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Het Glorielooze Lot van Albert van Driessche: 
schrijver-arts in oorlogstijd. 
 
 

• Peter Nieuwenhuizen 
 
 
Op 1 juli 2006 werd herdacht dat precies negentig jaar tevoren de grote Slag aan de Somme gevoerd 
werd. In landen als België, Frankrijk en Engeland leeft de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog, 
ofwel ‘De Groote Oorlog’ volop. Heden ten dage wordt nog dagelijks aan de herdenkingspoort in de 
Westvlaamse stad Ieper ‘The Last Post’ geblazen, ter nagedachtenis aan de gevallenen in deze oorlog. 
In de revisionistische geschiedschrijving wordt de oorlog tegenwoordig vaak neergezet als een zinloze 
handeling, maar hoe keken schrijvers uit die tijd zelf naar deze periode? 
 
De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) heeft bij alle deelnemende landen zeer diepe wonden 
achtergelaten. In de beeldvorming was de oorlog voor sommigen een uitkomst: een mogelijke start 
van een nieuwe maatschappij, op de puinhopen van de oude, zoals de futuristen meenden. Een korte 
oorlog met een glorende nieuwe wereld. In werkelijkheid ontaardde de strijd in een langdurige 
loopgravenoorlog, waarbij om luttele meters landwinst vele duizenden levens opgeofferd werden. 
Er zijn vele verslagen nagelaten over deze tijd. Door te kijken naar wat er in de literatuur is 
overgeleverd, kan een beeld verkregen worden over de werkelijke opvattingen over die oorlog,  
gezien door de ogen van auteurs uit die tijd zelf. 
 
Een van deze schrijvers is de arts Albert Jan Marie van Driessche (Grembergen 16 mei 1885 – Sint 
Niklaas 19 augustus 1961), die al voor de oorlog naam had gemaakt als de flamingantische schrijver 
Berto van Kalderkerke. In zijn middelbare schooltijd was hij actief in de Katholieke Vlaamse 
Studentenbeweging in Dendermonde als voorvechter van Vlaanderens culturele wederopstanding. Hij 
was een actief vaandeldrager en schreef voor het blad De Student. Tijdens zijn studie geneeskunde in 
Leuven zorgde hij, als lid van het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV) voor menig 
opstootje. Ondanks het verbod van de rector droeg hij toch de nieuwe verbondsvlag, tijdens een 
feestelijk jubileum van de Universiteit. In het bijzijn van kardinaal Mercier zongen de studenten hun 
eis voor onderwijs in de Vlaamse taal. De eis werd gevolgd door het spelen van De Vlaamse Leeuw 
als strijdhymne (Van Mechelen, 1963). 
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De aandacht voor de Vlaamse taal en cultuur werd voor Van Driessche een belangrijk motief in zijn 
werk. In 1910 promoveerde hij tot doctor in de geneeskunde en vestigde zich als huisarts in zijn 
geboortedorp. Naast zijn werk als arts en het schrijven van medisch-historische publicaties over 
Andreas Vesalius en Jan Palfijn, bleef hij ook literair actief met o.a. streekverhalen. 
In de loop van zijn verdere leven zou hij verschillende bekroningen krijgen: Ridder (1925), Officier 
(1940) en Grootofficier (1954) in de Belgische Kroonorde en Ridder (1936) en Officier (1946) in de 
Leopoldsorde. 
 

        
 
Drie afbeeldingen van Albert Van Driessche, uit verschillende perioden. 
 
 
In december 1919 neemt de arts Albert van Driessche deel aan het 18e Vlaamsch Natuur- en 
Geneeskundig Congres te Antwerpen (Van de Velde, 1944). Op dit congres meldt de nog jonge arts -
hij is dan vierendertig jaar oud- over zijn tijd als hulpdokter aan het krijgshospitaal van Col de Caire in 
Frankrijk, tegenover Cap Ferrat aan de Middellandse Zee. Hij verhaalt hoe hij in het hospitaal verbleef 
tussen mei 1917 en zijn demobilisatie op 25 april 1919. In het hospitaal legde hij zich toe op zijn 
specialisme: de behandeling van patiënten met longaandoeningen, maar hij vertelt het congres ook 
over enkele zeldzame gevallen van Spaanse Griep. In zijn ‘persoonlijke indrukken en bevindingen’ 
verweeft hij medische gegevens met zijn persoonlijke opvattingen over de Eerste Wereldoorlog. Al in 
zijn openingszinnen tot het congres, spreekt hij uit: ‘Nochtans kan ik niet nalaten een oogenblik van 
vroom herdenken te wijden aan die velen onzer lieve jongen die zoo glorieloos zijn omgekomen, 
uitgemarteld door de vreeselijke kwaal, en wier kruisjes ginder staan, zooverre van ’t geboorteland’.  
In een notendop komen hier de kenmerken van Van Driessche bijeen wat betreft zijn positiebepaling 
in de Eerste Wereldoorlog: een gelovig katholiek man, met hart voor de soldaten, oog voor de 
roemloze dood en tergende oorlogsziekten en liefde voor het vaderland en de geboortestreek. 
 
Enkele jaren later, in 1923, liet hij zijn verhalen over ervaringen in het oorlogshospitaal bundelen 
onder de titel Het Glorielooze Lot. De verhalen in zijn boek hadden voor een deel al de weg gevonden 
naar diverse literaire tijdschriften waarin Van Driessche eerder had gepubliceerd, onder zijn 
pseudoniem Berto van Kalderkerke. Zijn eerste boek Uit donkere dagen uit 1913 werd lovend 
ontvangen als boeiend proza en een poging om uit de greep van Streuvels te komen, met een eigen 
soort spanning in verhaaltrant (Hallez, 1914). Hij ontving er de literaire prijs van de Provincie Brabant 
voor. Er waren nog drie boeken gevolgd, waarvan twee met medische inslag: tuberculose en 
gezondheidsaspecten van melk, onder zijn eigen naam in twee schrijfwijzen: Van Driessche en 
Vandriessche. In een recensie uit 1921 van het boek over tuberculose werd al gewezen op de 
praktijkervaringen die Van Driessche had: ‘twee jaar als krijgsdokter in het teringlijdersgasthuis van 
Col-de-Caire’ (Van Huffelen, 1921). De verhalen van Van Driessche over zijn verblijf in het hospitaal 
waren kennelijk goed bekend bij recensenten.  
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In het boek Het Glorielooze Lot dateert Van Driessche zijn voorwoord in november 1920 en geeft de 
aanzet tot het uitgeven ervan weer: het hospitaal in Col de Caire was in verval geraakt en de 
ziekenbarakken werden afgebroken en de grond verkocht. Om de herinnering aan dat speciale oord in 
leven te houden, besluit Van Driessche de twaalf verhalen die hij over deze tijd geschreven heeft te 
bundelen en te laten uitgeven.  
In een herdenkingsrede voor Van Driessche, die tijdens een vergadering van de Vlaamse Academie 
voor Geneeskunde van België werd gehouden, typeert V. van Mechelen de inhoud van de verhalen als 
volgt: ‘verhalen, waarin het lijden, het leed, de wanhoop, maar ook het berustend godsvertrouwen 
worden uitgebeeld van de teringlijders, die door de militaire overheid naar het zuiden van Frankrijk 
werden gezonden’ (Van Mechelen, 1963). 
 
Joris Eeckhout wijdt in zijn boek Litteraire Profielen uit 1925 een hoofdstuk aan Van Driessche. 
Hierin schetst hij hoeveel ontzag hij heeft voor Van Driessche, die als arts zijn oorlogservaringen aan 
het papier heeft toevertrouwd. In zijn essay, gedateerd in 1923, schrijft Eeckhout: ‘In de geheele, mij 
bekende oorlogslitteratuur, is geen schrijver –en God weet dat ze legio zijn!- die zich met zoo diep-
humaan en medelijden, neergebogen heeft over de vreeselijke ellende van dien chaos; - medelijden, 
dat de subliemste uiting is van de Caritas’. 
 
Van Driessche vertrok na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en de verwoesting van 
Dendermonde naar het kolenmijndistrict van Zuid-Wales, waar hij in 1915 en 1916 werkzaam was als 
algemeen arts. Hij vatte toen grote sympathie op voor de mijnwerkers, die niet aan het oorlogsfront 
stonden, maar wel aan het kolenfront en daar massaal stoflongen en tuberculose opliepen. Zijn keuze 
voor zijn verdere specialisatie in het medische vak, namelijk chronische longaandoeningen, moet daar 
geboren zijn. 
In 1916 nam hij dienst in het Belgische leger te Kales (Calais). In 1917 werd hij als luitenant-arts naar 
het teringlijdershospitaal van Col de Caire aan de Franse Côte d’Azur gezonden, in een voormalig 
domein van Koning Leopold II (Lacquet, 1961). 
Van zijn twaalf verhalen die hij daar schrijft, zijn alleen de laatste twee in het boek gedateerd: ‘De 
wapenstilstand’ op 11 november 1918 en ‘Het afscheid’ op 25 april 1919. Beiden zijn uiteraard van 
groot belang: het eind van de oorlog en het vertrek van Van Driessche uit Frankrijk terug naar België. 
Uit de eerder gepubliceerde bijdragen in tijdschriften, blijkt echter dat Van Driessche soms wel belang 
hechtte aan het vermelden van datum en locatie van handeling. ‘De wonderdadige medalie’ 
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ondertekent hij met naam, titel (Dr.), pseudoniem, locatie (‘Fransche Riviera’) en datum (november 
1918). Het ‘In memoriam’ heeft als locatie ‘Azuurkust’ en is ondertekend met naam, titel en 
pseudoniem. 
 
Van Driessche opent zijn boek met een verhaal dat een duidelijk signaal afgeeft: ‘In memoriam: aan 
eene onbekende moeder’. Hierin beschrijft hij hoe een jonge soldaat overlijdt aan de gevolgen van zijn 
longaandoening. In een hartenkreet richting de onbekende moeder bekent de dokter dat hij de jongen 
nooit heeft leren kennen. Hij beschrijft hem als een uitgemergeld hoopje botten. Hij verbeeldt de nacht 
zonder teken van hoop voor degenen die de volgende dag verder moeten leven. In een overpeinzing 
meldt Van Driessche dat hij alleen maar uit de papieren wist hoe de jongen heette, wat zijn 
stamnummer was, zijn regiment en zijn leeftijd: slechts eenentwintig jaar. Vol ironie schrijft Van 
Driessche dat de jongen waarschijnlijk nooit een geweerschot gelost heeft, behalve op de oefenbaan en 
dat het enige bloed dat hij vergoten heeft, zijn eigen bloed was, want na een lange mars in september 
1914 kreeg de soldaat zijn eerste bloedspuwing. Daarna was de lange zwerftocht van hospitaal naar 
hospitaal begonnen, om te eindigen in Col de Caire. 
Het graf lijkt te klein, voor ‘zoo’n groote overgroeide Vlaamsche jongen’ en het vaandel van ‘t 
Vaderland werd over zijn kist gespreid. Van Driessche eindigt het verhaal met de opmerking dat de 
jongen voor het vaderland gestorven is. Het wordt wel ironisch verpakt: ‘op het kruisje staat er ook, o 
moeder van mijn Vlaamschen jongen: Mort pour la Patrie’. 
 
Van Driessche laat meteen in het openingsverhaal de tragiek van de oorlog zien: jonge soldaten die 
zelfs zonder te vechten komen te overlijden door de barre omstandigheden in hun dagelijkse militaire 
routine. In de slechte hygiënische omstandigheden wordt de longaandoening de dodelijke vijand. Als 
men dan na een lange lijdensweg uiteindelijk sterft, gebeurt dit in eenzaamheid en krijgt men een graf 
in vreemde grond, met een anderstalig (Frans) opschrift. En dit alles voor het Vaderland. 
 
Het tweede verhaal in de bundel heeft als titel ‘Rozen’ en laat ook een donkere kant zien van het 
soldatenbestaan. Een soldaat is ziek geworden na een jaar krijgsgevangenkamp in Duitsland. Na vele 
omzwervingen is hij zwaarmoedig en teneergedrukt in Frankrijk aangekomen. Het sprankje hoop voor 
de zieke soldaat kwam in de persoon van een aantrekkelijke ziekenzuster. Door haar aanwezigheid 
kwam zijn levenslust terug, hij plukte rozen voor haar en schreef in een romantische bui haar een 
onsamenhangende liefdesverklaring. De ijskoude afwijzing van de zuster en haar gang naar de 
bestuurder van ziekenhuis die ‘door zijn militaire vorming veel van zijn psychologisch inzicht en 
daardoor veel van zijn takt en beleid had verloren’, dreven hem tot wanhoop: hij sneed zijn keel door. 
Nog net van de dood gered, werd hij afgezonderd, maar raakte krankzinnig en overleed kort daarna. 
 
In dit tweede verhaal laat Van Driessche zien dat er voor liefde geen plaats is in een oorlogsomgeving. 
Uitingen ervan, zoals het aanbieden van rozen en liefdesbrieven, worden bruut in de kiem gesmoord 
en leiden tot wanhoop, destructie en dood. Er is geen ruimte voor hoop op normale omgang tussen 
mensen. Het militaire apparaat kweekt ongevoelige en tactloze ambtenaren. 
 
Het derde verhaal heet ‘Kerstmis 1917’. Van Driessche schetst een lieflijke zuiderlijke sfeer op 
kerstochtend en vergelijkt die met zijn Vlaanderen: ‘vol zachte blanke klaarheid, vriendelijk 
boomengroen en liefelijkblauwe vredelucht’, hoewel het uiteraard geen vrede is. Hij mijmert over de 
katholieke hoogmis en ziet in palmen een verwijzing naar het Palmpasenfeest. Maar al snel realiseert 
hij dat de moeders van de zieke soldaten in het ‘geboorteland’ geen konijntje stoven voor Kerstmis 
alvorens hun jongens weer terug gekeerd zijn uit de oorlog. De luitenant-arts ontvangt van de soldaten 
een kerstgeschenk, dat hem ontroert. Hij denkt aan ‘die arme dompelaars van zieke soldaten, die in de 
modder van den Yzer en op het vochtig stroo van de kampen de gemakkelijke prooi der wreede ziekte 
geworden waren en een daad uit het armzalig hospitaalsoldijtje betaald, hun genegenheid en hun 
dankbaarheid wilden betuigen’. Een van de gevers overlijdt nog diezelfde nacht. 
 
In dit verhaal koppelt Van Driessche de liefelijke huiselijke zaken (kerstfeest met cadeaus en de sfeer 
van vrede) aan ziekte, ontbering en dood. Zelfs de fijnste momenten van gelukzaligheid worden al snel 
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overschaduwd door de dood ten gevolge van de oorlogsontberingen. Van Driessche bekritiseert ook de 
karige soldijbetaling aan de zieke soldaten. 
 
Het vierde verhaal met de titel ‘Debussy’ verwijst al omineus naar de gedachte van vernietiging die 
vooraf moet gaan aan een nieuwe schepping, in de geest van Strawinsky. Een zieke jongeman is een 
goed pianist en speelt graag Debussy. Na veel pogen krijgt hij buitengewoon verlof om in de 
Zwitserse bergen te mogen kuren. Echter aan de vooravond van zijn vertrek wordt de jongen doodziek 
en moet afzien van zijn wensdroom. ‘’t is Debussy’s schuld!’, zegt hij. 
 
Het vijfde verhaal ‘De brief’ neemt de Koningin op de korrel en in haar alle landsbestuurders. Een 
sergeant had het gerucht vernomen dat de Koningin een bezoek zou brengen aan het hospitaal in Col 
de Caire. Hij had meteen een brief geschreven om haar te verzoeken de ziekenzusters een 
onderscheiding te verlenen voor hun goede werk. De Koningin kwam echter niet en later ook nooit 
meer. De sergeant kreeg een houten kruisje op de begraafplaats. 
 
Van Driessche uit in tweeërlei opzicht kritiek in zijn uitroep: ‘Vorsten of prinsen, generaals of 
ministers, dergelijke lui kwamen hier niet: hier werden geen lintjes uitgedeeld; hier was geen 
schittering van goud: enkel eentonig lijden van maanden en op ‘t einde een onbesproken dood’. Hij 
geeft aan dat de hospitaals met de gewonden niet in beeld zijn bij de legerleiding of landsbestuurders 
en dat de goede werken die er verricht werden niet de erkenning kregen die ze verdienden. 
 
In het zesde verhaal ‘De wonderdadige medalie’ beschrijft Van Driessche een luitenant die zich als 
vrijwilliger had aangemeld bij het begin van de oorlog, in een ononderbroken roes de eerste weken van 
de veldtocht had meegemaakt, daarna de ‘ijselijkheden der aanvangsdagen aan den Yzer doorleefd’ 
had en als avontuurtje zich had aangemeld als auto-kannonier met bestemming Rusland. De 
tuberculose aan beide longen hield hem echter uit verdere strijd weg. De oorlog loopt af, maar zijn 
leven eveneens. De verminkte Yzerheld wordt in een uitgebreid beschreven katholieke procedure 
gezalfd voor het laatste Sacrament. De held overlijdt, net nu de oorlog is afgelopen. 
 
Van Driessche tekent een parallel tussen de luitenant die zich voorbereidt op zijn laatste reis en zijn 
militaire kameraden ‘die tot het uiterste geprikkeld door al de voorbereidingen tot een aanval, eindelijk 
in onbewusten roes de loopgraven uitsprongen en ’t vijandelijk vuur instormden en vielen’. De 
zinloosheid van de loopgravenoorlog benadrukt hij hier duidelijk mee. 
 
In het zevende verhaal ‘Het glorielooze lot’, waaraan het boek zijn titel dankt, wordt het lot van een 
Vlaamse soldaat verteld. Enkele maanden eerder was hij uit het koude natte Noorden gearriveerd, uit 
de modderkrochten der loopgraven waar hij een hondenleven geleefd had. Zijn longaandoening bracht 
hem naar het hospitaal. Al snel wordt een Italiaans meisje zwanger van hem en hij trekt bij haar in, 
maar loopt in zijn nieuwe baantje weer een longaandoening op en overlijdt korte tijd later. 
 
In dit verhaal zet Van Driessche zijn voorkeur voor sterke krachtige Vlaamse mannen uiteen, 
‘gewassen uit de sterke aarde van ’t veie Vlaanderen’. De Vlaming is vlijtig, werkzaam, gehard en 
deugdelijk. De Italianen daarentegen zijn temperamentvol, leven in achterbuurten, zijn slonzig, 
stinkend, ziekelijk, vunzig en hebben luizen. 
Ook hier moet het leven eerst teloor gaan voordat het vernieuwd kan worden: aan het graf van de 
soldaat staat zijn jonge vrouw, zwanger van hun nog ongeboren kind. 
 
In het achtste verhaal overtreedt ‘De hulpvaardige korporaal’ continu allerlei regels en ontvangt 
hiervoor gepaste straf. Zijn fatalistische berusting en zijn gevoelloosheid hingen samen met zijn 
doorleefde ellende. Aan het front had hij een kogel door het hoofd van zijn kameraad zien gaan. Zijn 
gevoel dempte hij door het drinken van een codeïne-oplossing. Voordat hij zijn laatste straf kan 
uitzitten, overlijdt ook hij. 
De korporaal staat model voor de afgestompte soldaat, die niet meer bereid is om diepgang in zijn 
leven aan brengen. Verdoving en tegendraadsheid zijn voor hem een wanhopige vlucht uit de 
dagelijkse praktijk.  
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De laatste vier verhalen kunnen eveneens in hun algemeenheid als variaties op het thema over De 
Groote Oorlog beschouwd worden. Het lijkt niet toevallig, dat de schrijver het aantal verhalen met het 
heilige getal twaalf heeft willen verbinden. 
In het voorlaatste verhaal ‘De wapenstilstand’ neemt Van Driessche ook autobiografische gegevens 
op. Hij vermeldt zijn leeftijd (drie en dertig), zijn studentenleven in Leuven, het overlijden van zijn 
moeder op jonge leeftijd en het recente ovelijden van zijn vader. 
 
Van Driessche schrijft in zijn verhalen met grote liefde voor zijn patiënten, maar in elk verhaal loert de 
dood om de hoek. Gaandeweg berust de lezer er bijna in, dat elk verhaal zeker in een droevige dood 
van de hoofdpersoon zal eindigen. In het boek is de oorlogsziekte tuberculose, meestal in vochtige 
loopgraven opgedaan, de grote vijand van de schrijver-arts. 
Zijn hart ligt overduidelijk in Vlaanderen en hij neemt afstand tot anderstaligen, andere volken en 
gebruiken, en zoekt zijn zielenheil in de katholieke traditie. Met veel gevoel tekent hij de momenten 
van falen of net niet lukken van het menselijk handelen, tegen de achtergrond van een zinloze oorlog, 
met uitgemergelde en wanhopige soldaten en rouwende vrouwen en familie, in de strijd tegen de 
ongeneeslijke ziekte, de onzichtbare vijand. 
 
In de tweede druk van Het Glorielooze Lot, in november 1942, heeft Van Driessche aan zijn verhalen 
een voorwoord, een proloog en een epiloog toegevoegd. Hij verantwoordt in het voorwoord de 
herdruk van zijn verhalen en benadrukt dat het leed naar ‘levend’ model werd getekend. 
De proloog is een studie naar de ‘psychologie van den teringlijder’: een algemeen verhaal van 
achtendertig pagina’s over tuberculose, met een enkele verwijzing naar de komende verhalen. Hij 
meldt zelf al dat het buiten het kader van het boekje kan vallen. 
Een interessante opmerking maakt Van Driessche, als hij pleit voor dokters en verpleegsters die 
Vlaams spreken in de Belgische sanatoria. Hij heeft gemerkt dat er niet overal de vertrouwelijke 
omgang is tussen dokter en patiënt, die hij wenselijk acht, veroorzaakt door de taalverschillen. Hij 
noemt het ‘geen flamingantisch gevit, maar een psychotherapeutische noodzakelijkheid’.  
De epiloog van drieënvijftig pagina’s is speciaal voor de tweede druk geschreven en is een mengeling 
van fantasie en werkelijkheid rondom de oud-verpleegster Pollyenska in 1937. 
René de Pauw tekende voor deze uitgave vier zwart-wit illustraties, die goed passen bij de verhalen. 
De platen laten hologige mensen zien, in grauwe kleding en wanhoop uitstralend. 
Van Driessche laat in deze tweede druk ook zijn pseudoniem varen en kondigt zich op het voorkaft 
zelfs aan als ‘Dr. Albert van Driessche, lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor 
Geneeskunde’, waarmee hij kennelijk wil aangeven dat zijn medische invalshoek in dit boek vooraf 
gaat aan zijn literaire. Toch heeft zijn prachtig prozaïsch werk over de rauwe realiteit van de oorlog 
vele harten gestolen. De criticus Joris Eeckhout bejubelt de verhalen als edelstenen met vele facetten, 
die aan alle kanten glinsteren en schitteren en concludeert: ‘In lang heeft me niet een boek, zoo diep-
ontroerend geboeid, als dit van Dr. van Driessche’ (Eeckhout, 1925). 
 
Albert van Driessche heeft met zijn boek Het Glorielooze Lot op literaire wijze een realistische situatie 
geschetst van de slachtoffers van de oorlog. Zijn verhalen tonen de wanhoop en uitzichtloosheid van 
die gruwelijke Groote Oorlog overduidelijk aan. 
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