan niet om concrete casestudies heen. 
De ( goede) gewoontes worden alvast snel overgenomen en aangehouden, ook 

na het vertrek van de Friends Ambulance Unit. 
Ook de vrijgevigheid van de Amerikanen ten opzichte van de Belgen zal een pro-
Amerikaans gedachtengoed hebben ontwikkeld of zeker beïnvloed.  

Het gevoel van vijandigheid ten opzichte van de Duisters, Les Boches, zal niet 
lang doorwegen daar deze bijnaam niet meer in de memoires van Maria van den 

Steen de Jehay vermeld staat.  
  
Werd de motivering voor de liefdadigheidswerken ingegeven door een bedreiging 

van de klassenorde?  
Zowel Maria van den Steen de Jehay, Louise d'Ursel en Valentine Terlinden zijn 

van adellijke afkomst. Wij kunnen bij alle drie, gedurende vier jaar, zeker een 
opvallend engagement naar de bevolking toe vaststellen. Zij trekken niet naar 
Parijs, wat vele andere adellijke dames wel doen. Bij van den Steen wordt dit 

engagement ingegeven door haar verpleegopleiding. Bij het ontvangen van haar 
diploma heeft zij er zich immers toe verbonden het land te dienen wanneer dit 

nodig was. Terlindens motivatie is vooral patriotistisch, zeker na het overlijden 
van haar zoon. Louise d'Ursel kent, naar de door mij geconsulteerde bronnen en 
literatuur, geen bijzonder engagement. Doch, in tegenstelling tot wat in de 

inleiding werd gesuggereerd kon ik nergens enig „plichtsgevoel‟ terugvinden bij 
deze adellijke vrouwen. Nergens geven zij weer dat de zorg voor de burgers voor 

hen als een „logische opdracht‟ wordt beschouwd, eventueel omwillen van hun 
sociale status. Zij blijken hoofdzakelijk uit een individueel engagement te 

handelen.  
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Nergens wordt ook gewag gemaakt van sociaal wangedrag. Maria van den Steen 
de Jehay schrijft niets over de prostitutie noch over een demoralisering onder de 

bevolking. Wel mogen we veronderstellen dat de scholen, weeshuizen en zeker 
het „plaatsen‟ van kinderen deze demoralisering wenste te voorkomen. Voor de 
volwassen burgers is er nog steeds de katholieke kerk die een oogje in het zeil 

houdt. De aalmoezenier is een constant begrip, maar ook de zondagsviering 
moet de moraal op niveau houden. We kunnen zelfs veronderstellen dat de 

samenwerking met de „Quakers‟ net hierdoor bijzonder goed verliep. Deze sobere 
en streng gelovige groepering sloot nauw aan bij het christelijke gedachtengoed 
dat het Elisabeth-hospitaal typeerde. Ook de „kantscholen‟ die de Aide Civil Belge 

inrichtte voor de vrouwen zullen toch wel een maatregel geweest zijn om 
verarming – die de vrouwen vaak tot prostitutie dwong- tegen te gaan. 

 
Waar de demoralisering alvast niet frapant was voor Maria van den Steen de 

Jehay, kunnen we ons ook vragen stellen bij het brutaliserende effect dat de 
oorlog zou gehad hebben. We zagen immers dat de soldaten de verpleegsters 
van het Elisabeth-hospitaal als Maman gaan aanspreken. We kunnen op zijn 

minst van een liefdevolle omgeving spreken. Dit kan uiteraard niet veralgemeend 
worden daar het Elisabeth-hospitaal geen militaire instelling was en de katholieke 

gedachte van naastenliefde doorslaggevend was bij het functioneren van dit 
hospitaal.  
 

We moeten ons er hier absoluut van vergewissen veralgemenende uitspraken te 
doen met betrekken tot maatschappij, cultuur, moraal en dergelijke meer. Het 

Elisabeth-hospitaal is slechts één omgeving, één deeltje van een uiterst complex 
gegeven dat de maatschappij is. We kunnen hier niet spreken van een  
voldoende „representatief staal van de bevolking‟ om degelijke en betrouwbare 

conclusies te formuleren. 
Toch mogen we uit de casus van het Elisabeth-hospitaal afleiden dat het „vrouw-

zijn‟ te Poperinge geen directe aanleiding was tot benadeling en achteruitstelling. 
Maria van den Steen de Jehay en haar onderdirectrices worden gewaardeerd om 
hun kunnen en maken nooit melding van enige vorm van discriminatie.  

De internationalisering heeft zich hier te Poperinge alvast laten gelden. Als 
hoofdkwartier van de Britse sector was het een af en aan van vele verschillende 

nationaliteiten, talen en culturen. Nauwe contacten worden gelegd met –quasi- 
alle hoeken van de wereld. Het Elisabeth-hospitaal mag misschien wel als een 
multicultureel project gezien worden, welk bovendien vele levens heeft gered.  

 
Dat Maria van den Steen de Jehay en haar medewerkers hun inzet vooral werd 

aangestuurd door de gedachte van naastenliefde wordt telkens opnieuw 
aangehaald. We konden inderdaad een hoofdzakelijk individueel engagement 
vaststellen. Dit is uiteraard voor deze drie dames persoonlijk en schept geen 

algemeen beeld van motivering bij andere „adellijke instellingen‟ tijdens de 
oorlog.  

Nog moeilijker is een eindoordeel op te stellen over de brutalisering in het 
Elisabeth-hospitaal. We kunnen vooral stellen dat dit niet uit de bronnen is af te 
leiden, maar dat we hier onze historische kritiek met betrekking tot het „zwijgen 

van de bron‟ best bij de hand nemen.  
 

Met deze studie heb ik enerzijds rechtstreeks een stukje oorlogsgeschiedenis 
bijgebracht. Het Elisabeth-hospitaal is nu een gekende instelling en kan dienen 

als basis voor verder onderzoek naar de gezondheidszorg tijdens Wereldoorlog 
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Eén of zij kan in de Poperingse oorlogsgeschiedenis bijgevoegd worden. De 
Eerste Wereldoorlog is nu weer iets meer gekend. Anderzijds is vanuit dit werk 

ruimer onderzoek naar het leven in de Westhoek mogelijk en kan men alleszins 
concreto gegevens toetsen aan de reeds bestaande thesen betreffende het 
alledaagse leven in Poperinge tijdens deze oorlogsjaren en kunnen op termijn 

misschien nieuwe inzichten ontwikkeld worden. Uiteraard is nu ook comparatief 
onderzoek tussen verschillende instellingen een optie, zowel een vergelijking 

tussen bezet en onbezet België of militair versus burgerlijk mogelijk. Ook ligt een 
comparatieve oefening met buitenlandse ziekenhuizen binnen de mogelijkheden. 
En ook voortgezet onderzoek naar de hospitalen in het „achterland‟, naar waar de 

patiënten werden geëvacueerd, kan nog extra inzichten opleveren en onze 
kennis vergroten betreffende deze thematiek. 

  
In het bovenstaande onderzoek lieten we de tanks en gasgranaten aan ons 

voorbijgaan om te focussen op de onvrijwillige slachtoffers en degenen die het 
voor hen opnamen. 
  

La "Petite Histoire" gaat vaak over grote mensen en verdient evenzeer onze 
aandacht als we ons een volledig beeld willen vormen van de Eerste 

Wereldoorlog en haar gevolgen. 
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10  LIJST VAN NAMEN 

 
Bacon Robert Studeerde af aan de Harvarduniversiteit, waarna 

hij in het bedrijfsleven stapt. Dit is te 

stresserend voor hem en in 1905 wordt hij tot 
'assistent Secretary of State' benoemd. U.S. 

Secretary of State wordt hij slechts twee maal 
voor een korte periode - 1906: ter vervanging 
van Elihu Root die naar Zuid-Amerika is. En 

1909 onder Theodore Roosevelt. Nadien wordt 
hij ambassadeur te Parijs tot 1912 waarna hij a 

Fellow of Harvard wordt. In 1914 keert hij terug 
naar Frankrijk om er te helpen bij de American 
Ambulance.Als Amerika dan ook in de oorlog 

betrokken geraakt dient hij onder generaal 
Pershing als majoor (1917), en als luitenant-

kolonel (1918) werkte hij als chef van de 
Amerikaanse militaire missies bij het Algemeen 

Hoofdkwartier van de Britten. ° 5 juli 1860, + 29 
mei 1919. meer info: James Brown Scott, Robert 
Bacon: The Life and Letter, Kessinger Publishing, 

2004, p 520       

Baker Philip J.  Voormalig voorzitter van de 'Cambridge Union 

Society' ; 'bezieler' van de Quakers; Had contact 
met G.W. Young aangezien hij eveneens 
bergbeklimmer en atleet was. 

Berryer Paul Burggraaf. Was Minister van Binnenlandse Zaken 

van 1910 tot 1918 en van 1921 tot 1924, 
Tevens Minister van Staat; °4 mei 1868 te Luik , 

+14 juni 1936 in Spa.   meer info op:                                                  

http://www.ars-moriendi.be/BERRYER.HTM 

Boncquet Emma Kloosterzuster te Ieper bij de 'La Motte zusters',         
°1883, + 1977 

Bruneel Burgemeester van Kemmel tijdens Wereldoorlog 
Eén 

Byssche W.  Evangelisch missionaris uit Canada, wonende te 
Grenoble. Zal zich inzetten voor de 

weeskinderen te Wisques tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. 

Cadbury Laurence Zorgt voor de organisatie van auto's en 
distributie van middelen bij de F.A.U.. Verblijft in 

het hoofdkwartier te Duinkerke 
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Carton de Wiart Henri Graaf. Minister van Justitie van 1911 tot en met 
1918. Wordt Eerste Minister in 1920 en blijft dit 

slechts tot 1921. °31 januari 1869, +6 mei 1951. 
Meer info op: http://www.ars-
moriendi.be/CARTON_DE_WIART_H_FR.HTM 

  
Cels Verbindingsofficier tussen het Engelse en het 

Belgische Leger in de regio Poperinge-Ieper 
tijdens Wereldoorlog Eén 

Coplans Israelische 'docteur' chemicus met een 'auto-

laboratoruim' in de Britse zone. Houdt zich op 
dicht bij het hospitaal 

Curie Marie zie Slodofska Mania 

Darby Basil Sécretaris van het Elisabeth ziekenhuis, 
eveneens lid van de F.A.U. 

  
de Brocqueville Charles M.P.A. Minister van Oorlog van 1912 tot 1917 ( laat in 

1913 de algemene dienstplicht stemmen) en van 
1932 tot 1934. Eerste Minister van 1911 tot 
1918 en van 1932 tot 1934. Minister van 

Buitenladse zaken van 1917 tot 1918. Wordt 
baron in 1919 en graaf in 1920.  

°4 december 1860, +5 september 1940.           
Meer info op:                                              
http://www.ars-

moriendi.be/DE_BROQUEVILLE.HTM  
de Caraman-Chimay Ghislaine Gravin. Eredame en vertrouwelinge van Koningin 

Elisabeth. 

de Ceuninck Armand L.T. Baron. Luitenant-Generaal der Artillerie in het 

Belgische leger en Minister van Oorlog van 4 
augustus 1917 tot 28 november 1918 in 
opvolging van Emile Vandervelde. °27 mei 1858 

te Mechelen, +12 april 1935 te Brussel 

de Croy Henri Commissaris van het station te Duinkerke 

de Diesbach Kapitein (Frans). Commandant van het station te 

Abbeville, 

de Jonghe André Kolonel, militair medewerker op het Algemeen 
Hoofdkwartier van het Britse leger. 

De Lannoy Door Maria van den Steen de Jehay omschreven 

als: 'Commandant d' Etat-Major Officier' en 'chef 
de mission à la 8ème armée française' ( L' autre 
guerre, p 1). Belg!  
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De Laveleye Emile Robert Edouard Adjudant bij de 7de Artillerieregiment en tevens 
verbindingsofficier tussen Belgische en Britse 

Leger. + 12 maart 1916 te Poperinge 

de Lichtervelde Louis Secretaris van Minister de Broqueville 

Delaere Charles Camille Pastoor van de Ieperse parochie Sint-Pieters, zal 
tijdens Wereldoorlog Eén veel waardevols vanuit 

de Ieperse stad redden en vervolgens naar 
Wizerne gaan om daar mee te helpen in het 

weeshuis voor Ieperse kinderen. Ontvangt op 17 
juni 1915 het ridderkruis van de Leopoldsorde 

van Koning Albert te De Panne. Dagboek 
uitgegevendoor Geldhof Jozef in 1974.  
°1860, +18 december 1936.  

  

Delahaye Gustaaf Ieperling die het Heilig Hart ziekenhuis zal 
'bewaren', wordt later schepen van Ieper. 

Dagboek uitgegeven door Geldhof Jozef in 1974.  
°22 juni 1878, +22 september 1942 

  

Depage Antoine  Dokter/chirurg. Voorzitter Directiecomité van het 
Belgische Rode Kruis en directeur van het 

militair hospitaal te De Panne "L' Océan". 
Generaal-Majoor van de medische dienst van de 

reservisten van het Belgische Leger. Tevens 
liberaal senator geweest. Richtte in Brussel een 

professionele ( niet-katholieke) 
verpleegsterschool op. Depage was ook 
professor aan de Brusselse Universiteit. Wordt 

na de Eerste Wereldoorlog voorzitter van het 
Belgische Rode Kruis.  

° 28 november 1862, + 10 juni 1925. 
  
Depage Marie Echtgenote van Antoine Depage, meisjesnaam 

Marie Picard, verzamelde vele fondsen voor L' 
Océan. Kwam om bij de torpedering van de 

Lusitania op 7 mei 1915, zij werd begraven in de 
duinen nabij het hospitaal. 

  

Derache Paul Dokter-generaal. Bij aanvang van de oorlog is hij 
in dienst als inspecteur bij de gezondheidsdienst 

en is hij regimentsgeneesheer 2de klas.Vanaf 25 
april 1915 heeft hij de leiding van het 
veldhospitaal te Cabour (nabij Adinkerke). 

Directeur van het militair hospitaal te Beveren-
Yzer dat opgericht werd in februari 1917. is sinds 

1910 'Docteur de la Maison du Roy' en wordt na 
de oorlog Inspecteur generaal van de 
gezondheidsdienst van het leger                                                              

°22 mei 1873, + 7 augustus 1933 
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Didier Georges Secretaris van het directiecomité van het 
Belgische Rode Kruis. 

  
du Roy de Blicquy Albert A.M. Baron. Kolonel in het Belgische leger, 

Vertrouweling Koning Albert I. ° 12 juni 1869, + 

9 september 1940. meer info op: 
http://www.ars-

moriendi.be/DU_ROY_DE_BLICQUY1914_FR.HTM 

d'Ursel Louise Gravin. Onderdirectrice van het Elisabeth-
Hospitaal te Popering. Dame d'Honneur van 

koningin Elisabeth. Ontvangt op 6 juni 1915 het 
kruis van de Leopoldsorde van Koning Albert 
voor haar zorg voor gewonden en andere 

oorlogsslachtoffers te Poperinge. Zij huwt op 2 
februari 1926 met burggraaf Joseph d'Hennezel.           

°10 september 1886 te Dongelberg, +12 mei 
1956 te Saint-Gilles 

  

Faversham ( Lord) Town-Major Poperinge in opvolging van Hankey, 
overlijdt in 1916 

  
Fyfe Georgie Schotse verpleegster, werkte voor L'Oeuvre 

d'hospitalisations des réfugiés belge, dat 
kinderen uit niet-bezet België onderbracht bij 
privé-personen in Zwitserland.  

Geoffrey Winthrop Young Leidt de F.A.U. in Ieper en omstreken. 
Aanvankelijk oorlogscorrespondent voor The 

Daily News, maar zal zich het lot van de Belgen 
aantrekken en alzo de Qaukers in actie brengen 

aan het front. Vertrekt in mei 1916 naar Italië 
waar hij een been verliest. °1876, +1958.  

  

Godts Dokter. Medisch directeur in Engeland tijdens 
W.O. I 

Greindl Commandant van de 7de Artillerie Divisie ( 
Belgische leger) 

Hall Kapitein ( Brits). Politiechef van Poperinge 

Hankay/Hankey Kolonel. Town-Major Ieper tijdens de oorlog, in 
opvolging van Lee 

Ingelbeck Secretaris van Koning Albert I tijdens W.O. I 

Jane De Launay Verpleegster in "L' Océan", behaalde diploma op 

Sint - Camille. Haar dagboek werd uitgegeven in 
1937 en in een bewerkte versie door Gysel A. in 
2002 
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Janssens de Bisthoven Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen  
( onbezet gebied) tijdens de Eerste Wereldoorlog 

Koning Albert I Koning der Belgen van 23 december 1909 tot 17 
februari 1934, gehuwd met Elisabeth op 2 

oktober 1900  °8 april 1875, + 17 februari 1934 

Koningin Elisabeth  Koningin der Belgen van 23 december 1909 tot 
23 november 1965, gehuwd met Albert I op 2 

oktober 1900, °25 juli 1876, + 23 november 
1965. 

Lahaye Nestor Burgemeester van Poperinge in opvolging van 
Felix Van Merris na diens overlijden in 1918. 

Lambrechts E. Rechterhand van Rulot, inspecteur van de 

gezondheidsdienst van binnenlandse zaken.  

Lee Eerste Town-Major van Ieper, verbleef twee jaar 

te Ieper 

Lemire Abbé (abt), Burgemeester van Hazebrouck 

tijdens de Eerste Wereldoorlog 

Mazeman Raoul Baron. Eigenaar van 't Couthof tijdens de Eerste 

Wereldoorlog. Gehuwd met Mathilde van 
Outryve d' Ydewalle op 29 april 1889,                                            

° 23 december 1854 te Ieper, + 12 november 
1923 te Proven.  

Mélis Leopold Gelijkgesteld Luitenant-Generaal ( per 26 juni 

1914). Dokter van beroep. Inspecteur-generaal 
van de gezondheidsdienst van het leger van 26 

september 1913 tot en met 1 augustus 1919.                                          
° 3 april 1859, + 27 januari 1932 

Mercier Désiré Kardinaal van 1906 tot 1926.                                        

°22 november 1851, + 23 januari 1926. 

Michel Generaal, commandant van de 4de 

artilleriedivisie van het Belgische leger. 

Nevinson Officiële reporter voor het Britse leger ( War 
office en British Army Manch Guardian), hielp 

F.A.U. te organiren in de regio's rond Duinkerke 
en Ieper 
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Nolf Pierre Dokter en fysioloog. Professor te Luik. Zal bij 
aanvang van de oorlog gaan werken in het 

hospitaal te Koksijde - Sint Idesbald. Uitvinder 
van de behandeling op basis van peptone bij 
infectieziekten en de methode-Nolf ( toediening 

van zuurstof via de neus). Neemt in 1917 de 
leiding over van dokter Derache in Cabour. 

Vanaf 1917 worden te Cabour enkel nog zieken 
en gasslachtoffers opnemen, de naam van het 
hospitaal verandert dan van Cabour-chirugical 

naar Cabour-médical. °1873, + 1953 

Pieraerts Monseigneur, aalmoezenier van de 
verpeelgsterschool Sint-Camillus 

Rulot Inspecteur van dienst voor gezondheid en 

hygiëne ( Binnenlandse Zaken) 

  

Sir Stanley Arthur Minister-President van het oorlogscomité van de 
Britse Rode Kruis en voorzitter van de orde van 
Sint John van Jeruzalem (een Engelse 

hulpvereniging). 
  

Slodofska Mania/ Slodowska Marie Echtgenote professor Curie. Bekend omwille van 

hun technieken met betrekking tot X-stralen 

Slugget Arthur Hoofd van de gezondheidsdienst van het Britse 

leger 

Soeur Margueritte zie Boncquet Emma 

  

Terlinden Valentine Echtgenote van baron Paul Terlinden, gehuwd op 
16 juli 1883. Haar meisjesnaam is Valentine 

Bosquet. Zij heeft vijf kinderen: Rennée, Jean, 
Robert ( sterft in 1914 aan het front in Oost-
Afrika), Baudoin en Marie. Op 8 januari 1917 

ontvangt zij een decoratie van de minister van 
Oorlog voor haar zorgen gegeven aan zieken en 

gewonden te Poperinge,° 18 november 1862 te 
Ixelles, + 21 augustus 1941 te Ixelles 

Van Cutsem Town-Major van Poperinge sinds juni 1916 in 

opvolging van Lord Faversham 

van den Steen de Jehay Fréderic 
"Fritz" M.J.G. 

Graaf. Schoonbroer van Maria van den Steen de 
Jehay, kabinetschef van Koning Albert I van 
september 1916 tot 1918. °22 juni 1858, + 7 

oktober 1918 ( te Vinkem). Meer info op: 
http://www.ars-

moriendi.be/VAN_DEN_STEEN_DE_JEHAY_FR.HT
M 
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van den Steen de Jehay Henriette Gravin. Echtgenote van Frederic van den Steen 
de Jehay, geboren Henriette Snoy. Dame 

d'Honneur van Koningin Elisabeth.  

van den Steen de Jehay Leopold Graaf. Echtgenoot van Maria van den Steen de 

Jehay. °27 april 1860, +25 april 1919 

van den Steen de Jehay Maria Gravin. Directrice van het Elisabeth Hospitaal te 

Poperinge, voorzitster van de 'Aide Civile Belge' ( 
tijdens WO I). Stichtte in 1907 de katholieke 

verpleegsterschool Saint-Camille te Brussel. 
Gehuwd met Léopold van den Steen de Jehay in 
1892.  Meisjesnaam: Maria de Villegas de Saint-

Pierre. °14 december 1870 te Ry-Mohiville, +23 
januari 1941 te Brussel 

Van Hemelryck Julia Verpleegster in het Elisabeth hospitaal te 
Poperinge, ontving op 8 januari 1917 een 

decoratie van de minister van Oorlog voor haar 
zorgen aan de gewonden en zieken in Poperinge.  

Van Merris Felix Burgemeester van Poperinge van 4 januari 1904 
tot 28 augustus 1918 als lid van de katholieke 

partij. 

van Outryve d' Ydewalle Mathilde Barones, echtgenote van baron Raoul Mazeman 

door huwelijk op 29 april 1889. ° 4 juni 1867 te 
Ruddervoorde, + 1 juni 1945 te Proven 

Van Schaick John (jr) Was een zeer gedreven katholiek ( protestant). 

Hij studeerde zelfs 2 jaar voor dominee. 
Uiteindelijk wordt hij predikant te Washington 

D.C. in 1901, waar hij zich ook inlaat met het 
gemeentebeleid. In 1910 ontvangt hij voor zijn 
gedane werk de graad van Doctor of Divinit. Vijf 

jaar later wordt hij door zijn kerk toegelaten om 
zich aan te sluiten bij de Rockefeller War Relief 

Commission om vluchtelingen te helpen. 
Wanneer Amerika de oorlog verklaard heeft gaat 
Van Schaick naar Europa als commissaris voor 

België van het Amerikaanse Rode Kruis. Hij 
ontvangt het ridderkruis van de Leopoldsorde en 

diverse andere decoraties voor zijn verdiensten 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. Na de oorlog zal 
hij een voorname rol blijven spelen binnen zijn 

kerkgemeenschap. ° 18 november 1873, + 16 
mei 1949  meer info op:  

www25.uua.org/uuhs/duub/articles/johnvanscha
ick.html 

van Thielt Verbindingsofficier en tolk van de 7de Artillerie 

Divisie ( Belgische leger)  
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Van Walleghem Achiel Onderpastoor van Dikkebus 

Vandervelde Emile Minister van Oorlog van 17 februari 1916 tot en 

met 4 augustus 1917. °1866, + 1938 

Widmer Zwitserse dokter, vriend van het vorstenpaar. 

Richt samen met zijn vrouw (Marie Curtat) 
'L'oeuvre d'hospitalisation des réfugiés belges' 
op dat samenwerkt met het Amerikaanse Rode 

Kruis om Belgische kinderen uit de frontstreek in 
Zwitserland onder te brengen. 

Zuster Margriet Zie Emma Boncquet 
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 6. Fiches médicale de malades admis à l‟Hôpital civil de Poperingue et 

évacués à l‟ Hôpital anglais de la Malassise, 1915 
 

 9. Fiches médicales de patients de l‟Hôpital civil de Poperinge, 1915-
1916 

 

 35. Registre des admissions de patients à l‟Hôpital Elisabeth de 
Poperingue pour l‟année 1915. 1915-1918 

 
 55. Rapports médicaux et tableaux concernant les patients atteints de 

fièvre typhoïde, s.d. 
 
 56. Dossier relatif aux rapports médicaux et statistiques relatives aux 

malades, s.d. 
  

 64. Plans des zones dans lesquelles s‟effectuent les <<search party>>, 
s.d. 

 

 65. Dossier relatif aux examens médicaux et aux cas de diphtérie, 1915 
 

 66. Dossier relatif aux hôpitaux d‟Ypres, 1915-1918 
 
 83. Dossier relatif aux soldats alliés hospitalisés à la St John Ambulance 

Brigade Hospital, 1917 
 

 87. Dossier relatif aux effets du gaz moutarde et au traitement du pied 
des tranchées, 1917 

 

 92. Correspondance reçue par le Dr. Henry, Directeur de la St John 
Ambulance Brigade Hospital, 1915-1918 

 
 93. Registre contenant les diagnostics des patients décédés de janvier 

à août 1915 tenu par le Dr. Henry, 1915-1916 
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 94. Registre des patients et des analyses médicales pratiquées tenu par 
le Dr. Henry, 1915-1916 

 
 96. Tableaux relatifs aux patients soignés au St John Ambulance 

Brigade Hospital, 1915 

 
 97. Répertoire alphabétique de patients, 1915-1916 

 
 98. Répertoire alphabétique de patients atteints de fièvre typhoïde, 

1915 

 
 103. Correspondance adressée au Dr. Henry et diagnostiques de 

patients, 1915-1918 
 

 104. Carnet d‟annotations du Dr. Henry relatives aux patients atteints 
de fièvre typhoïde [1915] 

 

 105. Carnet d‟annotations du Dr. Henry relatives aux patients des 
hôpitaux de Poperingue, 1915 

 
 108. Rapports médicaux rédigés par le Dr. Henry, 1915 
 

 137. Dossier relatif aux femmes décédées dans les hôpitaux de 
Poperingue, 1914-1917 

 
 147. Registre des évacuations d‟enfants et d‟adultes réalisées par l‟Aide 

civile belge ( ACB), 1er décembre 1914 – 27 april 1918 

 
 149. Registre des accouchements à Poperingue, 30 avril 1915 – 27 juin 

1917 
 

 

Privéarchief van de familie de Moreau de Villegas de Saint Pierre 
 

 De „agenda‟s‟ van gravin Maria van den Steen de Jehay ( geboren Maria de 
Villegas de Saint Pierre), periode 1914-1918  
 

 Comment ils Meurent, dossier opgesteld door gravin Maria van den Steen 
de Jehay, datum niet gekend, „Conference donné à l‟armistice à Bruxelles‟, 

opgesteld op vraag van de Inspecteur-generaal van de gezondheidsdienst 
van het leger ( Mélis Leopold) 

 

 Brieven en andere documenten van de gravin uit de periode 1914-1918 
 

 Fotoalbum van Gravin Maria van den Steen de Jehay 
 
 

Privéarchief van de heer Antoine d‟Hennezel 
 

 Journal de prison de la Vicomtesse d‟Hennezel Saint-Gilles ( 9 juin – 7 
août 1943). Onuitgegeven werk van Antoine d‟Hennezel op basis van de 

dagboeken van Louise d‟Ursel. 
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 Agenda‟s van Vicomtesse d‟Hennezel ( geboren Gravin Louise d‟Ursel) 

 
 Stamboom van de familie d‟Ursel 

 

 Fotoalbum van Louise d‟Louise d'Ursel 
 

 A story of the work of the Friends Ambulance Unit by Geoffrey 
Winthrop Young, oct. 1914 - april 1915 

 

 Report on the Relief Work Carried Out by the Aide Civil Belge from 
November, 1914, to the beginning of August, 1915 

 
 Aide Civil Belge, Sous le Haut Patronage de Sa Majesté la Reine, 

Premier rapport sur les oeuvres de secours aux victims de la guerre, 
decembre 1914 – mai 1915 

 

 
Privéarchief van de heer Alexis-Michel Terlinden 

 
 Brieven van Valentine Terlinden uit de periode 1915-1918 
 

 La famille dans la tourmente, 1915-1916. Onuitgegeven werk van Alexis-

Michel Terlinden betreffende de familie Terlinden tijdens de Eerste 

Wereldoorlog op basis van brieven aanwezig in het familiearchief. 
 
Documentatiecentrum In Flanders Fields Museum 

 
 Dagboek George B. Barbour, 15 november 1914 – 30 juni 1915 
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12  BIJLAGEN 

12.1 Bijlage 1: Stadsplan Ieper vóór Wereldoorlog Eén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uit: Geldhof J., 1974 
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12.2 Bijlage 2: Stadsplan Poperinge vóór Wereldoorlog Eén 

 

 
Uit: Dit is West-Vlaanderen, 1959-1962, Deel II 
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12.3 Bijlage 3: Evacuatieschema Belgisch leger eind 1916
926

 

 

1) Dichtst bij de frontlijn vond men de HULPPOST, deze bestond zowel op het niveau 

van het regiment als van het bataljon. De hulppost haalde de gewonden op en diende 

de eerste zorgen toe in afwachting van het transport naar achter. Dit transport gebeurt 

ofwel per brancard of op pure mankracht. Elke hulppost was voorzien van twee 

officieren: één dokter en één leerling-dokter. Per compagnie had men drie brancardiers 

voorhanden om hen tot aan deze hulppost te brengen. 

Bij de hulppost bevond zich vanaf 1915 een begraafpost, voorzien van enkele 

brancardiers die instonden voor het vervoer naar deze gezamenlijke graven. Door 

plaatsgebrek worden de overledenen later naar gemeentelijke kerkhoven in het 

achterland geëvacueerd ( of naar militaire begraafplaatsen zoals in Poperinge). 

 

2) Op initiatief van dokter Depage werden in het evacuatieschema CHIRURGISCHE 

VOORPOSTEN opgenomen. Deze werden vooral gebruikt als operatie-eenheid om 

dodelijke buikkwetsuren een directe behandeling te geven. ( Bij buikkwetsuren blijkt 

men zeer gevoelig voor gasgangreen).  

Een voorpost bestond uit een grote verwarmde tent, waarin ongeveer tien bedden 

voorhanden waren. Kleine operaties ter voorkoming van verdere infecties of 

verzwakking konden hier plaatsvinden. Voor verdere evacuatie beschikte men over 

vier mobiele ambulances, terwijl een vijfde wagen omgebouwd werd als 

operatieruimte. Veelal werden deze voorposten opgetrokken in de buurt van 

waterwegen, wat een afvoer per boot ( klein!!) mogelijk maakte, wat minder pijnlijk 

was. ( kaart evacuatie van de chirurgische voorposten naar een vast hospitaal. 

 

3) Per divisie was er een VERBANDPLAATS voorzien van waaruit de gekwetsten 

opgevangen werden. Daar werd in de eerste plaats gezorgd voor een steriel verband en 

lichte medische verzorging. Hier werden de gekwetsten ook geselecteerd werden: wie 

kon te voet verder en wie moest per ambulance het achterland bereiken. 

 

4) Het HOSPITAAL zelf was de eerste plaats waar de militairen zich buiten het 

onmiddellijke gevechtsgebied bevonden. In het hospitaal kon men operatief ingrijpen, 

maar het was in de eerste plaats een rustplek. De selectie gebeurde hier van wie terug 

naar de linies moest en wie nog iets langer mocht herstellen. Velen werden hier 

opgehouden voor hun herstel, daar zij van  hieruit snel terug naar het front konden 

indien dit nodig zou zijn.  

 

 

5) Naast het gewone hospitaal had men ook EVACUATIEHOSPITALEN waar de 

patiënten verzameld werden per „verwonding‟ of ziekte en van daaruit op transport 

werden gezet naar een vast hospitaal per trein of tram. 

 

 

6) Als men het „geluk‟ had werd men voor zijn herstel naar een VAST HOSPITAAL 

gebracht waar men mocht blijven tot de uiteindelijke genezing. L‟Océan in De Panne 

is het gekendste voorbeeld van dergelijk soort hospitaal.   

                                                 
926

 Gebaseerd op de documentatie van Luc Bommarez en Evrard E., Mathieu J. en François R.J., Asklepios 

onder de wapens – 500 jaar militaire geneeskunde in België, Wetenschappelijke vereniging van de militaire 

medische dienst, Brussel, 1997, p 249 e.v.  
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( Bommarez plaatst het Elisabeth-hospitaal, militaire afdeling, onder deze categorie) 

Wanneer de revalidatie van de gewonde militair te lang zou duren ( enkele maanden of 

langer) werden zij afgevoerd naar Frankrijk ( Bourbourg en Petit Fort Philippe) in 

afwachting van hun transport naar Engeland. 

 

 

Deze „opsomming‟ is natuurlijk niet absoluut. Ten tijde van een bombardement of zelfs 

tijdens de gewone man-tot-man gevechten heerste vaak complete chaos. Men deed dan wat 

het meest voorhanden lag. Zo werden soms mannen uit de eerste hulpposten rechtstreeks naar 

het fronthospitaal gevoerd. Vaak sloeg men stappen over omdat dit gewoon het eenvoudigste 

was. Plannen op papier, zijn niet steeds uitvoerbaar in de praktijk. 

 

 
 

 
Uit: Evrard E. e.a., 1997 
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12.4 Bijlage 4: Stadsplan Ieper tijdens Wereldoorlog Eén 

 

 

 

 

 

 
Uit: Geoffrey Winthrop Young, 1953 
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12.5 Bijlage 5: Stadsplan Poperinge tijdens Wereldoorlog Eén 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uit: Depoorter C. e.a., 1999 
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12.6 Bijlage 6: Structuur Friends Ambulance Unit 
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12.7 Bijlage 7: Cijfergegevens betreffende Sacré-Coeur, Château 
D‟hondt, Hazebroek en out-patients 

 

 

A) Sacré-Coeur hospitaal, Ieper 

 

Tatham & Miles, 1919, appendix A 

Bevestigd door de rapporten van de Friends Ambulance Unit 

 

„Chirurgische‟ patiënten, 1 december 1914 tot en met 17 april 1915   230 

Patiënten met een besmettelijke ziekte*, 6 januari 1915 tot 17 april 1915   477 

                                                                                                                                          ______ 

 

Totaal:                          707 

 

* meestal patiënten met tyfuskoorts 

 

Delahaye in Geldhof J., 1974 

 

Patiënten, 1 december 1914 tot einde 24 april 1915      884 

Hiervan zijn er 541 tyfuslijders. 

Volgens de berekeningen van Lampaert* waren er voor januari 1915 reeds 204 patiënten 

gehospitaliseerd, wat inhoud dat vanaf januari 1915 80% van de patiënten tyfuskoorts had, 

hiervan overleed 21% 

 

* Lampaert R., 2005, p 79 

 

 

Hazebroek hopsitaal en zijn opvolgers
927

 

 

Hazebrouck, 9 mei 1915 tot 25 juli 1915       139 

Watten/Wattou, 25 juli 1915 tot 25 september 1915        73 

Bergues, 26 september 1915 tot 29 januari 1917      143 

                   ______ 

 

Totaal             355* 

 

* Allemaal burgers ( geen militairen) 

* Volgens de rapporten van de Friends ( dec ‟14 tot mei ‟15) waren er op 27 mei reeds 54 

patiënten toegelaten in het hospitaal te Hazebroek. Op 25 juli is dit aantal gestegen tot 141 

gewonden en zieken, volgens het rapport van november ‟14 tot augustus ‟15. Nog volgens dit 

laatste transport werden 40 patiënten van Hazebroek naar Watten getransporteerd. 

 

Consultaties en huisbezoeken (out-patients) 

 

Van december 1914 tot 23 april 1915 

 

Out-patients in het Mariaklooster        1500 

                                                 
927

 De hierna volgende cijfergegevens zijn overgenomen van Tatham en Miles, 1919, Appendix A 
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Out-patients in Sacré-Coeur            300 

Huisbezoeken           2700 

Out-patients in „Augustijn dressing station‟            82 

                    ______ 

 

Totaal            4582 

 

Vlamertinge, Dikkebus, Woesten en Romarin, 30 mei 1915 tot 21 december 1915 1894 

Patiënten behandeld aan de „melkstations‟ juli 1915 tot mei 1916 

  Kinderen         2300 

  Volwassenen         2000 

                    ______ 

 

Totaal             6194 

 

Algeheel totaal van out-patients ( burgers)      10 776 

 

* Volgens het rapport van de Friends Ambulance Unit ( November 1914-August 1915) 

werden in het Mariaklooster 2800 gevallen behandeld en werden nog eens 7000 huisbezoeken 

gedaan. 

 

 

Anti-tyfuskoorts inentingen in het district Ieper-Poperinge 

 

- 5 februari tot 28 februari 1915   4890  2649   7539 

- 1 maart tot 31 maart 1915    4942  4576   9518 

- 1 april tot 10 april 1915    1010    972   1982 

                                                                               ____________________________________ 

 

Totaal                10842             8197             19039 

 

Totalen op het einde van juli 1915            14836            11375             26211 

 

 

 

 

 

Algemene cijfers Elisabeth-hospitaal 
 
 

Maria van den Steen de Jehay  ( L’autre Guerre, p 112)   

   

Burgers  2596 

Militairen  1994 

Consultaties total de pansements  1915 

Geboortes  102 

   

Tatham & Miles ( januari 1915 tot mei 1916)  

   

Tyfusgevallen  618 
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Doden  85 

Onmiddellijke evacuatie  67 

Naar Malassise  466 

   
Mélis Léopold   

   

Militairen ( 21 mei 1915 tot 25 november 

1918) Gehospitaliseerd 1810 

 Behandeld ( inclusief gehospitaliseerden) 1994 

 

Rapporten Friends ( december 1914-mei 1915) 

 

Tot 17 april zouden reeds 488 tyfuspatiënten in het hospitaal zijn opgenomen 

 

Rapporten Friends ( november 1914-augustus 1915) 

 

Op 31 juli 1915 werden reeds 650 zieke en gewonde burgers opgenomen 
 

Sacré-Coeur 

 

Gegevens uit Algemeen Rijksarchief, Burgerlijke ziekenhuizen achter het front, 56 & 66 
         

Burgerlijk hospitaal Poperinge, Gasthuis      

         

patiënten, niet geëvacueerd 106      

overleden   55      

         

patiënten, geëvacueerd naar Malassise of Château Elisabeth  129  

patiënten, geëvacueerd naar Malassise en daar overleden  12  

         

         

         

Sacré-Coeur        

         

tussen 25 december 1914 en 29 januari 1915     

         

toegelaten     130    

geëvaceueerd    24    

overleden     20    

aanwezig op 29 januari   84    

out-patients    250    

out-patients wachtend op behandeling  126    

         

         

         

toegelaten februari 1915   296    

aanwezig op 31 januari   68    

exits      288    

 evacuatie naar Poperinge 9     

 evacuatie naar Saint-Omer 208     
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 genezen   35     

 overleden   36     

         

         

28 februari 1915    78    

 Leopold Ward  12     

 Elisabeth Ward  18     

 Albert Ward  18     

 Marie-José Ward  28     
 
 

Elisabeth-hospitaal Poperinge 

 
Uit : Tatham M. en Miles J.E., 1919, Appendix A 
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12.8 Bijlage 8: Evacuatieschema patiënten Elisabeth-hospitaal 

 
Volgend schema werd overgenomen uit het fonds Burgerlijke hospitalen achter het front, 55. 

De kleuren werden door mij toegevoegd. Waar er drie potloodpuntjes staat, stond iets 

geschreven wat voor mij niet leesbaar leek. De andere zaken in potlood stonden ook zo op het 

schema in het archief.  
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12.9 Bijlage 9: Regime van de patiënten in het Elisabeth-hospitaal 

 
De zieken kregen om de 3 uur eten tussen 7 uur ‟s morgens en 7 uur ‟s avonds, met een 

interval werd verfrissende drank gegeven. 

 

Regime 1: -     Lait coupe d‟eau d‟orge 

- Sirop d‟orange et eau 

 

Regime 2: -  Lait, bouillon, chocolat au lait tres leger, gelee de fruits, flan, puree de riz ou de 

tapioca 

 

Regime 3: - Lait, potage Julienne, puree des pommes de terre, compote des pommes, lait de 

poule 

 

Regime 4: -  Dejeuner: Café au lait, beurre, pain sans croute 

- Diner: Oeufs, soupe, puree de pommes de terre sans graisse, pain 

- Souper: Chocolat, cacao, pain  
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12.10 Bijlage 10: Château D‟hondt 

 
 

 
Uit: fotoalbum Maria van den Steen de Jehay - Louvignies 
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Uit: fotoalbum Maria van den Steen de Jehay - Louvignies 

 

 
www.poperingeverbeeldt.be 

  
www.poperingeverbeeldt.be 

http://www.poperingeverbeeldt.be/
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Ontvangen van Dries Chaerle, Talbot House Poperinge 
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12.11 Bijlage 11: Het verhaal van „Soeur Julienne‟ – 14 juli 1917928 

 

 

Le 14 juillet 1917, à 2 heures, dans le château rouge qui servait de poste de secours, Soeur 

Julienne frappa discrètement à ma porte. Dans un rayon de lumière, elle entra tout de lin blanc 

vêtue, moyennageuse sous son hennin de toile raide.  

Une vive émotion rougissait ses pommettes et faisait trembler les lèvres.  

“ Madame la Directrice, c‟est affreux. Je ne puis plus le supporter. Soeur Godelieve
929

 m‟a 

accusé de choses abominables. Elle va venir vous les dire. J‟ai voulu venir avant elle.  

Elle dit que ce matin j‟ai mis quatre morceaux de sucre dans ma tasse de café, quand je n‟en 

mets jamais que deux,  je vous l‟assure, jamais que deux. 

Et même, Madame, si  j‟en mettais douze, est-ce que cela regarde Soeur Godelieve? 

Est-ce que je n‟ai pas fait ma profession avant elle? Est-ce que le Docteur ne dit pas que le 

sucre est un reconstituant en phosphate? Est-ce que je ne me fatigue pas plus que d‟autres 

dans les salles et à la lingerie? Est-ce que si je voulais, ah! si je voulais, j‟en dirais aussi sur 

Soeur Godelieve. Si vous saviez Madame!” 

Et Soeur Julienne pleure. 

Er je rassemble toute ma simili science de direction de ces âmes mystiques, puériles et 

sublimes. “ Ma petite Soeure, c‟est Samedi aujourd‟hui, jour de nettoyage. Garderez-vous 

dans un coin de votre coeur un petit tas de poussière que vous seriez honteuse de ne pas avoir 

balayé de votre salle? Voyons pardonnez à votre soeur.” 

Mais la tête moyennageuse fait non. 

“ Ma petite Soeur, pensez aux jours terribles d‟Ypres. Combien alors le bon Dieu a été pour 

vous! Pardonnez pour l‟amour de Lui. Et aussie admirez ce qu‟il fait aujourd‟hui. Peur-on 

rêver d‟une après-midi plus belle; le ciel est tout bleu, un vrai ciel flamand avec des fumées 

de shrapnells qui jouent au nuage; les fleurs sentent bon, les oiseaux chantent, vos lapins font 

des cabrioles dans l‟herbe.... et voyez: le soleil lui-même vient sécher vos larmes. “ 

La religieuse sous le rayon l‟aveugle sourit : “ Je suis une ingrate”  dit-elle. “ Je n‟en veux 

plus à Soeur Godelieve. Merci Madame. Je m‟en vais soigner mes lapins et réciter mon 

office.” 

Elle descend les degrés. Je la rappelle encore :  

“ Soeur Julienne, c‟est le 14 juillet aujourd‟hui. Les Boches pourraient nous faire une 

surprise. J‟ ai peur de vous savoir dehors. Faites un petit tour, puis restez à la lingerie, c‟est 

l‟endroit le plus sûr.” 

“ Oui, Madame, à la lingerie.” 

“ Et vous savez, ma Soeur, c‟est jour de fête. Croquez du sucre tant que vous voudrez.” 

Son doux sourire me répond. Et en suivant la moniale blanche qui chemine, cornette baissée 

sur son livre d‟Heures, dans l‟herbe semée de fleurettes et d‟insectes, sous le feuillage peuplé 

d‟oiseaux, je pense aux enluminures des missels du Xve siècle.... 

 

¾ d‟heure après, un shrapnell éclate juste devant l‟hôpital.  

Toute la charge: 300 ballettes passent entre les deux infirmières civiles, Valentine Terlinden 

et moi, sans les toucher. Mais la tête du shrapnell, une énorme masse d‟acier, décrit une 

trajectoire, frappe le toit de l‟hôpital, traverse les étages supérieures et, à la même table va en 

frapper une seule : celle qui sans aucun doute était prête. 

 

                                                 
928

 Overgenomen uit  „Comment ils Meurent‟, aangevuld met de dagboeken van gravin Maria van den Steen de 

Jehay.  
929

 Son vrai nom est Soeur Aloyse et j‟ai idéalisé en morceaux de sucre, l‟oeuf sujet du litige. 
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Ce shrapnell était le signal d‟un intense bombardement. 

Soeur Julienne, laissant derrière elle une traînée de sang, est hâtivement transportée dans la 

cave. Là, au milieu des cres de terreur des paysans réfugiés, des sanglots de ses conseurs, du 

fracas des obus, des éclatements brisants des shrapnells et des bombes, la douce religieuse 

agonise. Volgens het dagboek van Maria van den Steen de Jehay zou zij nog een uur en een 

half geleefd hebben nadat ze naar de kelder was gedragen. In de lingerie was zij in het 

gezelschap van zuster Jeanne en zuster Anna, welke hysterisch begonnen roepen toen zij 

zagen dat zuster Julienne geraakt was door de shrapnell. 

 

De son bras droit, le seul membre intact, elle porte à ses lèvres sa petite croix. Ses yeux, peu à 

peu voilés, semblent regarder un spectacle effrayant et ses lèvres jusqu‟à la fin, ne 

prononcèrent que ce seul mot :  

“ Ypres! Ypres !” 

 

Soeur Julienne n‟a pas été enterrée dans la cimetière civil.  

Très vite, pendant une accalmie, les infirmieres ont transporté son corps martyrisé, roulé dans 

le drapeau national, au cimetière militaire. Zuster Julienne werd begraven op 17 juli 1917 na 

een mis in ‘de kleine kapel’, met een Belgische vlag op haar kist . 

Ce cimetière domine la plaine flamande. Au dessus des tiges à houblons s‟estompe à 

l‟horizon le squelette du beffroi d‟Ypres. Soeur Julienne est la seule femme enterrée dans cet 

enclos. 

Elle est l‟infirmière de garde de cette salle bâtie de boue où dorment six cents héros. Sa croix 

est plus haute un peu que les autres croix. Elle porte la même inscription: Tombée pour la 

Patrie. Het kruis wordt pas op 10 september gehaald door Maria van den Steen de Jehay. 
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12.12 Bijlage 12: Ferme De Rycke 

 

De enigste aanwijzing die ik aanvankelijk vond over de locatie van hoeve De Rycke was in 

het boek van Tatham en Miles volgende zin
930

: So it was decided to re-erect the tree sheds 

standing in the chateau grounds in a field at the Ferme de Rycke, which was situated to the 

west of Poperinghe about a mile down the railway line. 

Samen met Dries Chaerle van het Talbot House te Poperinge ging ik verder op zoek om deze 

hoeve precies te lokaliseren.  

Aan de hand van volgende gegevens konden we Ferme De Rycke steeds nauwkeurig plaatsen 

op de plannen van Poperinge. 

 

 In het bevolkingsregister van Poperinge staat op 7 mei 1916 de geboorte van 

Marguerite Elisabeth Bafcop gemeld en op 9 mei 1916 is Albert Nestor ingeschreven. 

Beiden zijn geboren „in het ambulance hospitaal ter hofstede van Emile Derycke, 

sectie G, Onze-Lieve-Vrouw Haeghebaerthoek. Op Bijgevoegde kaart zien we deze 

Onze-Lieve-Vrouw Haeghebaerthoek aangeduid op de plaats waar „Haeghebaert 

N.D.‟ stond vermeld, waarbij de N.D. vermoedelijk voor Notre Dame staat.  Deze 

Haeghebaert hoek stemt alvast qua ligging overeen met de omschrijving van Tatham 

en Miles. 

 Deze Emile Derycke huwde in 1912 met ene Vercruysse, enkel de kinderen vanaf 

1914 zijn op de boerderij geboren.  

 Achiel Vanwalleghem noteert op 9 juni 1916 in zijn dagboek: Naar Poperinge Sint 

Elisabeth met Clytte op bezoek bij vrouw van Jules Gontier en Martha Devos. Het 

hospitaal ligt recht over Swynland en bestaat in verschillende soorten grote houten 

barakken. 

 

‟t Swynland was in die tijd een café en daar tegenover bevindt zich een steegje, welk de 

„oprit‟ is naar hoeve De Rycke. ‟t Swynland lag langs de Abeelsesteenweg. 

 

Op deze manier konden we Ferme De Rycke precies situeren zoals op onderstaande kaarten is 

aangegeven. 

 

                                                 
930

 Tatham M. en Miles J.E., The Friends Ambulance Unit 1914-1919, the Swarthmore press ltd., 1919, p 20 

 



 174 

 

 
Ontvangen van Dries Chaerle, Talbot House Poperinge 

Ferme De Rycke wordt hier aangegeven door ‘Rootes Kreuz ( Whs)’, rechts op de kaart. 
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Ontvangen van Dries Chaerle, Talbot House Poperinge 
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Kaartencollectie In Flanders Fields documentatiecentrum – 27NE4 (Engels) 

Ferme De Rycke is aangeduid met een cirkel ( rechts-midden) 
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12.13 Bijlage 13: Plan Proven 

 

 
Uit: Dit is West-Vlaanderen, 1959-1962, Deel II 
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12.14 Bijlage 14: „t Couthof
931

 

 

In 1914 is ‟t Couthof te Proven, nabij Poperinge, in handen van baron Raoul Mazeman en 

diens echtgenote Mathilde d‟Outryve d‟ Ydewalle. 

 

Raoul Mazeman stamt af van het geslacht Mazeman, ook geschreven Maseman of Maeseman 

of Maezeman. Wanneer welke schrijfwijze werd gebruikt en waarom is niet duidelijk. 

 

De eerste „Maseman‟ in de streek vestigt zich te Poperinge op 23 juli 1561 als leraar: Jean 

Maseman ( ° 1528 te Gent, + 18 maart 1613 te Poperinge). De afstammelingen van Jean 

Maseman werken zich op tot een gerespecteerde griffiersfamilie. 

 

Uiteindelijk zal Jacobus – Franciscus – de Sales Mazeman ( ° 18 december 1733) in 1763 

starten met de bouw van het huidige kasteel ‟t Couthof op de grond, ‟t Couthof genaamd, die 

zijn vader voor twee derden  had aangekocht in 1742. Zijn vader en Jacobus de Sales 

Mazeman zelf zijn als eerste begraven in de familiekelder te Proven die zich aan de 

rechterzijde van de ingang van de kerk bevindt, en zich daar nog steeds bevindt.  

 

Op 20 december 1799 wordt Jacques – François – Joseph Mazeman ( ° 23 januari 1768, + 2 

december 1837) de eerste Mazeman die burgemeester „maire‟ is van Poperinge, een titel die 

hij echter in 1803 moet afstaan aan zijn stiefvader.  

Op 10 augustus 1816 valt er opnieuw een eer te beurt aan deze telg van de Mazemans: het 

geslacht wordt opgenomen in de adelstand van de provincie West-Vlaanderen.  

 

Jules – Joseph – Thimotheus Mazeman ( ° 28 januari 1811 te Ieper, + 12 januari 1879 te 

Ieper) wordt in navolging van zijn vader burgemeester van Proven in 1848 en wordt 

aangeschreven met de naam baron Mazeman de Couthove. 

 

Diens opvolger Raoul – Emmanuel – Marie – Lucio – François Mazeman ( ° 23 december 

1854 te Ieper, + 12 november 1923 te Proven) huwt met Mathilde – Emma – Maria van 

Outryve d‟ Ydewalle ( ° 4 juni 1867 te Ruddervoorde, + 1 juni 1945 te Proven) op 29 april 

1889. Enige jaren later betrekken zij ‟t Couthof waar zij ook zullen wonen tijdens de Eerste 

Wereldoorlog en hun tuinen ter beschikking stellen van een veldhospitaal.  

 

Het koppel krijgt geen afstammelingen, bij de begrafenis van baron Raoul Mazeman werd het 

wapenschild van Mazeman omgekeerd op de kist neergelegd ten teken dat de adellijke naam 

van de overledene had opgehouden te bestaan. Het erfgoed van Raoul Mazeman kwam 

uiteindelijk terecht bij de nicht van zijn vrouw: barones Suzanne van Outryve d‟ Ydewalle die 

huwde met Charles d‟Udecem d‟ Acoz, vader van Henri d‟Udecem d‟ Acoz, de huidige 

bewoner van ‟t Couthof. Het kasteel is nog steeds in zijn oorspronkelijke staat te zien in 

Proven.  

 

                                                 
931

 Gheysen J., De familie Mazeman ( de Couthove) te Poperinge en te Proven, in: Aan de schreve, 1974, vol. 1: 

p 17-27, vol. 2: p 2-12, vol. 3: p 25-33 
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www.poperingeverbeeldt.be 
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12.15 Bijlage 15: Personeel van het Elisabeth-hospitaal 

 

 

  Aan Château D’hondt 
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Uit: fotoalbum Maria van den Steen de Jehay - Louvignies
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 NAAM VOORNAAM AANKOMST VERTREK ORGANISATIE OPMERKINGEN 

Dokters       

 Henry Sydney A. 17 februari 1915 6 mei 1915 F.A.U. Verantwoordelijke in het gebouw ( zie Humes) 

 Hume(s) J.H.  3-17 april 1915 F.A.U. Verantwoordelijk voor sheds 

 Rees Jack  6 mei 1915 F.A.U. Directeur Hazebroek 

 Fox   6 mei 1915 F.A.U. Directeur Sacré-Coeur 

 Smerdon   6 mei 1915 F.A.U.  

 Stopford Robert J. 30 januari 1915 6 mei 1915 F.A.U.  

 Harvey    F.A.U.  

 Thompson  Geoffrey 7 januari 1915  F.A.U.  

 Manning    F.A.U. Verantwoordelijk voor sheds, in opvolging van Dr Hume(s) 

 Malabar  5 december 1914  F.A.U. tyfuskoortsspecialist 

 Goodhall  2 februari 1915  F.A.U. koortsspecialist 

 Harris    F.A.U.  

 Harvey    F.A.U. assistent Dr. Rees 

 Tarpe    F.A.U. assistent Dr. Rees 

 Alexander/re  21 mei 1915  7th BFA  

 Loriers  21 mei 1915 28 november 1917 7th BFA  

 Everly  21 mei 1915  7th BFA  

 Goffinet Robert      

 Chelanger  1 juli 1916    

 Traipont  22 juli 1917    

 Cordier  27 juni 1917    

 Devlo(o) René 24 maart 1915 (?)    

 De Wulf Léon 16 juni 1915    

 Anten  28 november 1917 4 december 1917   

 Delporte      

 Conrad    28 april 1918   

 Guffens   17 april 1918   

 Lagasse  28 april 1918    

 Creteur    7th BFA  

 Ryle  J.A.   F.A.U. Dokter of chirurg 

Apothekers       

 Peile J.A.   F.A.U.  
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 De Vigneron Marcel 2 juli 1916  7th BFA  

       

Orderlies       

 Edmonds   10 mei 1916 F.A.U.  

 Omak   10 mei 1916 F.A.U.  

 Barringer    F.A.U. Chief Orderly 

 Jennings    F.A.U.  

 Harris    F.A.U.  

 Johnson B.   F.A.U.  

 Fox B.   F.A.U.  

 Hosegood    F.A.U.  

 Harvey John   F.A.U.  

 Pease    F.A.U.  

 Broeckbant    F.A.U.  

 Smeal J.W.   F.A.U.  

 Priestman Bernard   F.A.U.  

 Tuke    F.A.U.  

 Simmonds A.G.  3-17 april 1915 F.A.U.  

 Smeal S.W.   F.A.U.  

 Smeal  A.   F.A.U.  

 White J.   F.A.U. General House Orderly 

 Morland A.J.   F.A.U.  

 Roylance W.   F.A.U.  

 Brooks D.C.M.   F.A.U. Desinfecting Orderly, vervant Malcolmson 

 Deane B.F.   F.A.U.  

 Cooper E.   F.A.U.  

 Sedgwick B.   F.A.U.  

 Kitching F.   F.A.U.  

       

Dressers       

 Harvey W.   F.A.U.  

 Ward G.   F.A.U.  

 Lloyd Eric   F.A.U.  

 Batterham D.J.   F.A.U.  
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Proosten       

 Winch  22 juli 1915 (?) 8 april 1917  Iers 

 Père Braun      

 Rozier/Rosiers   21 mei 1917   

 Dumon      

 Pycke      

       

Secretarissen       

 Darby Basil H.  15 mei 1916 F.A.U.  

 Taincy    Commandant in het Belgische leger, na ziekte niet meer in staat te vechten. 

 Stas Guy     

 de Croy Reginald     

 de Ryckman Adalbert 27 april 1917    

 Booth-Clibborn  25 mei 1915 (?)    

 Mordey William  15 mei 1916 F.A.U.  

 Van Battel Pamphyle 7 april 1917 22 juni 1917   

 Ebbe  22 juni 1917    

 Robbe Adelin     

 Coulon                                                                                                          

       

Tolken       

 Van Thielt      

 Selys      

 Van der Linden      

 Rossom      

 Cels      

 Croy      

 Block Robert   + 22 januari 1916    

 de Liedekerke Charles     

       

Enkel deze tolken die zeker in het ziekenhuis werkten worden hier vernoemd. In de dagboeken worden nog meer namen vermeld, maar of zij effectief in het hospitaal 

werkten is niet zeker. 
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L'Appuie Belge       

 Van Saenen      

 de Rancorigne      

 Glaenzer      

       

Deze drie dames worden vermeld daar zij zich zeer inspannen voor het hospitaal, hoewel zij hiermee niet specifiek verbonden zijn. 

       

Léopold Mélis       

       

Op 1 april 1918 zouden te Couthoven in dienst zijn    

       

2 militaire dokters, waaronder dokter Loriers ( niet correct volgens de gegevens van gravin van den Steen de Jehay) 

1 militaire apotheek ( de Vigneron, volgens dagboeken en memoires Maria van den Steen de Jehay) 

2 onderofficieren      

22 brancardiers-verplegers      

7 chauffeurs       

5 werkers       

 

Valentine Terlinden schrijft in een brief aan haar neef André in juni 1916 dat 25 Friends het hospitaal hebben verlaten. 
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Verpleegkundigen 

 

 

 NAAM VOORNAAM AANKOMST VERTREK SAINT-CAMILLE NATIONALITEIT  

        

 

Van 

Hemelryck Julia 22 februari 1915  x   

 Cuylits Elvire 22 februari 1915  x   

 Weber Gabrielle 22 februari 1915  x   

 Bouillot Octavie 22 februari 1915  x   

Later* De Knoop Clara   x   

 Annaert Augusta 28 januari 1917 7 maart 1918 x   

 Huybrechts Olga   x   

 Laloux Maria   x   

 Van Den Plas Mary 22 februari 1915**  x   

 Kakenbeek Mathilde   x   

 Claes  Marguerite 28 november 1917  x   

 Waelbroeck Caroline   x   

 de Hulst Madeleine   x   

 Montoisy Marie   x   

 Standaert  Marthe   x   

 Dupuis Jeanne   x   

 Abeloos    x   

Veel later* Terlinden  Daisy 7 mei 1917  Geboren Marguerite Halot  

 d'Overschie  Marie      

 Bull Edith      

 Borginon Delphine      

 van der Ghote Lily      

 Stanier Dorothée      

 Treub       

 Malicet       

 Wood Léona    Amerikaans  

 Upton Florence    Amerikaans  

 Upton Lucy    Amerikaans  

 O'Gormann  10 maart 1915   Engels  

 Bonroy Jeanne   x   

 Evrard Logé      

 Dardenne       

 Dardenne       

 Logé Evrard      

 MacFie Alison 4 april 1917     

 Besire  29 maart 1918     

 Delatte   16 juni 1918     

 Muyle  26 oktober 1918     

        

        

Ook vermeld gravin van den Steen de Jehay de aanwezigheid van Engelse verpleegsters van wie de namen niet  

bewaard werden. 

* Zo vermeld in L'autre Guerre, p 38      

** volgens de dagboeken komt zij eveneens aan op 22 februari 1915    
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Religieuzen 

 

 
Religieuze 

naam  NAAM VOORNAAM   

       

Burgerlijk hospitaal 

Ieper       

 Soeur Julienne  Vanneste  Euphrasie   

 Soeur Aloïse  Colpaert Euphrasie   

 

Soeur 

Antoinette  Demoor    

 Soeur Marie  Dewickere Lucie   

 Soeur Anne  Demulier Angèle   

 

Soeur 

Madeleine  Baels Marthe   

 

Soeur 

Elizabeth  Cluyse Camille   

       

       

       

       

Sint Jozef klooster 

Ieper       

 

Soeur 

Godelieve      

 Soeur Brigitte  Decock Marie   

 Soeur Suzanne  Catteuw Céline   

 Soeur Zita  Wyntin Elisa   

       

Ook de zusters van Diksmuide worden vernoemd, alsook andere religieuzen uit verschillende 

kloosters  ( Staden?). 
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12.16 Bijlage 16: Medische fiches Algemeen Rijksarchief 

 
Medische fiches aanwezig in het fonds „Burgerlijke Ziekenhuizen achter het front‟. De 

nummers van de archiefmappen zijn afkomstig uit de onuitgegeven inventaris van Hans 

Vandenbosch, medewerker van het Algemeen Rijksarchief. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer archiefmap 6 

Naam Gaston Beekaert 

Geboorteplaats Zonnebeke 

Geboortedatum  

Leeftijd 30-31 

Zoon/dochter van Henri B. en Sophie Duthoo 

Echtgen(o)ot(e) van Félicie Six 

Adres van persoon 

die bericht 

moet krijgen. 

Sa femme, bij Henri Donck, 

Landbouwer, Duinkerkstrate, Poperinge 

Ziekte Enterie 

Aantal urinetesten 3 

Datum eerste test 

Resultaat 

22 februari 1915 

Negatief (to be repeated) 

Datum tweede test 

resultaat 

26 februari 1915 

Positief (WIDAL + E) 

Datum derde test 

Resultaat 

9 maart 1915 

negatief 

Datum binnenbrengen 19 januari 1915 

Datum evacuatie 8 februari 1915 

Geëvacueerd naar Malassise 

Aantal dagen in 

Poperinge 

 

Andere opmerkingen Op 17 maart 1915 teruggebracht 

Naar Poperinge 

Ziek sinds 2 januari 1915 
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Nummer archiefmap 6 

Naam Theophile Beernaert 

Geboorteplaats Moorslede 

Geboortedatum 27 november 1873 

Leeftijd 42 

Zoon/dochter van Johannes en Melanie Daels 

Echtgen(o)ot(e) van  

Adres van persoon 

die bericht 

moet krijgen. 

Moeder, bij Jules Bosschaert, 

De meyboom, Yperstraat, Poperinge 

Ziekte Enterie (EBERTH by Widal) 

Aantal urinetesten 2 

Datum eerste test 

Resultaat 

13 maart 1915 

Positief ( WIDAL ++) 

Datum tweede test 

resultaat 

2 mei 1915 

Negatief 

Datum derde test 

Resultaat 

 

Datum 

binnenbrengen 

11 februari 1915 

Datum evacuatie 6 maart 1915 

Geëvacueerd naar Malassise  en later (8 tot 18 mei) naar 

Chartreuse 

Aantal dagen in 

Poperinge 

 

Andere opmerkingen Krijgt op 18 maart 1915 „VACC 5‟ 

Op 17 april en 1 mei spreekt men resp. 

van „specimens positive en negative‟ 
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Nummer archiefmap 6 

Naam Omer (Germaine) Bustin 

Geboorteplaats Gheluweveld 

Geboortedatum  

Leeftijd 8 

Zoon/dochter van Leon en Louise Cavier 

Echtgen(o)ot(e) van  

Adres van persoon 

die bericht 

moet krijgen. 

 

Ziekte Enterie (Eberth by Widal) 

Aantal urinetesten 2 

Datum eerste test 

Resultaat 

12 februari 1915 

Widal +E 

Datum tweede test 

resultaat 

8 maart 1915 

Negatief 

Datum derde test 

Resultaat 

 

Datum 

binnenbrengen 

13 januari 1915 

Datum evacuatie 8 februari 1915 

Geëvacueerd naar Malassise, op 26 april naar Montreuil en 

op 6 maart 1916 gebracht naar Escamps 

par Lablencque 

Aantal dagen in 

Poperinge 

 

Andere opmerkingen  
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Nummer archiefmap 6 

Naam Omer Castelyn 

Geboorteplaats Gheluwveld 

Geboortedatum  

Leeftijd 11 

Zoon/dochter van Henri en Marie Bal 

Echtgen(o)ot(e) van  

Adres van persoon 

die bericht 

moet krijgen. 

 

Ziekte  

Aantal urinetesten 5 

Datum eerste test 

Resultaat 

3 april 1915 

E -;B-;A- 

Datum tweede test 

resultaat 

20 april 1915 

E-;B-;A- 

Datum derde test 

Resultaat 

21 april 1915 

Positief (herhaalde test) 

Datum 

binnenbrengen 

11 maart / 29 maart 1915 

Datum evacuatie 19 april 1915 

Geëvacueerd naar Malassise en later ( 8 mei) naar Neuville 

/ Montrieul; 15 mei naar Westoutre 

Aantal dagen in 

Poperinge 

 

Andere opmerkingen Eigen gegevenskaartjes van Hôpital 

Elizabeth 

Naar het „ Charteau‟ geëvacureerd op 29 

maart. 

Dr Henry schrijft hem Thyfus toe, maar 

Case Sheet spreekt van Eberth 

5 mei  en 8 mei testen negatief 
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Nummer archiefmap 6 

Naam Celeste Clauw 

Geboorteplaats Klercken/ Gheluwe 

Geboortedatum 17 september 1882 

Leeftijd 33 

Zoon/dochter van Charles et Philom. Schollaert 

Echtgen(o)ot(e) van Pélagie Pichon 

Adres van persoon die 

bericht 

moet krijgen. 

Vader, bij Jérome Verhaeghe, 

Crombeekstraat, Roosbrugge 

Ziekte Enterie 

Aantal urinetesten 2 

Datum eerste test 

Resultaat 

23 februari 1915 

Widal + E 

Datum tweede test 

resultaat 

9 maart 1915 

negatief 

Datum derde test 

Resultaat 

 

Datum binnenbrengen 30 december 1914/ 10 januari 1915 

Datum evacuatie 8 februari 1915 

Geëvacueerd naar Malassise 

Aantal dagen in 

Poperinge 

 

Andere opmerkingen Hersteld op 17 maart 1915 
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Nummer archiefmap 6 

Naam George Cloete 

Geboorteplaats Roesselaere 

Geboortedatum  

Leeftijd 13 

Zoon/dochter van Camille en Leonie Morieux 

Echtgen(o)ot(e) van  

Adres van persoon die 

bericht 

moet krijgen. 

Vader, Meenschestraat, 

Poperinge 

Ziekte Enterie 

Aantal urinetesten 2 

Datum eerste test 

Resultaat 

23 februari 1915 

Widal + 

Datum tweede test 

resultaat 

6 april 1915 

negatief 

Datum derde test 

Resultaat 

 

Datum binnenbrengen 16 januari 1915 

Datum evacuatie 8 februari 1915 

Geëvacueerd naar Malassise 

Aantal dagen in Poperinge  

Andere opmerkingen 14 maart genezen 



 

 194 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer archiefmap 6 

Naam Omer Coppin 

Geboorteplaats Isières 

Geboortedatum 1 april 1891 

Leeftijd 23 

Zoon/dochter van Léon en Joséphine Cuvelier 

Echtgen(o)ot(e) van  

Adres van persoon die bericht 

moet krijgen. 

Broer Odon Coppin, à Isières 

Ziekte Enterie 

Aantal urinetesten 2 

Datum eerste test 

Resultaat 

30 maart 1915 

Widal + E 

Datum tweede test 

resultaat 

3 juni 1915 

negatief 

Datum derde test 

Resultaat 

 

Datum binnenbrengen 1 maart 1915 

Datum evacuatie 29 maart 1915 

Geëvacueerd naar  

Aantal dagen in Poperinge  

Andere opmerkingen  
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Nummer archiefmap 6 

Naam Jérome Cornelis Charles 

Geboorteplaats Poperinge 

Geboortedatum 13 juni 1831 (?) 

Leeftijd 31 

Zoon/dochter van Henri enn Philomène Peutevinck 

Echtgen(o)ot(e) van Emma Arthois 

Adres van persoon 

die bericht 

moet krijgen. 

Vrouw, Gouden Hoofdstraat, Ieper 

Ziekte Enterie / Thyfus 

Aantal urinetesten 2 

Datum eerste test 

Resultaat 

30 maart 1915 

Widal + 

Datum tweede test 

Resultaat 

27 mei 1915/ 28 mei 1915 

Eerste en tweede onderzoek: negatief 

Datum derde test 

Resultaat 

 

Datum 

binnenbrengen 

4 maart 1915 

Datum evacuatie 29 maart 1915 

Geëvacueerd naar Malassise, daar ontslagen op 1 juni 

Aantal dagen in 

Poperinge 

 

Andere opmerkingen Case Sheet en gegevensfiche spreken 

van Enterie, Clinical Chart van Thyfus 
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Nummer archiefmap 6 

Naam Eugène Deceuninck 

Geboorteplaats Passchendaele 

Geboortedatum 20 juni 1888 

Leeftijd 27 

Zoon/dochter van Camille en Sidonie Corvelier 

Echtgen(o)ot(e) van  

Adres van persoon die bericht 

moet krijgen. 

 

Ziekte Enterie 

Aantal urinetesten 2 

Datum eerste test 

Resultaat 

30 maart 1915 

Widal + E 

Datum tweede test 

resultaat 

13 mei 1915 

Negatief 

Datum derde test 

Resultaat 

 

Datum binnenbrengen 24 februari 1915 

Datum evacuatie 29 maart 1915 

Geëvacueerd naar Malassise 

Aantal dagen in Poperinge  
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Nummer archiefmap 6 

Naam Jean Dekeye 

Geboorteplaats Weerde 

Geboortedatum 15 juli 1870 

Leeftijd 45 

Zoon/dochter van Auguste en Dorothea Jacobs 

Echtgen(o)ot(e) van Julia Van Hoorenbeek 

Adres van persoon die 

bericht 

moet krijgen. 

 

Ziekte Enterie 

Aantal urinetesten  

Datum eerste test 

Resultaat 

30 maart 1915 

Widal + 

Datum tweede test 

resultaat 

21 mei 1915 

negatief 

Datum derde test 

Resultaat 

 

Datum binnenbrengen 18 maart / 29 maart 1915 

Datum evacuatie 24 april 1915 

Geëvacueerd naar Malassise 

Aantal dagen in Poperinge  

Andere opmerkingen Gegevensfiche van Hôpital 

Elizabeth 

Woont in Elewyt bij Mechelen 
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Nummer 

archiefmap 

6 

Naam Antoine Auguste Delbeke 

Geboorteplaats Poperinge 

Geboortedatum 25 oktober 1878 

Leeftijd 37 

Zoon/dochter van Plydore en Marie Allaerd 

Echtgen(o)ot(e) 

van 

 

Adres van 

persoon die 

bericht 

moet krijgen. 

Broer, Emile D., Rue d‟ Ypres 44, 

Poperinge 

Ziekte Enterie 

Aantal urinetesten 2 

Datum eerste test 

Resultaat 

2 april 1915 

Widal + E 

Datum tweede test 

resultaat 

16 mei 1915 

Twice negative 

Datum derde test 

Resultaat 

 

Datum 

binnenbrengen 

2 maart 1915 

Datum evacuatie 29 maart 1915 

Geëvacueerd naar Malassise en op 18 mei naar St Omer 

Aantal dagen in 

Poperinge 

 

Andere 

opmerkingen 

Brief bijgevoegd met vraag op patiënt terug 

kan naar Poperinge, maar er wordt 

geantwoord dat burgers geëvacueerd zijn. 

Hij zal naar St Omer worden gebracht 

(18/5) 
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Nummer archiefmap 6 

Naam Arthur Dumelie 

Geboorteplaats Poperinge 

Geboortedatum  

Leeftijd 30 

Zoon/dochter van Auguste en Sophie Van Perperstrate 

Echtgen(o)ot(e) van Irma Tachels 

Adres van persoon 

die bericht 

moet krijgen. 

Vader, Krombeekstraat, op de klein, 

Poperinge 

Ziekte Enterie 

Aantal urinetesten 3 

Datum eerste test 

Resultaat 

8 februari 1915 

Widal + E 

Datum tweede test 

resultaat 

2 maart 1915 

Catcen (?) 

Datum derde test 

Resultaat 

14 maart 1915 

negatief 

Datum 

binnenbrengen 

16 januari 1915 

Datum evacuatie 8 februari 1915 

Geëvacueerd naar Malassise 

Aantal dagen in 

Poperinge 

 

Andere opmerkingen Genezen 16 maart 1915, op 21 februari 

meldt men „ Relapse for 12 days‟ 
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Nummer archiefmap 6 

Naam Henry Louis Derycke 

Geboorteplaats Wytschaete 

Geboortedatum 8 november 1866 

Leeftijd 49 

Zoon/dochter van Leo en Cecilia Douchy 

Echtgen(o)ot(e) van Renilde Duyvers 

Adres van persoon 

die bericht 

moet krijgen. 

Zoon, Emile D., Volkenberg 17, 

Poperinge of Boeschepestraat 17, 

Poperinge 

Ziekte Enterie 

Aantal urinetesten 2 

Datum eerste test 

Resultaat 

30 maart 1915 

Widal + 

Datum tweede test 

resultaat 

7 april 1915 

Negatief 

Datum derde test 

Resultaat 

 

Datum 

binnenbrengen 

16 maart 1915 

Datum evacuatie 29 maart 1915 

Geëvacueerd naar  

Aantal dagen in 

Poperinge 

 

Andere opmerkingen 21 april genezen 
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Nummer archiefmap 6 

Naam Achille Descamps 

Geboorteplaats Zuytschoote 

Geboortedatum 6 november 1886 

Leeftijd 29 

Zoon/dochter van Isidore en Emilie D‟Haenen 

Echtgen(o)ot(e) van  

Adres van persoon die 

bericht 

moet krijgen. 

Vader, bij Camille Derinck, 

Gasthuisstraat 1, Poperinge 

Ziekte Enterie ( Eberth by Widal 

Cavalescent 

Aantal urinetesten 2 

Datum eerste test 

Resultaat 

11 maart 1915 

Widal + E 

Datum tweede test 

resultaat 

7 april 1915 

Negatief 

Datum derde test 

Resultaat 

 

Datum binnenbrengen 23 februari 1915 

Datum evacuatie 9 maart 1915 

Geëvacueerd naar Malassise 

Aantal dagen in 

Poperinge 

 

Andere opmerkingen 14 mei naar huis! 
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Nummer archiefmap 6 

Naam Maurice Goemare 

Geboorteplaats Zillebeke 

Geboortedatum  

Leeftijd 20 

Zoon/dochter van Victor en Clemence Grison 

Echtgen(o)ot(e) van  

Adres van persoon 

die bericht 

moet krijgen. 

Felix van Steenlande in Reningelst 

Ziekte Enterie 

Aantal urinetesten  

Datum eerste test 

Resultaat 

15 februari 1915 

Widal + E 

Datum tweede test 

resultaat 

19 februari 1915 

Widal + E 

Datum derde test 

Resultaat 

3 april 1915 

Negatief 

Datum 

binnenbrengen 

 

Datum evacuatie 11 februari 1915 

Geëvacueerd naar Malassise 

Aantal dagen in 

Poperinge 

 

Andere 

opmerkingen 

Nota van Dr Vanwalleghem (?) schrijft 

hem fièvre typunde toe, et quil a lieu de 

hospitalises 
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Nummer archiefmap 6 

Naam Marcel Lagae 

Geboorteplaats Roesselaere 

Geboortedatum 15 juli 1900 

Leeftijd 14 

Zoon/dochter van Achille en Rosalie Jonckheere 

Echtgen(o)ot(e) van  

Adres van persoon die 

bericht 

moet krijgen. 

Vader, Rue de Flandre 97, Parijs 

Ziekte Enterie / typhoid fever 

Aantal urinetesten 2 

Datum eerste test 

Resultaat 

13 maart 1915 

Widal ++ E 

Datum tweede test 

resultaat 

22 april 1915 

negatief 

Datum derde test 

Resultaat 

 

Datum binnenbrengen 11 februari 

Datum evacuatie 6 maart 1915 

Geëvacueerd naar Malassise, later ( 29 april) naar 

Neuville/ Montrieul 

Aantal dagen in 

Poperinge 

 

Andere opmerkingen Aanvankelijk bericht naar „in den 

vetten os‟ te Poperinge 
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Nummer archiefmap 6 

Naam Alphonse Lemahieu 

Geboorteplaats Zonnebeke 

Geboortedatum September 1903 of 7 juli 1903 

Leeftijd 12 

Zoon/dochter van Emile en Marie Lapère 

Echtgen(o)ot(e) van  

Adres van persoon die 

bericht 

moet krijgen. 

Vader, by Mr Verillenin, café voor 

l‟hotel de ville, Evreux (Eure) 

Ziekte Enterie of  Typhon fever 

Aantal urinetesten 1 

Datum eerste test 

Resultaat 

14 februari 1915 

Widal + E 

Datum tweede test 

resultaat 

 

Datum derde test 

Resultaat 

 

Datum binnenbrengen 9 januari 1915 

Datum evacuatie 8 februari 1915 

Geëvacueerd naar Malassise, op 8 mei naar Neuville, 

genezen op 17 juni 1915 

Aantal dagen in 

Poperinge 

 

Andere opmerkingen Broer overleed hier op 7 februari 1915 

Krijgt op 1 en 6 april een vaccin , 8 

april bloodculturnes negative 
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Nummer archiefmap 6 

Naam Cyriel Camille Lowagie 

Geboorteplaats Vlamerthinge 

Geboortedatum 9 april 1879 

Leeftijd 35 

Zoon/dochter van Charles en Sylvie Delbeke 

Echtgen(o)ot(e) van Marie Depuydt 

Adres van persoon die 

bericht 

moet krijgen. 

Vrouw, Dickebusch 

Ziekte Enterie 

Aantal urinetesten 2 

Datum eerste test 

Resultaat 

13 maart 1915 

Widal ++ 

Datum tweede test 

resultaat 

1 april 1915 

negatief 

Datum derde test 

Resultaat 

 

Datum binnenbrengen 11 februari 1915 

Datum evacuatie 6 maart 1915 

Geëvacueerd naar Malassise van daar uit naar Ieper 

by carry 

Aantal dagen in Poperinge  

Andere opmerkingen  
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Nummer archiefmap 6 

Naam Justin Lust 

Geboorteplaats Kaeskerke 

Geboortedatum 17 augustus 1895 

Leeftijd 19 

Zoon/dochter van François en Sidonie Carnier 

Echtgen(o)ot(e) van  

Adres van persoon die 

bericht 

moet krijgen. 

Arthur Hexter, Landbouwer, 

Alveringhem 

Ziekte Enterie / Thypoid fever (Malassise) 

Aantal urinetesten  

Datum eerste test 

Resultaat 

6 april 1915 

Widal + E; B - 

Datum tweede test 

resultaat 

 

Datum derde test 

Resultaat 

 

Datum binnenbrengen 4/ 29 maart 1915 

Datum evacuatie 12 april 1915 

Geëvacueerd naar Malassise, later Belgian Mission St 

Omer 

Aantal dagen in 

Poperinge 

 

Andere opmerkingen Eigen gegevensfiche Poperinge 

Twee testen op exerta 28 april en 2 

mei beiden negatief 
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Nummer 

archiefmap 

9 

Naam Soeur Clare ( Bellens Maria) 

Geboorteplaats Berlaer 

Geboortedatum  

Leeftijd 28 

Zoon/dochter van Francois en Rosalie Vercammen 

Echtgen(o)ot(e) 

van 

 

Adres van 

persoon die 

bericht 

moet krijgen. 

 

Ziekte Enterie 

Aantal urinetesten  

Datum eerste test 

Resultaat 

 

Datum tweede test 

resultaat 

 

Datum derde test 

Resultaat 

 

Datum 

binnenbrengen 

1 februari 1915 ( entered civil hospital 25 

januari 1915), naar kasteel op 29 januari, 

chateau says admitted 1 februari (nota over 

correctheid van data, antw : 29 jan.) 

Datum evacuatie 2 april 1915 

Geëvacueerd naar Westvleteren 

Aantal dagen in 

Poperinge 

 

Andere 

opmerkingen 

Nota betreffende het feit of Maria Bellens 

religieus is of niet? Als zij dit is dan is zij 

Zuster Clara van de Annunciades te 

Reninghe (tandis) 

20 februari: got up en worked against 

orders 
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Nummer archiefmap 9 

Naam Stephanie Geldhof 

Geboorteplaats Handzame 

Geboortedatum  

Leeftijd 24 

Zoon/dochter van Hyppolyte en Romanie Ramboer (n?) 

Echtgen(o)ot(e) van Jonge dochter 

Adres van persoon 

die bericht 

moet krijgen. 

 

Ziekte Thyphus koorts (medical case sheet: 

enterie + diphtheria putably) 

Aantal urinetesten  

Datum eerste test 

Resultaat 

 

Datum tweede test 

resultaat 

 

Datum derde test 

Resultaat 

 

Datum 

binnenbrengen 

29 januari 1915 

Datum evacuatie 7 februari 1915 

Geëvacueerd naar Malassise 

Aantal dagen in 

Poperinge 

 

Andere 

opmerkingen 

Overleden op 13 februari voorzien van 

heilig sacrament der zieken, 

Gegevensfiche: aanveerding van zieken 

in het hospitaal te Poperinge: in het 

Nederlands! 

Gegevensfiche Malassise overschreven, 

reeds gebruikt geweest! 

Overlijdensakte stelt dat namen van de 

ouders onbekend zijn. 
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Nummer 

archiefmap 

9 

Naam Eugenie Logie 

Geboorteplaats  

Geboortedatum  

Leeftijd 60 

Zoon/dochter van  

Echtgen(o)ot(e) 

van 

Dhaene Isidoor ( ingeschreven als vrouw 

van ) 

Adres van 

persoon die 

bericht 

moet krijgen. 

 

Ziekte Enterie 

Aantal 

urinetesten 

 

Datum eerste test 

Resultaat 

 

Datum tweede 

test 

resultaat 

 

Datum derde test 

Resultaat 

 

Datum 

binnenbrengen 

31 januari 1915 

Datum evacuatie 8 februari 1915 

Geëvacueerd 

naar 

St Omer ( Malassise) 

Aantal dagen in 

Poperinge 

 

Andere 

opmerkingen 

Overleden op 20 februari, wordt aangegeven 

als „unknown female‟ in Malassise,briefje 

bijgevoegd op medical case sheet dat antw 

op vraag dokter naar naam ouders: niet 

gevonden, ze is wel van Poperinge 

SOURDE 

Akte van overlijden van onbekende vrouw 

in Longuenesse, hosp Malassise. Nota: zou 

Eugenie Logie kunnen zijn (épouse de 

Isidore Dehaene) 
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Nummer archiefmap 9 

Naam Gustave Emile Tresy 

Geboorteplaats Ieper 

Geboortedatum 19 augustus 1874 

Leeftijd 40 

Zoon/dochter van Théophile en Emerence Baratu 

Echtgen(o)ot(e) van Leontine Demeyer 

Adres van persoon 

die bericht 

moet krijgen. 

Vrouw, Seminaire St Sulpice Service de 

guerre, rue Bonaparte 63, Paris 6 arr. 

Ziekte Enterie / med case sheet malassise: 

typhoid fever 

Aantal urinetesten  

Datum eerste test 

Resultaat 

25 april 1915 

Positief 

Datum tweede test 

resultaat 

21/22 mei 1915 

Negatief 

Datum derde test 

Resultaat 

 

Datum 

binnenbrengen 

29 maart 1915 

Datum evacuatie 25 april 1915 

Geëvacueerd naar Malassise 

Aantal dagen in 

Poperinge 

 

Andere opmerkingen Admitted 25 maart 1915 

Exerta op 21 en 22 mei negatief 

Heeft vaccin gekregen op 25 april 

No spleen or spots 

Op 6 juni naar Westvleteren gebracht 
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Nummer archiefmap 22 

Naam Sophie Baes 

Geboorteplaats Poperinghe 

Geboortedatum  

Leeftijd 73 

Zoon/dochter van Joseph en Josephine Braem 

Echtgen(o)ot(e) van celebataire 

Adres van persoon die 

bericht 

moet krijgen. 

 

Ziekte  

Aantal urinetesten  

Datum eerste test 

Resultaat 

 

Datum tweede test 

resultaat 

 

Datum derde test 

Resultaat 

 

Datum binnenbrengen 5 mei 1915 

Datum evacuatie  

Geëvacueerd naar  

Aantal dagen in 

Poperinge 

 

Andere opmerkingen Overleden 8 mei 1915, overlijdensakte 

ondertekend op 23 juli 1917 
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Nummer archiefmap 22 

Naam Febronie Beele 

Geboorteplaats  

Geboortedatum  

Leeftijd 26 

Zoon/dochter van  

Echtgen(o)ot(e) van Gentil Hillewaere 

Adres van persoon die bericht 

moet krijgen. 

 

Ziekte Tuturcle of Lungs 

Aantal urinetesten  

Datum eerste test 

Resultaat 

 

Datum tweede test 

resultaat 

 

Datum derde test 

Resultaat 

 

Datum binnenbrengen 21 juni 1915 

Datum evacuatie  

Geëvacueerd naar  

Aantal dagen in Poperinge  

Andere opmerkingen 9 augustus 1915 overleden 



 

 213 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer archiefmap 22 

Naam Marie Louise De Neve 

Geboorteplaats Poucke 

Geboortedatum  

Leeftijd 62 

Zoon/dochter van Frederic en Eugenie Gelaude 

Echtgen(o)ot(e) van Camille Declercq 

Adres van persoon 

die bericht 

moet krijgen. 

Dochter, getekend plannetje 

Ziekte  

Aantal urinetesten  

Datum eerste test 

Resultaat 

 

Datum tweede test 

resultaat 

 

Datum derde test 

Resultaat 

 

Datum 

binnenbrengen 

18 juni 1915 

Datum evacuatie  

Geëvacueerd naar  

Aantal dagen in 

Poperinge 

 

Andere opmerkingen Overleden op 22 juni 1915, 

overlijdensakte op datum van 24 

oktober 1917 
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Nummer archiefmap 22 

Naam Marie Desomer 

Geboorteplaats  

Geboortedatum  

Leeftijd 4 

Zoon/dochter van Augusta Bonderue 

Echtgen(o)ot(e) van  

Adres van persoon die bericht 

moet krijgen. 

 

Ziekte Bronchitis 

Aantal urinetesten  

Datum eerste test 

Resultaat 

 

Datum tweede test 

resultaat 

 

Datum derde test 

Resultaat 

 

Datum binnenbrengen 23 mei 1915 

Datum evacuatie 19 juni 1915 

Geëvacueerd naar  

Aantal dagen in Poperinge  

Andere opmerkingen Op 19 juni naar huis 
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Nummer archiefmap 22 

Naam Valère Douchy 

Geboorteplaats  

Geboortedatum  

Leeftijd 22 

Zoon/dochter van  

Echtgen(o)ot(e) van  

Adres van persoon 

die bericht 

moet krijgen. 

 

Ziekte PHTHISIS 

Aantal urinetesten  

Datum eerste test 

Resultaat 

 

Datum tweede test 

resultaat 

 

Datum derde test 

Resultaat 

 

Datum 

binnenbrengen 

23 juni 1915 

Datum evacuatie  

Geëvacueerd naar  

Aantal dagen in 

Poperinge 

 

Andere opmerkingen Overleden 26 juni 1915, overlijdensakte 

vermeldt 26 mei 1915 

Klein briefje bijgevoegd „valere douch‟ 

aged 15 , probably not the same 
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Nummer 

archiefmap 

22 

Naam Rene Goemaere 

Geboorteplaats Poperinghe 

Geboortedatum 31 december 1851 

Leeftijd 62 

Zoon/dochter van Casimir en Marie Therese Ghemar 

Echtgen(o)ot(e) 

van 

Philomene Delbaere, veuf Lucie Amelie 

Lefevre 

Adres van 

persoon die 

bericht 

moet krijgen. 

 

Ziekte Ascites 

Aantal urinetesten  

Datum eerste test 

Resultaat 

 

Datum tweede 

test 

resultaat 

 

Datum derde test 

Resultaat 

 

Datum 

binnenbrengen 

14 mei 1915 

Datum evacuatie 15 mei 1915 

Geëvacueerd naar Hazebrouck 

Aantal dagen in 

Poperinge 

 

Andere 

opmerkingen 

Binnengekomen laat op 14 mei en op 15 

mei om middernacht reeds overleden. 

Overlijdensakte op datum van 11 oktober 

1917  (sur papier libre pour service 

militaire) 

Remarks: should have come in in Thypoid 

days, was al 5 maanden ziek 
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Nummer 

archiefmap 

22 

Naam Celine Goudezeune 

Geboorteplaats  

Geboortedatum  

Leeftijd 40 

Zoon/dochter van Désire en Octavie 

Echtgen(o)ot(e) 

van 

 

Adres van persoon 

die bericht 

moet krijgen. 

 

Ziekte Chronic Salpingitis en Hysteria 

Aantal urinetesten 1 

Datum eerste test 

Resultaat 

8 augustus 1915 

Widal –E; -B 

Datum tweede test 

resultaat 

 

Datum derde test 

Resultaat 

 

Datum 

binnenbrengen 

4 augustus 1915 

Datum evacuatie 9 augustus 1915 

Geëvacueerd naar Watten 

Aantal dagen in 

Poperinge 

 

Andere 

opmerkingen 

Naar huis op 16 september 1915, echter 

terug binnengebracht op 28 oktober en 

naar Montrieul geëvacueerd op 1 

november. 

Krijgt op 8 augustus 500 Mills T.V. 
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Nummer 

archiefmap 

22 

Naam Desire Gouwy 

Geboorteplaats Wytschaete 

Geboortedatum 22 december 1836 

Leeftijd 78 

Zoon/dochter van Louis en Reine D‟Hondt 

Echtgen(o)ot(e) 

van 

Pellagie Verschelden 

Adres van 

persoon die 

bericht 

moet krijgen. 

Jules Debruyne, farm between Vierschaat 

en Kemmel 

Ziekte Senility / Debility 

Aantal 

urinetesten 

 

Datum eerste test 

Resultaat 

 

Datum tweede 

test 

resultaat 

 

Datum derde test 

Resultaat 

 

Datum 

binnenbrengen 

16 juli 1915 

Datum evacuatie 20 juli 1915 

Geëvacueerd naar Hazebrouck, op 22 juli naar Montrieul 

Aantal dagen in 

Poperinge 

 

Andere 

opmerkingen 

Overleden op 22 september 1915 

Briefje van 21 oktober 1917 antwoord op 

vraag van Dokter Henry dat Désiré Gouwy 

overleden is op 22 september 1915, zijn 

vrouw is nooit in Montrieul geweest en 

domicilie (Houthem) is hen daar onbekend. 
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Nummer archiefmap 22 

Naam Aline Lebbé 

Geboorteplaats Poperinghe 

Geboortedatum 6 januari 1886 

Leeftijd 29 

Zoon/dochter van Theophile en Justine Sophie Caron 

Echtgen(o)ot(e) van Juliaan Hazebrouck 

Adres van persoon 

die bericht 

moet krijgen. 

 

Ziekte Tetanus 

Aantal urinetesten  

Datum eerste test 

Resultaat 

 

Datum tweede test 

resultaat 

 

Datum derde test 

Resultaat 

 

Datum 

binnenbrengen 

16 juni 1915 

Datum evacuatie  

Geëvacueerd naar  

Aantal dagen in 

Poperinge 

 

Andere opmerkingen Overleden 17 juni 1915, overlijdensakte 

op datum van 24 oktober 1917 

Domicilie in Moeskroen 
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Nummer archiefmap 22 

Naam Marcel Legrand 

Geboorteplaats  

Geboortedatum 15 januari 1880 

Leeftijd 34 

Zoon/dochter van Julien François en Thérèse Virgnie 

Battheu 

Echtgen(o)ot(e) van Elise Cornélie Deconinck 

Adres van persoon die 

bericht 

moet krijgen. 

 

Ziekte  

Aantal urinetesten  

Datum eerste test 

Resultaat 

 

Datum tweede test 

resultaat 

 

Datum derde test 

Resultaat 

 

Datum binnenbrengen “cant find date of entry-did he came 

in” 

Datum evacuatie  

Geëvacueerd naar  

Aantal dagen in 

Poperinge 

 

Andere opmerkingen Overleden op 16 mei 1915, 

overlijdensakte van 23 juli 1917 
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Nummer archiefmap 22 

Naam Henri Lequien 

Geboorteplaats Poperinghe 

Geboortedatum 17 oktober 1865 

Leeftijd 50 

Zoon/dochter van Lieven en Rosalie Pouss 

Echtgen(o)ot(e) van  

Adres van persoon die 

bericht 

moet krijgen. 

 

Ziekte Ioxenua en Sasctritis 

Aantal urinetesten 1 

Datum eerste test 

Resultaat 

9 juli 1915 

Negatief 

Datum tweede test 

resultaat 

 

Datum derde test 

Resultaat 

 

Datum binnenbrengen 9 juli 1915 

Datum evacuatie 12 juli 1915 

Geëvacueerd naar Hazebrouck 

Aantal dagen in 

Poperinge 

 

Andere opmerkingen Plots overleden op 15 juli 1915,o 

verlijdensakte van 11 oktober 1917 

Op 9 juli 500 Mill TV gekregen 
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Nummer archiefmap 22 

Naam Arthur Logie 

Geboorteplaats  

Geboortedatum  

Leeftijd 32 

Zoon/dochter van  

Echtgen(o)ot(e) van  

Adres van persoon die 

bericht 

moet krijgen. 

 

Ziekte Rheumatism 

Aantal urinetesten  

Datum eerste test 

Resultaat 

 

Datum tweede test 

resultaat 

 

Datum derde test 

Resultaat 

 

Datum binnenbrengen 22 mei 1915 

Datum evacuatie 25 mei 1915 

Geëvacueerd naar Hazebrouck FAU, later 29 mei naar 

Montrieul 

Aantal dagen in 

Poperinge 

 

Andere opmerkingen 24 mei: 500 Mills TV 
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Nummer archiefmap 22 

Naam Jeanne Logie 

Geboorteplaats  

Geboortedatum  

Leeftijd 10 

Zoon/dochter van Auguste en Emma Deprince 

Echtgen(o)ot(e) van  

Adres van persoon die bericht 

moet krijgen. 

 

Ziekte Fever 

Aantal urinetesten  

Datum eerste test 

Resultaat 

 

Datum tweede test 

resultaat 

 

Datum derde test 

Resultaat 

 

Datum binnenbrengen 15 augustus 1915 

Datum evacuatie 22 augustus 1915 

Geëvacueerd naar Naar huis 

Aantal dagen in Poperinge  

Andere opmerkingen  
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Nummer 

archiefmap 

22 

Naam Désiré Marchand 

Geboorteplaats Woumen 

Geboortedatum 29 januari 1855 

Leeftijd 60 

Zoon/dochter van  

Echtgen(o)ot(e) van Eugenie Dumortier 

Adres van persoon 

die bericht 

moet krijgen. 

 

Ziekte Hysteria 

Aantal urinetesten  

Datum eerste test 

Resultaat 

 

Datum tweede test 

resultaat 

 

Datum derde test 

Resultaat 

 

Datum 

binnenbrengen 

12 mei 1915 

Datum evacuatie 13 mei 1915 

Geëvacueerd naar Hazebrouck FAU 

Aantal dagen in 

Poperinge 

 

Andere 

opmerkingen 

Overleden 13 mei aan hartstilstand 

(myocardial failure), overlijdensakte op 

11 oktober 1917 

Woonde te Merckem 
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Nummer archiefmap 22 

Naam Florimond Metsu OR Remi 

Floset 

Geboorteplaats  

Geboortedatum  

Leeftijd  

Zoon/dochter van  

Echtgen(o)ot(e) van  

Adres van persoon die 

bericht 

moet krijgen. 

 

Ziekte Acute puttisis 

Aantal urinetesten  

Datum eerste test 

Resultaat 

 

Datum tweede test 

resultaat 

 

Datum derde test 

Resultaat 

 

Datum binnenbrengen 7 mei 1915 

Datum evacuatie 8 mei 1915 

Geëvacueerd naar  

Aantal dagen in Poperinge  

Andere opmerkingen Unknown man of 17 
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Nummer archiefmap 22 

Naam Isidore Routy 

Geboorteplaats  

Geboortedatum  

Leeftijd  

Zoon/dochter van  

Echtgen(o)ot(e) van  

Adres van persoon die 

bericht 

moet krijgen. 

 

Ziekte Big sore on back 

Aantal urinetesten  

Datum eerste test 

Resultaat 

 

Datum tweede test 

resultaat 

 

Datum derde test 

Resultaat 

 

Datum binnenbrengen 6 mei 1915 

Datum evacuatie  

Geëvacueerd naar  

Aantal dagen in 

Poperinge 

 

Andere opmerkingen 7 mei 1915 overleden overlijdensakte 

van 23 juli 1917 



 

 227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer archiefmap 22 

Naam Emma Verhaeghe 

Geboorteplaats  

Geboortedatum 21 december 1900 

Leeftijd 14 

Zoon/dochter van Henri en Louise Vandeputte 

Echtgen(o)ot(e) van  

Adres van persoon die 

bericht 

moet krijgen. 

 

Ziekte  

Aantal urinetesten  

Datum eerste test 

Resultaat 

 

Datum tweede test 

resultaat 

 

Datum derde test 

Resultaat 

 

Datum binnenbrengen  

Datum evacuatie  

Geëvacueerd naar  

Aantal dagen in 

Poperinge 

 

Andere opmerkingen Overleden op 13 mei 1915 

overlijdensakte van 23 juli 1917 
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Archiefmap 137: vrouwen overleden te Poperinge, 1914-1917 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam Celeste Basyn 

Leeftijd 35 

Echtgen(o)ot(e) Albert Deceuninck 

Ouders Charles Basyn en Sophie Misselyn 

Woonplaats Oostkerke ( Diksmuide) 

Datum Binnenkomen 23 februari 1915 

Datum overlijden 5 maart 1915 

Naam Emerence Beckaert 

Leeftijd 51 of 52 

Echtgen(o)ot(e) ( late husband) Polidor Cyrille Depoorter 

Echtgen(o)ot(e): Henri Bardyn 

Ouders Charles Beckaert en Amelie Coene 

Woonplaats Zonnebeke 

Datum Binnenkomen 1 februari 1915 

Datum overlijden 12 of 13 februari 1915 
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Naam Marie Bondue 

Leeftijd 32 

Echtgen(o)ot(e) Cyrille Dumeien 

Ouders David  Bondue en Pelagie Vermeulen 

Woonplaats Westrousbeke 

Datum Binnenkomen 8 januari 1915 

Datum overlijden 15 januari 1915 

Naam Martha Bostyn 

Leeftijd 23 of 32 

Echtgen(o)ot(e)  

Ouders Leopold Bostyn en Marie Louise Verborght 

Woonplaats Gheluwe 

Datum Binnenkomen 13 januari 1915 

Datum overlijden 25 maart 1915 
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Naam Martha Buyse 

Leeftijd 12 of 13 

Echtgen(o)ot(e)  

Ouders Henri Buyse en Romani Breyne 

Woonplaats Passchendaele 

Datum Binnenkomen 28 december 1914 

Datum overlijden 8 januari 1915 

Naam Eugenie Claeys 

Leeftijd 47 

Echtgen(o)ot(e) Charles Dieusaert 

Ouders Charles Claeys en Therese Koudyzer 

Woonplaats Werwicq 

Datum Binnenkomen 13 maart 1915 

Datum overlijden 17 maart 1915 
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Naam Philomene Claeys 

Leeftijd 14 

Echtgen(o)ot(e)  

Ouders Arthur Claeys en Valentine Coffyn 

Woonplaats Ypres 

Datum Binnenkomen 5 januari 1915 

Datum overlijden 15 januari 1915 

Naam Martha Depoorter 

Leeftijd 24 

Echtgen(o)ot(e)  

Ouders Cyrille Depoorter en Emerance Beckaert 

Woonplaats Zonnebeke 

Datum Binnenkomen 27 januari 1915 

Datum overlijden 9 februari 1915 
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Naam Victorine Deraedt 

Leeftijd 35 

Echtgen(o)ot(e) Jules Camille Vandevyvere 

Ouders David Alexandre Deraedt en Octavie Pattyn 

Woonplaats Westrousbeke 

Datum Binnenkomen 11 maart 1915 

Datum overlijden 15 maart 1915 

Naam Elodie Desagher 

Leeftijd 48 of 49 

Echtgen(o)ot(e) Seraphin Corneille Christiaen 

Ouders Auguste Henri Desagher en Philomene Dehaeck of 

Dejaeck 

Woonplaats Poperinge 

Datum Binnenkomen 12 februari 1915 

Datum overlijden 27 februari 1915 
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Naam Judith Deweerdt 

Leeftijd 31 of 35 

Echtgen(o)ot(e)  

Ouders Benoit Aloise Deweerdt en Pauline Degrauwe 

Woonplaats Poperinghe 

Datum Binnenkomen 31 januari 1915 

Datum overlijden 13 of 14 februari 1915 

Naam Marie Deweerdt 

Leeftijd 42 

Echtgen(o)ot(e) Camille Hannebau 

Ouders Aloise Deweerdt en Julie Vitse 

Woonplaats Poperinge 

Datum Binnenkomen 19 februari 1915 

Datum overlijden 2 maart 1915 
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Naam Emma D‟ Haene 

Leeftijd 35 

Echtgen(o)ot(e) Camille Deceuninck 

Ouders Jean D‟ Haene en Louise Kesteloot 

Woonplaats Langemarck 

Datum Binnenkomen 6 december 1914 

Datum overlijden 19 december 1914 

Naam Sylvie Gerardine 

Leeftijd 53 of 58 

Echtgen(o)ot(e) Isidore Callens 

Ouders Jean Gerardine en Clemence Spinnewyn 

Woonplaats Wytschate 

Datum Binnenkomen 10 januari 1915 

Datum overlijden 15 januari 1915 
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Naam Leonie Gouwy 

Leeftijd 50 

Echtgen(o)ot(e) Charles Godderis (overleden) 

Ouders Louis Gouwy en Matilda Plouvier 

Woonplaats Roulers 

Datum Binnenkomen 20 februari 1915 

Datum overlijden 27 of 28 februari 1915 

Naam Zulma Hannebau 

Leeftijd 10 

Echtgen(o)ot(e)  

Ouders Camille Hannebau en Marie Louise Deweert 

Woonplaats Poperinge 

Datum Binnenkomen 19 februari 1915 

Datum overlijden 8 maart 1915 
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Naam Marguerite Herman 

Leeftijd 23 of 30 

Echtgen(o)ot(e)  

Ouders Theopile Herman en Louise Vermeulen 

Woonplaats Becelaere 

Datum Binnenkomen 9 februari 1915 

Datum overlijden 14 februari 1915 

Naam Marie Louise Herreman 

Leeftijd 24 of 27 

Echtgen(o)ot(e) Sylvere Valere Boudry 

Ouders Charles Louis en Charlotte Caroline Abeele 

Woonplaats Gheluwelt 

Datum Binnenkomen 3 januari 1915 

Datum overlijden 6 januari 1915 
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Naam Emma Mahieu 

Leeftijd 26 

Echtgen(o)ot(e)  

Ouders Henri Mahieu en Lucie Lazoore 

Woonplaats Poperinge 

Datum Binnenkomen 28 februari 1915 

Datum overlijden 11 maart 1915 

Naam Julie Soenen 

Leeftijd 55 

Echtgen(o)ot(e) Johannes Vanderhaegen (overleden) 

Echtgen(o)ot(e): Emile Dellebelle 

Ouders Joannes Soenen en Colette Malisse 

Woonplaats Oostnieukerke 

Datum Binnenkomen 24 februari 1915 

Datum overlijden 12 maart 1915 



 

 238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam Rosalie Thery 

Leeftijd 36 

Echtgen(o)ot(e) Cyrille Coolzaat 

Ouders Charles Thery en Emerence Pattou 

Woonplaats Reninghelst 

Datum Binnenkomen 10 februari 1915 

Datum overlijden 11 februari 1915 

Naam Adrienne Vanderhaegen 

Leeftijd 12 

Echtgen(o)ot(e)  

Ouders Jean Vanderhaegen en Julie Soenen 

Woonplaats Oostnieukerke 

Datum Binnenkomen 24 februari 1915 

Datum overlijden 7 maart 1915 
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Naam Madeleine Vanderhaegen 

Leeftijd 24 

Echtgen(o)ot(e)  

Ouders Charles Vanderhaegen en Eugenie Degraeve 

Woonplaats Oostnieukerke 

Datum Binnenkomen 15 februari 1915 

Datum overlijden 23 februari 1915 

Naam Pauline Vanderpeere 

Leeftijd 37 of  41 

Echtgen(o)ot(e) Camille Moreel 

Ouders Jean Vanderpeere en Jeanne Stols 

Woonplaats Roulers 

Datum Binnenkomen 21 januari 1915 

Datum overlijden 6 of 7 februari 1915 
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Naam Aurelie of Amelie Verfaille 

Leeftijd 34 of 35 

Echtgen(o)ot(e) Jerome Arthur Lenoir 

Ouders Alphonse Charles Julien Verfaille en Lucie 

Helene Decoene 

Woonplaats Langemarck 

Datum Binnenkomen 3 februari 1915 

Datum overlijden 19 februari 1915 

Naam Marie Verkinder 

Leeftijd 18 of 25 

Echtgen(o)ot(e)  

Ouders Frederic Verkinder en Lucie Verbeke 

Woonplaats Comines-ten-Brielen 

Datum Binnenkomen 9 februari 1915 

Datum overlijden 17 februari 1915 
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Belgische soldaten in het Elisabeth-hospitaal 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer archiefmap 22 

Naam Pierre Degraeve 

Geboorteplaats  

Geboortedatum  

Leeftijd  

Zoon/dochter van  

Echtgen(o)ot(e) van  

Adres van persoon die 

bericht 

moet krijgen. 

 

Ziekte  

Aantal urinetesten  

Datum eerste test 

Resultaat 

 

Datum tweede test 

resultaat 

 

Datum derde test 

Resultaat 

 

Datum binnenbrengen  

Datum evacuatie  

Geëvacueerd naar  

Aantal dagen in 

Poperinge 

 

Andere opmerkingen Bloodcullir (?) negatief 14 juli 1915, 

widal negatief 22 juli 1915 

SOLDIER 
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Nummer archiefmap 22 

Naam Joseph Sleiyke 

Geboorteplaats  

Geboortedatum  

Leeftijd 24 

Zoon/dochter van  

Echtgen(o)ot(e) van  

Adres van persoon die 

bericht 

moet krijgen. 

 

Ziekte  

Aantal urinetesten  

Datum eerste test 

Resultaat 

 

Widal + Para B 

Datum tweede test 

resultaat 

 

Datum derde test 

Resultaat 

 

Datum binnenbrengen 24 juni 1915 

Datum evacuatie 25 juli 1915 (?) 

Geëvacueerd naar  

Aantal dagen in Poperinge  

Andere opmerkingen Belgische Soldaat 

Twice inoculated against 

typhoid 
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12.17 Bijlage 17: Poperinghe Old Military Cemetry 

 
www.cwgc.org 
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12.18 Bijlage 18: Kaart West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
www.1914-1918.net 

 
 

 
 
 
 

 

 

 


