
 Shrapnell 

  

Als kind en tiener vertoefde ik na schooltijd of in de vakantieperiodes dikwijls in het gezelschap 
van volwassenen. Mezelf rustig bezighouden vormde geen enkel probleem. Mijn voorkeur om op 
mezelf te functioneren, in combinatie met een ontembare fantasie, transformeerde elke dag tot 
één groot avontuur. Het was ook heerlijk om vanuit die onopvallende positie de gesprekken van 
volwassenen uit mijn omgeving te beluisteren en te analyseren; verhalen uit de realiteit ! Met 
ouders, beiden geboren tijdens de beginjaren van de Tweede Wereldoorlog, was het dan ook niet 
verwonderlijk dat er over de vreselijke gebeurtenissen uit die periode verteld werd en dan meestal 
in familieverband. Zo kwamen mij enkele markante gebeurtenissen uit W.O. II ter oren. 

De oudste zus van mijn oma langs moederszijde, mijn tante dus, was een jonge vrouw in de jaren 
1940 en woonde naast haar jongste zus in een tweewoonst tussen de velden van Herent. Tijdens 
die oorlogsjaren, op een typisch Belgische grauwe regendag, zagen de tantes iets in hun 
boomgaard vallen. Voorbij de kippen- en konijnenhokken was een parachutist, aan zijn legerkledij 
te zien een Engelsman, tussen de fruitbomen beland. Het bleek een jonge knaap, die rilde van 
de kou en bovendien van kop tot teen onder de modder zat. Blij dat hij nog leefde, werd hij samen 
met de parachute door de tantes verstopt. De angst voor ‘den Duits’ zat er goed in. Deze eenzame 
held wou niet lang bij hen blijven. De ongelukkige stond bovendien daags na zijn gewaagde 
landing ook nog eens vol uitslag door zich te wassen met regenwater uit de ton. Hij vertrok en 
geen van de zussen heeft hem later ooit nog teruggezien. 

De middelste van de zussen was mijn oma, die geboren werd juist na de Eerste Wereldoorlog op 
18-02-1919. Zij trouwde tijdens de Tweede Wereldoorlog en baarde een dochter, mijn moeder, 
die op 19-12-1941 ter wereld kwam. Ook mijn oma zou de oorlogsjaren nooit vergeten en 
sommige gebeurtenissen en ervaringen levenslang meedragen, niettegenstaande haar van 
nature goedlachse aard. Eén van de vertellingen die ik onthouden heb, speelde zich af tijdens de 
Tweede Wereldoorlog wanneer haar dochter nog een kleutertje was. Ze was alleen thuis en 
schilde aardappels, die haar dochtertje voorzichtig in de kookpot mocht leggen tot plotseling de 
oorverdovende sirenes van het luchtalarm afgingen. Verlamd door angst werd de kleine 
vliegensvlug op de arm getild, de kookpot en de aardappelen belandden kletterend op de grond 
en in blinde paniek werd naar de kelder gevlucht. Ondertussen bulderden de vliegtuigen met hun 
vliegende bommen reeds over Leuven. Enkele opzoekingen bevestigden mij inderdaad dat in de 
periodes mei en september 1944 nog hevige Duitse bombardementen boven Leuven 
plaatsvonden. Later werd mij verteld dat verschillende Leuvenaars geraakt werden door een 
shrapnel, sommigen verminkt voor het leven, anderen morsdood.  

Deze levensechte verhalen, voor het eerst gehoord als Leuvens kind, zijn me altijd bijgebleven. 
Het laat me concluderen dat oorlogen één van de grootste machtsvertoningen ter wereld zijn 
waar de gewone burgerbevolking geconfronteerd wordt met de grootste machteloosheid die er 
bestaat. Omdat in 2022 de realiteit ons hopeloos confronteert met steeds nieuwe oorlogswaanzin, 
wil ik jullie graag een prentbriefkaart tonen die ik uit een propvolle versleten kartonnen doos gevist 
heb en die me bijzonder intrigeerde. Het ware verhaal dat schuilt achter deze speciale 
prentbriefkaart wil ik graag met jullie delen. Het is een verhaal van vreugde en verdriet, van 
heldenmoed en naastenliefde, het is een uniek verhaal over de Eerste Wereldoorlog met een link 
naar Leuven. Ik licht alvast een tipje van de sluier op met hieronder een Nederlandstalige detail 
van de prentbriefkaart van Jeanne-Elisabeth Shrapnell. De rest van het verhaal laat ik jullie 
natuurlijk ook graag ontdekken. 

 

 



De eerste keer dat ik het woord shrapnel hoorde, was dus van mijn oma. Het wordt ook wel als 
schrapnel geschreven en is een soort granaat gevuld met loden of stalen kogels en een 
uitdrijvende lading. De granaat beschikt over een tijdbuis zodat deze kort na het schot ontploft en 
de kogels die op dat moment vrijkomen, maximale schade kunnen aanbrengen. Afhankelijk van 
de grootte van de granaat en het aantal kogelbollen die deze bevat, werden ze zowel gebruikt 
om panden en materieel te vernietigen, als om in te zetten tegen mensen. Het woord shrapnel 
wordt niet alleen gebruikt om dit type granaat zelf te omschrijven, maar kan ook duiden op de 
weggeschoten projectielen of metalen fragmenten die ontstaan na de ontploffing. 
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Nu we het toch over de shrapnel hebben, laat ik jullie ook even kennismaken met Henry Shrapnel. 
Hij was een generaal-majoor in het Engelse leger en – inderdaad – de uitvinder van de eerste 
explosiegranaat. Henry Shrapnel was de jongste van negen kinderen van Zachariah Shrapnel, 
geboren op 03-06-1761 in Bradford-on-Avon, Wilthire, Engeland. Op 18-jarige leeftijd ging hij naar 
de Royal Military Academy in Woolworth. Het was daar dat hij meer en meer begon te 
experimenteren met een effectieve langeafstandsgranaat die kon ingezet worden tegen grotere 
troepen. Het duurde verschillende jaren vooraleer de techniek van de shrapnel uiteindelijk 
geoptimaliseerd werd en volledig op punt stond; zoals de hoeveelheid projectielen per granaat, 
de verhouding van het explosief, de behuizing, die sterk genoeg moest zijn om te weerstaan aan 
het drijfgas, maar zwak genoeg om open te barsten bij een explosie, het bereik dat niet steeds 
toereikend was en tenslotte toen het volledig technische gedeelte gerealiseerd was, de verkoop 
aan de bevoegde autoriteiten. Op 30-04-1804 zou de shrapnel een eerste keer gebruikt worden 
in de slag bij Fort Nieuw Amsterdam te Suriname. Shrapnel was toen reeds kapitein en 
Compagniescommandant van het 1ste bataljon van de Koninklijke Artillerie. Na dit succes werd 
hij bevorderd tot luitenant-kolonel. Op 21-08-1808 in de Portugese slag bij Vimeiro leed het leger 
van Napoleon zware verliezen toen ze voor de eerste keer geconfronteerd werden met de impact 
van de shrapnel. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de shrapnel het wapen bij uitstek. Het 
richtte dan ook bijzonder veel schade aan, zowel op materieel als op menselijk vlak. De aard en 
de geheimhouding van Henry Shrapnels uitvinding maakte dat hij, zelfs binnen hoge militaire 
kringen, bijzonder weinig officiële erkenning kreeg. Zelfs een standbeeld van Henry Shrapnel 
bestaat er niet. Hij zou tijdens en na zijn leven geboekstaafd blijven als eeuwig miskend genie. 
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Lieutenant-Colonel in the Royal Regiment of 
Artillery, Inventor of the ‘Shrapnell’ Shell. 
 

Died – Lieutenant-General – 13 March 1842, 
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Church of Bradford-on-Avon, Wiltshire. 
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Hieronder kunnen jullie de bewuste prentbriefkaart ontdekken van het kindje Jeanne-Elisabeth 
Shrapnell, omringd door de vijf soldaten die haar gered hebben van uit de puinen van een 
afgebrand huis in 1914. De kaart heeft niet gelopen en er is geen uitgeverij vermeld. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Het ontstaan en de ontwikkeling van een 
oorlog benadrukt mijn inziens al heel snel 
de kwetsbaarheid van de mens en dus ook 
de broosheid van het leven. De gradatie van 
kwetsbaarheid verhoogt nog wanneer 
kinderen, ouderen of zieken betrokken 
raken. Een onmiskenbaar gevolg van de 
wreedheid van een oorlog weerspiegelt zich 
steevast in het groeiend aantal dode 
kinderen en wezen die dit met zich 
meebrengt. Elisabeth Shrapnell, het kindje 
op de prentbriefkaart was één van de vele 
wezen van W.O. I. Er zijn in deze periode 
twee specifieke gevallen gekend waar de 
Belgische legerleiding meer ruchtbaarheid 
aan gaf. Een eerste gebeurtenis deed zich 
voor in een door een shrapnel getroffen huis 
achter de Ijzer waar twee zusjes dood 
werden teruggevonden. Foto’s van de 
verminkte lijkjes werden alom verspreid. 
Twintig jaar later concludeert Isabel 
Scherpeneel (Elisabeth Shrapnel) dat zij 
onmogelijk het derde zusje kan zijn. Over 
een tweede geval werd de hier getoonde 
prentbriefkaart gretig verspreid. Hier betrof 
het een ander meisje dat gevonden werd in 
een compleet vernield huis en waarvan de 
ouders verdwenen waren. Dat aan beide 
situaties ruchtbaarheid gegeven werd, was 
geen toeval, maar een doelbewuste 
strategie om via emotionele propaganda de 
Verenigde Staten tot actie aan te manen. 
Twintig jaar later zou Isabel Scherpeneel 
(Elisabeth Shrapnel) concluderen dat zij 
naar alle waarschijnlijkheid het kindje op 
deze prentbriefkaart is. Toch zouden er nog 
verschillende elementen een rol spelen 
vooraleer een deel van de puzzelstukjes 
van Isabels leven in elkaar passen. Zij 
startte de zoektocht naar haarzelf rond 
1937, wat ouder dan 20 jaar. De vijf 
Vlaamse soldaten die het kindje vonden, 
hielden haar bij zich achter het front als een 
soort mascotte. Ze adopteerden haar en 
noemden haar ‘Elisabeth Shrapnell’. Eén 
van hen maakte een liedje over haar.  

Elisabeth Shrapnell - Isabel Scherpeneel 
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Wat mij bijzonder heeft getroffen in mijn zoektocht naar het verhaal dat achter het leven van 
Elisabeth Shrapnell schuilgaat, is dat nergens nog kan achterhaald worden wie deze 5 Vlaamse 
soldaten waren, hoe ze heetten, waarvan ze afkomstig waren of waar ze woonden; en dit ondanks 
het feit dat er zo veel ruchtbaarheid aan gegeven werd. Zou het kunnen dat ze gebruikt werden 
om de oorlogspropaganda te voeden zonder meer ? Ondertussen heb ik wel ontdekt dat er een 
militair archief bestaat waar elke persoon die ooit in opdracht van het Belgische leger geopereerd 
heeft, zou vermeld staan met zijn gegevens. Maar wat als je over geen naam beschikt en over 
een periode spreekt waar miljoenen Belgen overleden of vermist zijn ? 

Maar nu keren we naar Leuven, naar het begin van de oorlog. Het is augustus 1914 en Leuven 
wordt getroffen door een hevige inval van de Duitsers. De gespannen zenuwen van de Duitse 
soldaten door de vermeende aanwezigheid van Leuvense franc-tireurs laten de stad in een 
bloedbad achter. Onschuldige Leuvense burgers laten massaal het leven. Zo ook de echtgenote 
van dokter Scherpeneel van Leuven. Zijn tweejarig dochtertje Isabel wordt nooit teruggevonden, 
maar de dokter blijft hopen dat zijn kindje ooit nog ergens opduikt. Enkele jaren later brengt de 
zoektocht naar zijn dochtertje hem tot achter de Ijzer naar het tot veldhospitaal omgebouwde 
Hotel Océan in de Panne. Dokter Scherpeneel had vernomen dat er een weesje werd opgenomen 
en dat het kind zich Isabelle Scharpenelle noemde. Hij vindt het kind, maar het is niet zijn 
dochtertje. Hij adopteert haar en vanaf dan wordt ze Isabel Scherpeneel. Twintig jaar na deze 
feiten start hij samen met haar een zoektocht naar haar ware roots en naar de 5 soldaten die haar 
vonden en die de afspraak maakten dat wie de oorlog overleefde, haar vader zou worden. Het 
wordt een boeiende zoektocht. 
  



Om het verloop van de gebeurtenissen in zijn context te kunnen plaatsen is het belangrijk om 
Isabel Scherpeneel wat beter te leren kennen. Ze stelt zich veel vragen over haar afkomst, wie 
ze nu juist is, hoe oud ze precies is, wanneer ze geboren is en of ze überhaupt zussen of broers 
heeft. Ze graaft in haar geheugen, maar botst tegen de beperkingen van wat zij zich als driejarig 
kind nog kan herinneren. Je verjaardag vieren op 11 november vormt op zich geen probleem, 
maar krijgt toch een heel bijzondere, ook wel wrange nasmaak wanneer je Isabelles levensloop 
bestudeert. Van kindsbeen af zou Isabelle haar leven beheerst worden door de aanwezigheid 
van een imaginaire onbekende soldaat die voor haar liedjes zingt, haar gedichten influistert en 
gruwelijke sprookjes vertelt. Ze leeft als het ware jaren aan stuk samen met dit uit haar brein 
ontsproten karakter. Er ontstaat tussen hen beiden een levendige communicatie en dit bepaalt 
mijn inziens mee de drang naar de zoektocht van haar redders. 

De zoektocht naar de vijf soldaten verloopt moeizaam en levert geen resultaat op. Gelukkig weet 
Isabelle zich gesteund door haar adoptievader die als arts aan behoorlijk meer informatie raakt 
dan zijzelf. Ondertussen schrijven we 1938. Hun zoektocht brengt hun tot in Luik in een militair 
hospitaal met een geheime afdeling die behoort tot het hospitaal van Valdor. Wat niemand voor 
mogelijk houdt, wordt daar werkelijkheid. De mensen die er verblijven worden bestempeld als de 
levende doden, die nooit het licht mogen zien. Het zijn de allerergste slachtoffers van 
Wereldoorlog I, fysiek tot in de hoogste graad verminkt ten gevolge van de shrapnels of het gifgas 
en allen psychisch gebroken. De familie en de buitenwereld geloven allemaal dat ze overleden 
zijn voor hun vaderland; gestorven op het veld van eer. Ze worden vermeld op de officiële 
dodenlijsten en familie en verwanten hebben hun rouw en verdriet reeds over hen uitgestort. Niets 
is echter minder waar. Deze mensen leven nog, zij het in omstandigheden die het onmogelijk 
maken om nog deel uit te maken van het leven zelf. Het mens-zijn valt nog nauwelijks te 
herkennen. Ze slapen niet in bedden, maar in een soort wasmanden om het speciaal opgeleide 
personeel in staat te stellen hun optimaal te kunnen verzorgen. De talloze verminkingen maken 
het hen immers onmogelijk om op een normale manier te slapen. Het Hospitaal van Valdor is niet 
de enige plaats waar de oorlogsslachtoffers van WO I verzorgd worden. Ook in de Franz Jozef 
Kliniek in Wenen bestaat zo’n speciale afdeling. 

Het is in de kliniek van Valdor dat Isabelle de enige van haar vijf redders terugvindt. Van bij het 
eerste contact weten beiden dat dit zo is. Hij wordt er ‘Sansparole’ genoemd omdat men ook daar 
reeds zijn echte naam niet kent en de man de afgelopen twintig jaar geen woord gesproken heeft. 
Sansparole kan zich slechts op welbepaalde manieren uitdrukken en dat is via tekeningen, 
houtskoolschetsen en zwart-wit aquarellen. Na verloop van tijd produceert hij klanken voor de 
eerste keer na zoveel tijd en dat is met haar. Ook hij is geestelijk gebroken en zal niet veel later 
overlijden. 

En Isabelle, hoor ik u vragen. Zij heeft de zwijgzame Sansparole heel haar kindertijd en jeugd 
horen praten tegen haar en zingen en vertellen. Uiteindelijk heeft ze haar redder gevonden. Ze 
hebben twintig jaar op elkaar gewacht. Hun hart en ziel kon eindelijk rust vinden. De laatste 
aquarelle van Sansparole was een groot zwart vlak, dat hij: “Een bijzonder rustgevende, 
geruststellende en hoopvolle gedachte vond”. 

Dat er over het leven van Elisabeth Shrapnel verschillende versies bestaan, is niet verwonderlijk. 
De ene is al wat meer geromantiseerd dan de andere en al naargelang de afkomst van de verteller 
komen de redders van het weesje uit alle mogelijke windstreken van het land, al naargelang de 
graad van chauvinisme van de verteller. Moet u mijn versie van de feiten geloven ? Neen, 
uiteraard niet. Heb ik een evenwicht gezocht tussen de feiten die werkelijk bestaan hebben en 
een paar subjectieve gegevens, die me bijzonder waarschijnlijk leken. Jazeker. Dat het baseren 
op subjectieve elementen niet steeds de correcte feiten weergeeft, is eveneens waar. Toch durf 
ik beweren dat er meer bestaat dan feiten alleen. Hoe het komt dat Isabelle en Sansparole na 
twintig jaar van elkaar weten wie ze zijn, valt niet realistisch te verklaren. Toch zijn beiden 
absoluut zeker dat dit zo is. Waarom zouden we dit dan in twijfel trekken ? 
  



Het was mijn eigen keuze om dit schrijnende en waar gebeurde verhaal op deze manier te 
schrijven. Het kan, zoals ik zelf ontdekte, op vele manieren. Het werd een ontdekkingstocht 
waarbij alle informatie die ik tegenkwam uiteindelijk geleid heeft tot dit resultaat. Via de computer 
ontdekte ik verschillende websites die mijn informatiehonger over ‘Shrapnel’ stilden: 
www.wreed-en-plezant.be 
http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/  
https://nl.wikipedia.org/wiki/Shrapnel  
 
Toch zou de combinatie van het aangeschafte boek van Patrick Bernauw ‘Scharpenelle klein 
verhaal van een Grote Oorlog’, ISBN 9789462547612 in combinatie met de uitleg op zijn website 
https://www.bernauw.com/2007/ mij het meest raken en me aanzetten tot nadenken over het 
leven van Elisabeth Shrapnel. 

Alleen al de aanleiding tot het schrijven van bovenvermeld boek door de auteur Patrick Bernauw 
was een wonderlijk gebeuren. Als bij toeval vond hij in 2001 tijdens een zoektocht naar materiaal 
voor een ander boek een anonieme dossiermap in de kelder van de ruïnes van wat leek op een 
verlaten kasteel in een desolaat domein in Luik. Het was echter het vroegere Hospitaal van Valdor 
in de wijk Amercoeur, genoemd naar de kanunnik Pierre-Paul de Valdor, die zich inspireerde op 
Carolus Borromeus. In 1891 werd op dit 3ha groot terrein een nieuw ziekenhuis gebouwd en in 
1954 kreeg het een dubbele bestemming. Enerzijds deed het dienst als bejaardentehuis en 
anderzijds werd er een hospitaal voor chronisch zieken in ondergebracht. In 1967 werd er een 
nieuw gebouw in gebruik genomen op hetzelfde terrein. In 1990 werden de oude gebouwen 
verlaten en in 2005 kwamen ze onder de sloophamer met alleen de voorgevel die gerestaureerd 
werd en daarachter appartementen voor zieke oudjes. 

 
 
Het valt mij steeds opnieuw op dat in elk conflict, klein of groot, het bijna onmogelijk is om de 
enige, echte waarheid te weten te komen. Alles hangt af van de benadering van het conflict en 
welke betrokken partij aan het woord komt. Een oud gezegde luidt: “Wie spreekt heeft gelijk” en 
niets is minder waar. Toch kies ik er voor om mee te gaan in het verhaal van de schrijver van het 
boek. Te veel elementen zorgen er immers voor dat een deel van de puzzel dat het leven van 
Elisabeth Scharpenelle vormt, duidelijk worden. De hele puzzel raakte nooit opgelost. Maar in 
welke oorlog is dit wel het geval ? Uiteindelijk onthouden we de mooiste boodschap van dit 
oorlogsverhaal en van het leven zelf; namelijk hoe de Leuvense dokter Scherpeneel zich ontfermt 
over het weesje Elisabeth, wetende dat zij niet zijn biologische dochter is en haar een nieuw leven 
schenkt als Isabel Scherpeneel …… 
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het ouderlingen-
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