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Situering  
Dit boek handelt over een van de meest ondankbare taken die men tijdens de 
Eerste Wereldoorlog in de modder van de IJzer kon hebben: die van brancardier. 
 
Geestelijken zoals priesters, paters en broeders waren volgens de wet vrij van 
legerdienst in vredestijd, net zoals de onderwijzers overigens. Maar in geval van 
oorlog werden ze opgeroepen voor een niet-gewapende taak aan het front: de 
gewonde soldaten ophalen en naar het dichtste lazaret of veldhospitaal brengen. 
 
Dat gebeurde in de moeilijkste omstandigheden: dikwijls bij nacht en ontij, tussen de 
bomkraters en loopgraven door, soms met een collega, dikwijls gans alleen. Als 
hulpmiddel voor het transport van de gewonde beschikten ze in het beste geval over 
een draagberrie of brancard, soms eentje op twee wielen, zoals een boerenkar. 
Maar het was moeilijk manipuleren in de modder. De ambulancier had ook 
elementair verbandmateriaal bij zich, maar geen medicamenten, want daarin was hij 
niet geschoold.  Soms was de gewonde met een eenvoudige beenbreuk of met een 
schotwonde op een ongevaarlijke plaats. Soms echter moest de brancardier 
improviseren en de afgeslagen ledematen verzamelen om die samen met de 
gewonde naar het lazaret te brengen. Hij moest gevaarlijke bloedingen kunnen 
stoppen, want na een uitputtende sluiptocht met een gewonde op de schouder 
arriveren aan het lazaret met een lijk, was geen opwekkende gedachte. 
 
Nogal wat brancardiers zijn zelf gesneuveld of zwaar verminkt. Anderen droegen de 
trauma’s van die vier jaar hun hele leven lang mee. 
 
De brancardiers die over enige medische kennis beschikten, werden soms ook als 
verpleger ingezet. Een bekend voorbeeld is de Franciskaner pater Hilarion Thans 
die zijn ervaringen neerschreef in zijn boek “Mijn oorlog”, door Studium Generale 
vzw – gebundeld met andere oorlogsboeken van Thans uitgegeven. 
 
Na de Eerste Wereldoorlog werd voor de potentiële geestelijken-brancardiers een 
opleiding voorzien in Leopoldsburg. Ze studeerden daar theologie, maar tevens 
elementaire begrippen van anatomie en biologie en verpleegkundige handelingen. 
De aanwezigheid  van het militair hospitaal zal daar wel voor iets tussen gezeten 
hebben. De eerste (geestelijke) directeur van die opleiding was priester Edward 
Poppe. 
 
Tot zover deze situering. 
Kamiel Mertens 
Balen, 10.07.2020 
 
 



 

 
 



 

 
 



 
 



 

 
 

Enz.... 


