Evacuatie van de gewonde soldaten.
De Letterman regel.

Bij het begin van de Civil War was er geen enkel gestructureerd systeem binnen het leger om gewonde
soldaten ordentelijk en vooral snel af te voeren van het slagveld naar het (veld-) hospitaal.
In augustus van 1862 creëerde Dr. Jonathan Letterman directeur van het leger van Potomac* een serieus en
vernuftig opgesteld systeem met ambulanciers die gebruik dienden te maken van ingenieus uit gekiemde en
gestandaardiseerde brancards en vervoerswagen op twee wielen. Op deze mannier kon men gewonden zeer
snel van het slagveld verwijderen en overbrengen naar een hospitaal.

Een deel van het systeem bestond uit een vierwiels wagen met paard, één bestuurder (ambulancier) en twee
brancardiers. Daarnaast bestonden er nog heel wat andere medische leden welke elk hun specifieke taken
deden. Alles werd door dit Letterman systeem geordend, opgevolgd en bijgestuurd waar nodig.
Een tijd later nam het leger van de Confederatie dit systeem over. Het systeem wordt de dag van vandaag
nog steeds toegepast, weliswaar aangepast aan deze tijd maar toch nog met de basis regels.
Paarden en muilezels waren zeer belangrijk voor het leger, daarom werd het beroep van veearts
opgewaardeerd en gepromoot. Er werden dierenhospitalen opgericht om zieke, gewonde of drachtige dieren
op te vangen en hen de beste zorgen te geven. Dit was zeker geen overbodige luxe wanneer men bedenkt dat
men meer dan 1 miljoen rij- en trekdieren gebruikten. Deze medische afdeling stond dan ook bij de beide
leger hoog aangeschreven en viel onder het commando van het hoogste gezag.

* Het leger van Potomac was ontstaan in het begin van 1861 maar was niet groter dan een corps. Het is ontstaan als de “Army of
Northeastern Virginia. Het bekwam zijn naam van “Army of Potomac” pas in juli van dat zelfde jaar. Vele bevelhebbers met
evenveel wijzigingen binnen het systeem maken dit leger tot zijn bekendheid.
Pas op het einde van de Civil War in 1865 kam er een einde aan het bestaan van deze eenheid.
Het vocht de eerste slag om Bull Run en verwierf zijn bekend tijdens het commando van Robert E. Lee

