
Hospital Stewards  
 
“Beheerst, deugdzaam en betrouwbaar”. 
Dit waren de grote eigenschappen van een medical Steward. 
 
De laagste in rang binnen de MS van het Civil War leger bestond zowel bij de US als bij de CSA uit de 
medical Steward, deze militair kon de graad van sergeant tot sergeant-majoor bekleden. Hun vergoeding 
stond dan ook gelijk aan deze functie en bedroeg tussen de 23$ en 33$ per maand naargelang hun graad. 
Al hoewel men meestal kan lezen dat de meeste Stewards mannen waren blijken er toch verschillende 
vrouwen geweest te zijn die de functie van Steward beoefende, weliswaar aan het loon van een mannelijke 
verpleger 24$ per maand.  
Iedere Compagnie kon over één Steward beschikken welke door de chirurg werd gekozen uit de laagste in 
rang van een Compagnie, en welke diende te voldoen aan hoge eisen.  
De Steward moest dan ook assisteren aan de zijde van de chirurg of een doctor.  
Het leger schreef dan ook voor dat een Steward zelfbeheersing, betrouwbaar en eerlijk diende te zijn. Daar 
naast diende hij als het even kon efficiënt, intelligent (kunnen lezen en schrijven) zijn, een zeer groot 
pluspunt was enige kennis te bezitten van farmacie.  
De betrouwbaarheid was een zeer belangrijk punt daar zij/hij vaak het beheer kregen over de medicatie 
waaronder de Whisky. Het bijhouden van patiëntgegevens behoorden eveneens tot één van de vele taken. 
Naast deze prioritaire taken dienden een Steward nog toe te zien op de hospitaalkeuken, het verplegende 
personeel, het beheren van de medische stocks en het feilloos klaarzetten en onderhouden van de urgentie 
kamer of tent, dit zowel in het hospitaal als in het veldhospitaal. Meestal werkte de Steward zeer nauw 
samen met de legerdoctor  of  Chirurg en nam dan ook de dagelijkse patiëntencontrole van de doctor vaak 
voor haar/zijn rekening waarna er verslag werd uitgebracht aan de dienstdoende arts. 
Daar er in de ziekenhuizen meerdere chirurgen en doctors werkten diende de Steward de afzonderlijke 
handelingen en mogelijke diagnose van deze verschillende artsen zo correct en adequaat mogelijk in te 
schatten al naargelang iedere individuele arts. 
Vaak verschilde de behandeling van een zelfde ziektebeeld of verwonding nog al sterk al naargelang de 
behandelende arts of chirurg. 
Sommige Stewards waren zo competent dat ze werden aangesteld om autonoom te werken in de directe 
omgeving van het slagveld.   
Bij het US leger waren de uniformen en kenteken uniform voor elke Steward, doctor en chirurg, bij het CSA 
leger bestond deze uniformiteit niet, maar toch droegen deze personen bepaalde kentekens en uniformen 
waardoor hun functie binnen het leger duidelijk was, welles waar naar het voorbeeld van het medische 
personeel van het Noordelijke leger.  
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