TENTOONSTELLING
In dit bundeltje vind je vraagjes over het leven op de hospitaalsite tijdens de oorlog. De antwoorden vind je in de exporuimte.
Op de wand tegenover de tijdslijn vind je een plan (in het Engels) dat ons toont
hoe gewonden van het front werden afgevoerd. Bij dat plan moet je beginnen.
Het plan lijkt een beetje op een trechter of zandloper.
Hoe ging de evacuatie in zijn
werk? Dat kan je hieronder lezen.
Het schema hiernaast helpt je.
Kan jij de vetgedrukte begrippen
uit de tekst op de juiste plaats in

................................

het schema schrijven?
Boven is de zandloper breed. Aan

.........................

het front en in de loopgraven vallen gewonden.

................
Brancardiers pikken die gewonden
op en verzamelen hen in hulp- en
verbandposten.
Degenen die meer verzorging
nodig hebben, worden door ambulanciers afgevoerd naar het

..............
..............
..............

evacuatiehospitaal: jij bent nu
waar dat hospitaal ooit stond. Hier
brachten de ambulancewagens en
ambulancetreinen de gewonden
naartoe. Op deze plek kwam alles

................

samen. Dit was het smalste punt
van de zandloper.
Van hieruit worden de gewonden

.........................

weer verspreid naar rustkampen,
militaire ziekenhuizen buiten
de frontzone of hersteloorden
thuis. Dit transport gebeurde per

....................................

trein. Hier wordt de zandloper
weer breed.
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1. Wat is noodzakelijk voor een goed evacuatiehospitaal?
o o Nabijheid van een rivier.
o o Nabijheid van een luchthaven.
o o Nabijheid van een spoorweg.
2. Waarom ging men weg uit het stadscentrum van Poperinge? Geef twee redenen.
1. ............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
2. ............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
3. Welke naam krijgt de hospitaalgroep die hier ligt?
o o Quaghebeur’s Place.
o o Remy Siding.
o o C.C. Lijssenthoek (Casualty Clearing Lijssenthoek).
Het plan dat je ziet is in het Engels.
Ze spreken over the collecting zone (collect = verzamelen), evacuating zone
(evcuate = buiten gevaar brengen), distributing zone (distribute = verspreiden).
AAN DE ZIJKANT STAAN FOTO’S.
4. Welke van deze foto’s past in welke zone? Omcirkel wat juist is.
Ieper, evacuatie gewonden via smalspoor.
collecting zone

evacuating zone

distributing zone

evacuating zone

distributing zone

Boezinge, brancardiers.
collecting zone

Remy Siding, evacuatie met ambulancetrein.
collecting zone

evacuating zone

distributing zone

5. De site met de hospitalen verandert stilaan in een echt dorp.
Op de paadjes tussen de barakken verschijnen…
o o … tegelpaadjes.
o o … lantaarnpalen.
o o … straatnaambordjes.
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6. Hoe ziet een Nissanhut er uit?
Probeer er eens eentje te tekenen.

7. De gewonden krijgen een ‘label’ (kaartje waarop de persoonlijke
gegevens worden neergeschreven). Hoe worden ze ingedeeld?
o o Naar land van herkomst.
o o Naar ernst van de verwondingen.
o o Naar geloofsovertuiging.
8. Er is ook een honderdtal plaatsen voorzien voor lichtgewonden in het ‘rest
station’ (rustplaats). De soldaten die daar herstellen worden ingezet ….
o o …. bij het lossen en laden van gewonden.
o o …. voor het schillen van aardappelen en het snijden van groenten in de
keuken.
o o …. als Cliniclowns.
9. De hospitaalsite die hier was ingericht kreeg de naam Remy Siding.
Vanwaar komt deze naam?
................................................................................................
................................................................................................
10. Boer Quaghebeur stierf aan het begin van de oorlog in augustus 1914.
Hij liet zijn vrouw achter met
o o 8 kinderen.
o o 5 kinderen.
o o 7 kinderen.
Eén van de dochters trad in het klooster. De rest bleef tijdens de oorlog op de
boerderij werken.
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BEKIJK DE FOTO’S.
11. Waar vindt de misviering plaats?
o o In de grootste zaal van het hospitaal.
o o In de boomgaard.
o o In de kapelbarak.
12. Wat staat voor de apotheker van HOE 15 op de tafel?
o o Een weegschaaltje.
o o Zijn kassa.
o o Potjes met medicamenten.
13. Tijdens de oorlog groeit Remy Siding uit tot …
o o … de modernste hospitaalsite in de Ieperboog.
o o … de gezelligste hospitaalsite in de Ieperboog.
o o … de grootste hospitaalsite in de Ieperboog.
KIJK NOG EEN KEERTJE NAAR DE FOTO’S
14. Wie of wat was de mascotte van nr. 10 C.C.S. ( Casualty Clearing Station =
Evacuatiepost voor gewonden)?
o o Een zwaan.
o o De mooiste verpleegster.
o o Een hond.
15. Op de site wordt een sportveld aangelegd voor ….
o o … voetbal, baseball en cricket.
o o … hoogspringen, sprintnummers en kogelstoten.
o o … minigolf.
16. In 1917 heerst een voedseltekort. Hoe wordt dat in het hospitaal opgevangen?
o o Gewonden en verpleging gaan bedelen bij de boeren in de streek.
o o Tussen de barakken worden groentetuintjes aangelegd.
o o Het verplegend personeel trekt tijdens zijn vrije uren op jacht.
17. De kerstdagen zijn heel bijzonder in het hospitaal. Wie zorgt voor de vrolijke noot?
o o De officieren.
o o Rondreizende stand-up comedians.
o o De Cliniclowns.
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KIJK NOG EEN KEERTJE GOED NAAR DE FOTO’S.
18. Wat is de favoriete sport van dokter Morris?
o o Voetbal.
o o Pingpong.
o o Hockey.
19. Wie zei in 1917 ‘Orthopedics is being born’.
................................................................................................
................................................................................................
Vertaald is dat ‘de orthopedie wordt op dit moment geboren.’
20. Weet je wat orthopedie is?
o o Het is de behandeling van besmettelijke ziekten.
o o Het is de behandeling van afwijkingen en ziekten aan de botten
en gewrichten.
o o Het is de behandeling van neus-, keel- en ooraandoeningen.
21. George Crile voert in het hospitaal experimenten uit. Wat doet hij om patiënten bij bewustzijn te krijgen?
o o Hij geeft ze elektroshocks.
o o Hij overgiet hen met ijswater.
o o Hij dient ze zeewater toe.
22. Ondanks zijn experimenten verliest hij één van zijn patiënten die door een
gasaanval vergiftigd werd. Maar in zijn verslag is hij best fier op wat hij bereikt
heeft. Waar is George Crile zo fier op?
o o Hij heeft de overleden patiënt een mooie roze kleur kunnen geven.
o o Hij heeft de patiënt veel langer in leven kunnen houden dan verwacht.
o o Hij heeft erg veel bijgeleerd over de behandeling van gifgas door deze
patiënt.
23. Kijk eens naar de tentoongestelde voorwerpen in het midden van de exporuimte. Wat is een kartetskogel?
o o Een kogel die door beton heen kan dringen.
o o Loden balletjes die in een schrapnelgranaat zitten en alle kanten uitvliegen als de granaat ontploft.
o o Een rubberkogel die bestemd is om te verwonden zonder te doden.
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