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’t Is kerstmis. An d’Yzer in regen en nacht  

Staat bibberend en treurig nen eenzame wacht.  

Hij droomt< De familie zit weder geschaard  

- ook hij - rond den kerstblok die vlamt in de haard.  

Hij droomt en vergeet hoe alléén hij hier staat,  

Hoe bits-kou de regen bespritst zijn gelaat.  

Hij luistert – en over de Mangelgouw uit  

Blij klangelt der klokken hoogfeestlijk geluid.  

Hij droomt van een kerke vol schitterend licht:  

Zijn kinderkes knielen voor ’t Goddelijke Wicht.  

Een belleke rinkelt< een engelenstem:  

‚Adeste<‚ De vrede van Bethlehem.  

Maar plots boemt geschut als gevloek wijd en zijd!  

De jongen ontwaakt uit zijn droomen en < schreit;  

’t is Kerstmis. Aan d’Yzer in regen en nacht  

Staat bibbrend en weenend nen eenzame wacht. 

 

 

‘Kerstnacht aan de Yzer, anoniem,  frontkrant ‘boos Iseghem’, januari 1915 
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Hoofdstuk 1: Inleiding en probleemstelling 
 

1.1 Verantwoording 
 

 Ik schreef dit werk anno 2008, zowat negentig jaar na afloop van de ruim vier jaar 

durende oorlog die naar de mening van vele historici het begin van een nieuw tijdperk inluidde. 

De Europese samenleving werd door de Eerste wereldoorlog tot een aantal ingrijpende 

maatschappelijke veranderingen gedwongen. Kenteringen die veel langer zouden aanslepen en 

invloed uitoefenen dan de oorlog zelf; een ingrijpende wijziging in de westerse ontwikkelingen 

van economie en industrie, politiek, sociale omgangsvormen, exacte wetenschappen, humane 

wetenschappen, religieuze zingeving en identiteitsvorming. De voorbije negentig jaar zijn er 

ontelbare onderzoeken gevoerd en publicaties verschenen over de Groote Oorlog. Deze werken 

herbergen een schat aan informatie over hoe de oorlog gevoerd werd, wat haar oorzaken, 

aanleidingen en gevolgen waren, hoe de oorlog beleefd werd door doordeweekse soldaten en 

burgers, wat ze in de samenleving losmaakte. Een informatieschat die onmiskenbaar belangrijk 

is voor elkeen die tot een goed begrip wil komen van de complexe natuur van deze oorlog. 

Wanneer ik echter op kritische wijze teruggrijp naar de modi waarop ik voorafgaand aan dit 

onderzoek, als geïnteresseerde leek, als aspirant-leerkracht en als student in contact ben 

gekomen met dit belangrijk moment in de publieke geschiedenis van de 20e eeuw, en de manier 

waarop de beeldvorming ervan tot stand wordt gebracht, dan vallen mij frequent twee 

probleempunten op. Al te vaak vormen zij een belemmering om tot zinvolle en constructieve 

inzichten te komen die significant kunnen bijdragen aan wat voor mij de actieve kern is van 

geschiedschrijving, met name de progressieve geestelijke ontplooiing van het individu en de 

constructieve ontwikkeling van de samenleving als geheel door inzicht in het verleden. De beide 

struikelstenen zijn zowel voor professionele historische onderzoeken, bestemd voor een beperkt 

lezerspubliek, als voor het bredere maatschappelijke historische cultuuraanbod geldig. De 

historische cultuur die deze oorlog die een einde aan het oorlogvoeren moest opleveren1 voortbracht is 

                                 
1 W. Wilson noemde WO I in 1919 ‘The war to end all wars’, een zinsnede die hij leende van de science-fictieschrijver H.G. Wils. Een 

geloof dat nog zeker tot 1928 zou volharden bij velen 
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mijns inziens in vele gevallen te zeer beperkt tot een onpersoonlijke, dorre en afstandelijke 

beschrijving van de feiten waarbij identificatie vrij onmogelijk noch wenselijk lijkt. Op deze 

wijze verwordt historiek tot een dood verleden, dat louter bejubeld of bejammerd kan worden. 

Het echte probleempunt hierin is niet zozeer het bestaan van deze benadering, maar een 

eenzijdige beperking ertoe. Het dient veeleer als uitgangsbasis, als voorkennis te fungeren, 

vanwaaruit de historische ervaring tot stand kan komen.  

 

De andere kwaal waaraan de beeldvorming van de Eerste Wereldoorlog lijdt is een vaak 

te sterke gerichtheid op het slachtofferperspectief en het fundamentele ‘onrecht’ dat de oorlog 

de mens aandeed (en nog steeds aandoet), waardoor dit andere extreem op het historische 

continuüm wel intrinsiek een grote identificatiekracht met het gebeurde in zich draagt, doch 

deze identificatie reeds bij aanvang vervormd, gestuurd en aldus evenmin constructief is.. 

Stéphane Audoin-Rouzeau en Annette Becker duidden het belang van dit tweede knelpunt in 

de beeldvorming reeds voor mij aan, exemplarisch stellend dat de dood van soldaten altijd iets 

is waardoor zij worden getroffen, en altijd anoniem. Men doodt niet, men wordt gedood.2 De 

sacralisatie van oorlogsslachtoffers die tot op heden zo sterk aanwezig is kan eveneens in deze 

optiek geplaatst worden. Laat duidelijk zijn dat het ook mijn mening is dat de herdenking van 

de gruwel der aan de lopende band geschiede lijkenproductie en de gevolgen ervan voor de 

naoorlogse samenleving belangrijk is, al was het maar met het oog op de verwerking van het 

maatschappelijke trauma dat ermee gepaard gaat. Het gevaar bestaat erin dat door een 

overbelichting ervan andere evenzeer interessante en belangrijke invalshoeken de loopgraven 

nauwelijks verlaten hebben. Het is dan ook opportuun om het streven naar historische 

correctheid in het onderzoek en de weergave ervan hoog in het vaandel te dragen, maar hierbij 

op te letten niet in de valkuil van de eerste problematiek te trappen,  en de historische informatie 

daarenboven op zo een manier aan de lezer aan te bieden, dat deze zowel over de nodige 

analytische instrumenten beschikt om het geheel diepgaand te kunnen begrijpen én tot een 

                                 
2 Audoin-Rouzeau, S., Becker, A., 1914-1918: Retrouver la guerre / De grote oorlog opnieuw bezien, Amsterdam, Mets&Schilt, 2004, 

(vert. Mertens, I.) p.10-11 
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zinvolle identificatie met het gebeurde te komen, zonder te vervallen in een overbelichting van 

het slachtofferperspectief. 

   

 Het is eigen aan de gezonde menselijke psyche om steeds te trachten doorheen de 

wetenschappelijke methode een zo compleet mogelijk beeld te verkrijgen van een historische 

situatie, zoveel mogelijk van de oorspronkelijke context bijeen te rapen, wanneer we tot een 

goed inzicht van het verleden willen komen. Pas wanneer we de context gereconstrueerd 

hebben, zijn we in staat om ons met de actoren te identificeren en hun beweegredenen, 

geestelijke constructies en positionering tegenover de wereld waarin zij functioneren ten volle te 

begrijpen. Wanneer men de geschiedschrijving over de Eerste Wereldoorlog overschouwt, dan 

kunnen een aantal opvallende leemtes ontwaard worden. Deze leemtes beletten ons om tot een 

– in de mate van het mogelijke – volledige reconstructie van de context te komen. Dit onderzoek 

tracht een concentratie alsook significante verrijking van de reeds verworven kennis terzake aan 

te bieden, teneinde de constructie van een zo volledig mogelijk beeld toe te laten van de wijze 

waarop de betrokken Belgische actoren zich religieus positioneerden gedurende de vier jaren 

durende strijd, en tot een omvattend inzicht te komen van de plaats en functie die geloof en 

rituelen in het leven van de Belgische soldaten hadden in de uitzonderlijke en extreme 

omstandigheden die het westelijk front van de Eerste Wereldoorlog herbergden. Pas wanneer 

deze vier jaren in al hun tastbaarheid en realiteit begrepen worden, kan de rol van geloof en 

religie erin ten volle gevat worden. De Zwitsers-Franse dichter Fréderic Louis Sauser, beter 

bekend als Blaise Cendrars, streed in de Eerste Wereldoorlog in het Franse 

vreemdelingenlegioen, en beschreef in ‘J’ai tué’ in 1918 waarachtig waar ik op doel, wanneer hij 

het over de kerstperiode van 1914 heeft. In een vrije vertaling: 

 ‚Hoewel je, uitkijkend over het kapotgeschoten land, de loopgraven niet kon zien waaruit 

de soldaten met het bevel om te doden uit omhoogklommen, je kon ze wel ruiken. Je rook de 

latrines, het slechte eten. Maar vooral rook het er naar bloed, naar ontbinding van mensen, ratten, 

paarden, naar ongebluste kalk, naar ontplofte granaten. Vlaanderen was één reusachtig 

openluchtlijkhuis. Vlaanderen produceerde lijken. En daarop groeiden de klaprozen. Geen zeewind 

– en in Vlaanderen waait het 365 dagen per jaar – was in staat om de verpestende lucht van de 

dood te verdrijven. De oorlog stonk. Moet dit alles nu tot in alle verschrikkelijke details verteld 
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worden? Ja. Oorlog stinkt. Alleen door de alledaagse mix van verschrikking, wanhoop en 

verveling te beschrijven kan de betekenis van  hoopvol geloven duidelijk gemaakt worden.‛3 

 

Gezien de historiografie over dit onderwerp tot op heden slechts fragmentarisch is, heb ik 

getracht om de bronnen zoals ze zich aan mij aanboden u zo authentiek mogelijk ter hand te 

stellen, deze op kritische wijze te vergelijken met de reeds gepleegde onderzoeken, en u 

daarnaast van de noodzakelijke instrumenten te voorzien om u toe te laten zelf een analyse uit 

te voeren en tot een onafhankelijke besluitvorming te komen.  

 

1.2 De aanwezigheid van religie in de Groote Oorlog: probleemstelling 
 

De Belgische bevolking laat zich bij aanvang van de twintigste eeuw, in een tijdperk waarin 

de moderniteit haar intrede deed, nog in groten getale leiden door de katholieke 

Kerkgemeenschap. In de steden echter kent sinds de eeuwwisseling de contestatie van het 

geloof als drijfveer in het leven stilaan, zij dit nog schoorvoetend en slechts in beperkte 

maatschappelijke kringen, een opgang. Zo meldt ons bijvoorbeeld  Jeanne Fierens, de vrouw 

van de Antwerpse frontdokter August Fierens wanneer zij hem in een brief over haar buren 

vertelt: ‚eens zich ernstige problemen en tegenslagen voordoen grijpen zij al te snel terug naar God’s 

helpende hand en die van Zijn dienaren4‛. Het is dan ook weinig verwonderlijk dat op het 

platteland, waar de invloed van de plaatselijke clerus en de maatschappelijke verzuiling veel 

groter was en het moderne gedachtengoed minder doorgedrongen was, het geloof een nog 

eminentere plaats innam. Naast de innerlijke kracht van het geloof en de deelname aan 

religieuze vieringen en processies, die een expliciete plaats toegewezen krijgen in de historische 

contemplatie van het katholieke geloof in onze contreien5, dient ook opgemerkt te worden dat 

het geloof vaak zo diep ingeworteld zat dat het zich impliciet in een afgeleide vorm in 

allerhande facetten en rituelen van het dagelijkse leven genesteld had. In deze gevallen was men 

                                 
3 Vrij vertaald uit: Cendrars, B., J’ai tué, 1918, in: Jürgs, M., Der kleine Frieden im Grossen Krieg, Munchen , Bertelsmann, 2003, 

p.100-101 
4 KLM, Personalia 14-18, n°27, A.en J. Fierens, 13 april 1915 
5 Art, J., Clerus en volksreligie in Vlaanderen sinds de nieuwste tijd. ‚Ne peius adveniat‛, In: Rooijakkers, G., Van Der Zee, T., (ed.) 

Religieuze volkscultuur: de spanning tussen de voorgeschreven orde en de geleefde praktijk. Nijmegen, SUN, 1986, pp. 99-118. 



10 
 

er zich vaak nauwelijks bewust van dat men met religie bezig was. Zoals gesteld brachten de 

steden met het inluiden van de moderniteit echter een secularisatiebeweging in het publieke 

veld op gang. De Eerste Wereldoorlog, als vrucht van deze ontluikende tendens, lijkt aldus 

onvermijdelijk evenzo een uitdrijving van de religiositeit in zich te moeten dragen.6 Tijdens de 

vier jaren van geweld, constante aanwezigheid van de dood, wanhoop, ontbering, verveling, 

apathie en desastreuze materiële omstandigheden, maar ook van een erg particuliere sociale 

cohesie, trots en hoop op een betere toekomst bracht de samenloop van een aantal factoren in 

deze microsamenleving echter mogelijk een nieuwsoortige religiositeit voort die al even uniek 

was als de omstandigheden waarin dit kon gebeuren. Het historisch onderzoek tot op heden 

stelt dat de culturele totalisering van het oorlogsgebeuren, die onlosmakelijk religie aan 

patriottisme vasthechtte, de omnipresente individuele dood verbond aan het concept van de 

verrijzenis doorheen de heiligheid van de strijd. Een verrijzenis van het vaderland met en 

doorheen elk individu die dit vaderland mede vorm gaf. Kwam het volksgeloof, eventueel 

gestimuleerd door bepaalde middelaars, her en der in de Westhoekse modder terug aan de 

oppervlakte? Veruiterlijkte dit zich in een nieuwe, unieke beleving van religiositeit? In dit werk 

tracht ik na te gaan op welke wijze de Nederlandstalige Belgische soldaten – de typische 

Belgische context met haar prille Vlaamse strijd in acht genomen - de Goddelijke verbondenheid 

ervaarden, hoe zij dit veruiterlijkten in woord en in daad en wat de omvang ervan was. Wat 

waren de kernelementen van hun geloof? Waar lag de kracht van hun geloof, tussen traditionele 

eredienst en spiritisme, tussen klassiek gebed en geluksamulet, tussen banale gods- en 

doodsvrezendheid en de mystiek van heroïsche zelfopoffering? 

 

1.3  Overzicht van de voornaamste actoren en gehanteerde brontypes 
 

 Het achterhalen en reconstrueren van de religieuze praktijken die de loopgraven 

herbergden doorheen de bronnen die de oorlog voor zij die na hem kwamen achterliet, is bij 

voorbaat een stuk minder evident dan na een eerste indruk kan uitschijnen. Religiositeit zoals 

die beleefd werd door doordeweekse burgers, in dit geval voor een groot deel burger-soldaten, 

                                 
6 Durkheim, E., les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, presse universitaire, 1912 
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is zowel een sociaal gebeuren als een individueel innerlijk gebeuren. Er zijn echter heel wat 

actoren die een potentiële invloed uitoefenden op de aard en omvang van het geloof. Deze 

actoren kunnen in drie groepen onderverdeeld worden, en konden ruwweg op elkaar inwerken 

volgens – voor zover het wenselijk is hiervoor een theoretisch model te construeren – een 

piramidaal model. Vooreerst dienen als primaire actoren de soldaten zelf in acht genomen 

worden, doorheen de bronnen die zij produceerden. Hierbij verdient de vooroorlogse context 

eveneens aandacht, gezien de geestelijke denkkaders der soldaten in essentie allen kinderen van 

die tijd zijn. Een tweede groep actoren zijn de religieuze en wereldlijke gezagsinstellingen, 

nationaal en internationaal, die doorheen een ruime variatie media de gedachtenkaders 

overbrachten die zij aanhingen of in het individuele denken wilden geïncorporeerd zien. Er mag 

echter niet bij aanvang van uitgegaan worden dat deze twee groepen actoren daarom een geheel 

afwijkend of tegenstrijdig gedachtenkader zouden aanhangen. Een derde groep actoren bestaat 

uit zowel individuen als verenigingen, zij hadden wortels in een van beide of in beide andere 

actorengroepen, en opereerden in een schemerzone ertussen. Zij oefenden mogelijk een 

middelaarsfunctie uit, gezien zij zich bovenop hun hoogsteigen positionering in de ideale 

hoedanigheid bevonden om zowel van de religieuze basis als de top een potentiële invloed te 

ondergaan, alsook zelf op beiden een invloed uit te oefenen. Het effectieve bronnenonderzoek in 

het kader van deze studie richt zich vooral op de eerste en derde groep actoren, daar zij de 

directe afspiegeling vormen van de religiositeitsbeleving aan het front, terwijl de tweede groep 

actoren hierop slechts indirect invloed uitoefende.  

 

 Howell, Prevenier en Boone stellen dat religieuze geschiedschrijving het domein bij 

uitstek is van een kwalitatieve onderzoeksmethode7. Het is mijns inziens inderdaad moeilijk om 

een dergelijk mentaliteitsonderzoek op kwantitatieve wijze te voeren, daar kwantitatieve 

gegevens rond de rituele geloofsaspecten geen garantie kunnen bieden voor de daadwerkelijke 

interiorisering ervan. In navolging hiervan, is de bronkeuze voor deze studie dan ook op een in 

hoofdzaak kwalitatieve onderzoeksmethode gericht.  

 

                                 
7 Boone, M., Prevenier,W., Howell, M., Uit goede bron: introductie tot de historische kritiek, Antwerpen, Garant, 2000, p.65 
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 Om tot een degelijke analyse van het bronmateriaal te kunnen komen, is een summier 

basisinzicht in de bronkritiek die erop betrekking heeft noodzakelijk. Voor alle in beschouwing 

genomen brontypes, geldt vooreerst het belang dat gehecht moet worden aan de 

ontstaanscontext van de bron, de linguïstiek, de semantiek en de semiotiek. Verder moeten ook 

de drijfveren van de actor om de bron te construeren in de mate van het mogelijke achterhaald 

worden. Naast de schrijver van de bron, hebben ook de bestemde ontvanger(s) en mogelijke 

controlerende of redactionele tussenpersonen een invloed op de inhoud en woordkeuze.  

 

Het eerste en belangrijkste type bronnen dat gehanteerd wordt zijn egodocumenten, met 

name brieven, postkaarten en dagboeken van soldaten, aalmoezeniers en brancardiers aan het 

front, en in veel mindere mate geestelijken en burgers achter het front. Deze lijken in eerste 

instantie ideale en volstrekt onschuldige bronnen die met het gezag van ooggetuigen vrij 

waarheidsgetrouw ieder een klein puzzelstukje van de dagelijkse werkelijkheid vertolken, 

gezien zij bij aanvang niet geschreven zijn met het oog op een publieke verspreiding, en er een 

grote mate van gelijktijdigheid tussen gedachte en de daadwerkelijke productie van de bron 

bestaat. Toch zijn zij geenszins zo onschuldig als op het eerste zicht lijkt, en moeten een aantal 

factoren in acht genomen worden. De vanzelfsprekendheid die gepaard gaat met dagdagelijkse 

gebruiken, gedachten en overtuigingen, zoals die met betrekking tot religiositeit, vragen in 

eerste instantie niet naar een explicitering ervan in een dagboek of een brief. Bij het tot 

standkomen van een dergelijk egodocument maakt de actor uit de hem of haar omgevende 

realiteit steeds een functionele selectie op grond van persoonlijke interesse en het doel van de 

bron. Hierbij is er een geestelijke voorgeschiedenis en een zekere vooringenomenheid 

werkzaam. Ook de emotionele omstandigheden op het moment van het schrijven spelen een rol. 

Daarenboven vertolken egodocumenten een geesteshouding tegenover een werkelijkheid die 

bewust doorleefd of onbewust ondergaan kan worden. Het grootste deel van de sociale 

attitudes van de mens zijn gebonden aan eigentijdse conventies. Om tot een goed begrip van de 

uitingen van deze attitudes of geesteshoudingen te komen, moet men de conventies waarin zij 

wortelen, begrijpen. Samenhangend met de functionaliteit van de bron kunnen onder invloed 

en/of gezag van andere actoren feiten gerelativeerd, verbloemd, verdraaid of zelfs simpelweg 

verzwegen worden, zoals bijvoorbeeld het geval is indien er een kans op censurering bestaat, of 
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indien er sprake is van een zekere Glaubensunwilligkeit. De bewaarplaats van brieven-, 

postkaarten-  en dagboekencollecties zijn eveneens niet geheel onschuldig. De voornaamste 

vindplaatsen voor deze documenten zijn reconstructieve archiefinstellingen. Deze zijn echter 

sterk onderhevig aan de grillen van aankoopopportuniteiten en schenkingen. Om deze 

problematiek enigszins te counteren, is het uitgekozen bronmateriaal gepuurd uit verschillende 

publieke archiefdiensten, alsook een aantal private collecties. 

 

Gepubliceerde dagboeken en memoires nemen nog een aparte plaats in dit alles in. Het 

belang van de functionaliteit van de bron en de drijfveren van de actor worden bij dit brontype 

namelijk significant verhoogd. Het is uiteraard legio dat enkel zij die de oorlog overleefden, 

memoires konden uitgeven. Voor dagboeken geldt in de meeste gevallen echter ook dat zij zélf 

hun dagboek na redactie uitgaven. De autoriteit die oudstrijders plachten uit te stralen doorheen 

hun ervaring gaf hen een schijnbare onbetwistbaarheid die hen toeliet om bepaalde 

onderwerpen, zoals de normenvervaging, de seksualiteitsbeleving en andere zaken die tijdens 

de naoorlogse jaren in hun ogen maar beter het licht niet zagen, voor de geschiedschrijving te 

verhullen. Als rechtstreeks gevolg hiervan werd dit selectief stilzwijgen ook in de professionele 

geschiedschrijving geïncorporeerd. Annette Becker en Stéphane Audoin-Rouzeau geven het 

voorbeeld van de oudstrijder Louis Mairet, die zich in het interbellum als volgt uitliet tijdens 

een interview over zijn ervaringen aan het front: ‘Ik vertel de waarheid. Durf mij eens te bestrijden!’8  

 

 Het tweede gehanteerde brontype zijn frontbladen, vlugschriften en periodieken. Een 

aantal aspecten die van kracht zijn bij de bronkritiek op de egodocumenten, zijn ook op deze 

bronnen van toepassing. Mediatieke publicaties zijn bij voorbaat veel functioneler en op sterke 

drijfveren gestoeld, zijn nog meer beïnvloed door maatschappelijk aanvaarde waarden en 

normen en staan vaak onder het gezag van een doelmatige instantie. Daarenboven dient ook 

onderkend te worden dat zij ontstaan onder invloed van een specifieke sociale context, door 

interactie tussen verschillende actoren. 

 

                                 
8 Citaat van Louis Mairet over Mairet,L., Carnet d’un combattant, Parijs, G. Crès, 1919, in: Audoin-Rouzeau, S., Becker, A., 1914-1918: 

Retrouver la Guerre/de Grote Oorlog opnieuw bezien, Amsterdam, Mets&Schilt, 2004 (vert. Mertens, I.) p.56 
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 Een derde broncategorie zijn foto’s en tekeningen die tot stand kwamen aan en achter 

het front. Het belangrijkste uitgangspunt inzake bronkritiek op fotografie is dat een foto niet 

louter het resultaat van een mechanisch productieproces is. Het idee dat de foto als het ware de 

werkelijkheid zelf toont, is jammerlijk na bijna twee eeuwen fotografie nog steeds een 

wijdverspreide overtuiging. Dit terwijl het veeleer als een interpretatie van de werkelijkheid 

beschouwd moet worden, met een bewust en een onbewust getuigenisaspect. Het is daarom 

noodzakelijk bij het bestuderen van een foto steeds te trachten de context en het doel ervan te 

achterhalen. Voor tekeningen geldt uiteraard eenzelfde beschouwing. Daarenboven zijn zij nog 

veel meer, en bewuster, interpratie dan werkelijkheid. 

 

 In totaliteit werden voor deze studie 817 niet-gepubliceerde brieven en postkaarten 

onderzocht, afkomstig van 46 verschillende schrijvers, waaronder 11 geestelijken9. 8 schrijvers 

waren Franstalig, waaronder 2 geestelijken. Van deze brieven waren er 709 Nederlandstalig, en 

118 Franstalig. 7 niet-gepubliceerde Nederlandstalige en 3 niet-gepubliceerde Franstalige 

dagboeken werden onderzocht, waarvan 3 schrijvers Nederlandstalige geestelijken waren. 

Verder werden ook 9 gepubliceerde dagboek- en brievenverzamelingen geanalyseerd, allen 

Nederlandstalig, waaronder 2 van geestelijken en 1 publicatie van meerdere schrijvers. De 

tweede onderzochte broncategorie bestaat uit een aantal periodieke publicaties: een integrale 

Franstalige tijdschriftcollectie specifiek gericht aan priesters aan het front10, een enkel 

oorlogsnummer van een Nederlandstalig studententijdschrift11, en 7 integrale collecties 

frontbladen werden onderzocht12. Van deze frontbladen waren er 3 expliciet religieus gerichte13 

en 4 streekgebonden14, hierbij zowel streken in bezet en onbezet België in acht nemend. Het 

onderzochte fotomateriaal als derde brongroep is niet structureel uitgezocht, maar omvat 

desalniettemin zowel officiële als officieuze frontfotografie. Tot slot werden ook vier 

                                 
9 9 Nederlandstalig, 2 Franstalig 
10 Le prêtre aux armes 
11 Ons Leven Hoogstudent op den Yzer, oorlogsnummer 
12 Waarvan 6 uitsluitend Nederlandstalig, en 1 dat zowel in het Nederlands als het Frans werd uitgegeven 
13 Sursum Corda, Miles Christi en Duynenblad 
14 De Poperingsche keikop, De Leeuwenaar, Herenthals, De stem uit Opwijck 
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museumcollecties handelend over de Eerste Wereldoorlog15, met nadruk op het Belgische leger, 

in de bronanalyse opgenomen. 

 

Het is mijns inziens ruimschoots tijd om negentig jaar na datum aan de hand van een 

kritische juxtapositie zoveel als de bronnen dit toelaten tot een overschouwende reconstructie te 

komen, en een aantal ontbrekende puzzelstukken in de globale perceptie op het dagdagelijkse 

leven achter de IJzer op hun plaats te schuiven. Het zoute water dat door de overlaat van 

Veurne-Ambacht de IJzervlakte overstroomde heeft, zo lijkt het, de scharnieren op de deur des 

tijds zodanig aangevreten dat het openbreken ervan om het verleden bloot te leggen dermate 

bemoeilijkt is.  

 

1.4  Status Quaestionis 
 

 Voor een jong aspirant-historicus is het steevast verwonderlijk om vast te stellen hoeveel 

literatuur en onderzoek er reeds verricht is over een thema. In golfbewegingen steeg en daalde 

de aandacht voor de eerste wereldbrand in historisch onderzoek, en ook de invalshoeken 

waaruit de oorlog behandeld werd, evolueerden mee met de historiografische tendensen in de 

voorbije 90 jaar. Het gros van de publicaties behandelt zoals eerder al gesteld de 

krijgsgeschiedenis, de grote invloedsfactoren die het conflict op gang brachten, in stand hielden, 

en naar haar einde leidden, de gevolgen ervan voor de samenleving in het verdere verloop van 

de twintigste eeuw, of de gruwel en (on)menselijkheid ervan. Van de omvangrijke resem 

publicaties die voortgebracht zijn in de periode tussen het einde van de oorlog en de jaren ’90, 

bleven echter slechts een erg select aantal standaardwerken over de kleine geschiedenis -  waar 

deze studie deel van uitmaakt - van de Belgische soldaten in de Groote oorlog overeind. Met de 

kleine geschiedenis bedoel ik de geschiedschrijving over het alledaagse bestaan van soldaten aan 

het front. Ik behandel kort chronologisch op datum van initiële uitgave de voornaamste. Van 

alle werken die verschenen voor 1985, zijn er naar mijn mening slechts twee die de tand des tijds 

voldoende doorstaan hebben om hier vermeld te worden, zijnde Front 14-18 van de hand van 

                                 
15 In Flanders Fields, Dodengang, Sanctuary Wood, Hooge Crater 
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Luc Devliegher en Luc Schepens16, daterend van 1968, en de voorloper ervan uit 1964, Stille 

getuigen 1914-1918: kunst en geestesleven in de frontstreek17, andermaal door Luc Schepens.  

 

In de jaren ’80 werden twee onderzoeken gepubliceerd, die tot op heden bijzonder 

gezagdragend zijn. In 1985 schreef Kathleen Adriaenssens onder de auspiciën van Lode Wils 

haar licentiaatsverhandeling 1914-1918: Materiële, culturele en morele aspecten van het frontleven 

achter de IJzer18. In 1987 publiceerden Ria Christens en Koen De Clercq in de retrospectiefreeks 

van Lannoo frontleven 14-18. Het dagelijks leven van de Belgische soldaat aan de IJzer19, een 

herwerking van Christens’ licentiaatsverhandeling in 1986. Op een toegankelijke en 

overschouwende wijze beschrijven zij het wedervaren van het Belgisch leger tijdens de oorlog, 

en behandelen de troepenindeling, de uitrusting, bewapening en het dagdagelijkse leven in en 

achter de loopgraven. Beide werken leggen op een op dat moment vrij vernieuwende wijze de 

vinger op een aantal leemtes in de geschiedschrijving, en zij zijn onder de eersten die er in 

zekere mate in slagen af te stappen van een te verregaand slachtofferperspectief. Beide werken 

zijn een samenvatting en herinterpretatie van het historisch werk dat tot dan toe reeds was 

verricht over het onderwerp, met aanvullingen uit nieuw brononderzoek. In vrijwel alle latere 

publicaties is de schatplichtigheid aan deze twee werken duidelijk.  

 

Sinds 2000 hebben opnieuw twee werken zich tot voorposten van het historisch 

onderzoek naar het leven van de Belgische frontsoldaten opgewerkt, en zo ook mede de 

vloedgolf aan nieuwe publicaties over de eerste wereldoorlog van de laatste paar jaar 

begunstigd. In 2002 schreef Bruno Benvindo de licentiaatsverhandeling Des hommes en guerre20, 

die in 2005 een gepubliceerde bijdrage aan de reeks studies over de eerste wereldoorlog van het 

algemeen rijksarchief werd. Benvindo stelt als centraal punt in zijn onderzoek de herkomst van 

de volharding van de soldaten in hun strijd. Hij beschrijft in een eerste deel de voornaamste 

                                 
16 Devliegher, L., Schepens, L., Front 14-18, Tielt, Lannoo, 1968 
17 Schepens, L., Stille getuigen 1914-1918, kunst en geestesleven in de frontstreek: catalogus van de tentoonstelling, Brugge, Provincie 

West-Vlaanderen, 1964 
18 Adriaenssens, K., 1914-1918: Materiële, culturele en morele aspecten van het frontleven achter de IJzer, licentiaatsverhandeling, 

KUL, fac. Geschiedenis, 1985 
19 Christens, R., De Clercq, K., Frontleven 14-18. Het dagelijks leven van de Belgische soldaat aan de Ijzer, Tielt, Lannoo, 1987 
20 Benvindo, B., Des hommes en guerre. Les soldats belges entre ténacité et disillusion 1914-1918, Bruxelles, AGR, 2005  
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omstandigheden die het frontleven van de soldaten bemoeilijkt en dus beïnvloed hebben, zoals 

honger, dorst, ziekte, de verwijdering van de familie en de bezetting, en hij laat de soldaten zelf 

aan het woord over deze onderwerpen doorheen de bronnen. In een tweede deel probeert hij te 

achterhalen hoe de soldaten onder invloed van deze condities de oorlog toch bleven steunen en 

hoe zij zichzelf ‘recht hielden temidden van de wanhoop’. Hij gaat hierbij na hoe onder meer 

patriotisme, mannelijkheid en geloof voedingsbodems van de door hem vooropgestelde 

volharding waren. Als een jammerlijk minpunt over deze studie, dien ik te stellen dat doorheen 

mijn eigen brononderzoek het me opviel dat Benvindo een aantal bronnen systematisch uit het 

Nederlands naar het Frans vertaald heeft, zonder de lezer hier op enige wijze attent op te 

maken, iets wat me toch een basisvoorwaarde bij wetenschappelijk onderzoek lijkt. Thomas 

Buerman, doctorandus aan Universiteit Gent, wees eveneens op deze inbreuk op de regels van de 

kunst van de geschiedschrijving21. De waarde van zijn onderzoek overstijgt deze bronmatige 

tekortkoming echter ruimschoots, in die zin dat hij erin slaagt om doorheen de bronnen een 

aantal nog maagdelijke onderzoekspunten aan te snijden, en het geeft een mijns inziens 

voorheen nog niet bereikte diepe inzicht in de drijfveren van gewone soldaten. Een laatste 

omvattend basiswerk waar ik de aandacht op wil vestigen, is het in 2006 uitgegeven 14-18 boek: 

de kleine Belgen in de Grote Oorlog22 van Daniël Vanacker. Dit werk biedt qua onderzoek en 

vernieuwende inzichten primair slechts een kleine bijdrage aan de historiografie ter zake. De 

kracht van dit werk bestaat er echter in dat het het alledaagse leven aan het front, in bezet België 

en van vluchtelingen in de buurlanden, zowel van soldaten als van de burgerbevolking vertelt 

doorheen een uitgebreide collectie foto’s. Het werk verzamelt meer dan 400 foto’s, met 

begeleidende tekst. Vanacker slaagt er naar mijn mening in om op boeiende en veelal 

aangrijpende wijze aan te tonen dat een beeld, mits kritische analyse, vaak meer kan zeggen dan 

woorden. De hierboven aangehaalde basiswerken over het dagelijkse leven van Belgische 

soldaten achter de IJzer bieden aldus een solide uitgangsbasis van waaruit mijn onderzoek zich 

op nog niet of nauwelijks bewandeld historiografisch terrein kan begeven.  

 

                                 
21 Buerman, T., Des hommes en guerre, review. in: mededelingenblad van de Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis, 

XXVIII, 2006, 3, pp.38-39 
22 Vanacker, D., Het 14-18 boek: de kleine Belgen in de grote oorlog, Zwolle, Waanders, 2006 
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 Bij aanvang stelde ik dat het voor een jong onderzoeker verwonderlijk is vast te stellen 

hoeveel onderzoekswerk reeds is verricht over een thema. Het wekt echter nog meer 

verwondering op om het ontbreken ervan vast te stellen. Een diepgaand en omvattend 

onderzoek integraal handelend over het religieuze gedrag en dito gebruiken van de Belgische 

soldaten uit de Eerste wereldoorlog is, in tegenstelling tot vele andere deelthema’s van de Grote 

Oorlog, nagenoeg afwezig. De hierboven genoemde overzichtswerken raken het thema telkens 

kort aan, maar komen nooit veel verder dan vage uitspraken en toevallig in het oog gesprongen 

details. Een logische oorzaak hiervan zou het eenvoudigweg ontbreken van een diepere, 

specifieke religiositeit, enige uitzonderingen niet te na gesproken, kunnen zijn. Er zijn echter 

twee factoren die deze mogelijkheid bij voorbaat uitsluiten. Wanneer men de aanwezigheid en 

invloed van de religie in de Belgische samenleving bij aanvang van 1914 nagaat, de sacralisatie 

van het soldatenoffer na de oorlog, en de verkennende bevindingen van onderzoeken als die van 

Benvindo en Adriaenssens, dan lijkt een plots religiositeitsverlies vrij onwaarschijnlijk. Een 

tweede factor die dit tegenspreekt, is het onderzoek dat in het buitenland wel reeds verricht is 

over dit thema. Voorop in het onderzoeksgebied staat de Franse onderzoekster Annette Becker, 

dochter van een van de grote Franse specialisten over de Grote oorlog, Jean-Jacques Becker. 

Annette Becker is gespecialiseerd in het religieuze aspect van de Eerste Wereldoorlog, met als 

meest vooraanstaande publicaties terzake La guerre et la foi, de la mort à la mémoire23, histoire 

religieuse et sciences humaines, la guerre de 14-1824, Pour une histoire religieuse de la guerre25, en in 

samenwerking met Stéphane Audoin-Rouzeau  14-18: Retrouver la guerre26. De inzichten die zij 

beschrijft, lijken een vergelijkbare situatie bij Belgische soldaten te suggereren. Doorheen dit 

onderzoek tracht ik een aantal basistheses van Becker over de Franse soldaten te toetsen aan 

Belgisch bronmateriaal, en tracht ik deze theses te verrijken met nieuwe inzichten, eigen aan de 

particulariteit van de Belgische casus.  

 

 

                                 
23 Becker, A., La guerre et la foi. De la mort à la mémoire, 1914-1918, Paris, Armand Colin, 1994 
24 Becker, A., histoire religieuse et sciences humaines, la guerre de 14-18, in: Revue d’histoire de l’Eglise de France, 2000 
25 Becker, A., pour une histoire religieuse de la guerre, in: 14-18 aujourd’hui, Today, Heute, n°1, Noêsis, 1998 
26 Audoin-Rouzeau, S., Becker, A., 1914-1918: Retrouver la guerre/de Grote Oorlog opnieuw bezien, Amsterdam, Mets&Schilt, 2004 
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Hoofdstuk 2: Situatieschets 
 

2.1 Wie: primaire actoren van het onderzoek 
 

 De centrale actoren in dit onderzoek zijn de Nederlandstalige Belgische soldaten die 

vochten in de Grote Oorlog, tussen augustus 1914 en november 1918. De beperking tot 

Nederlandstalige soldaten geeft de mogelijkheid om een aantal invloedsfactoren, eigen aan de 

‘Vlaamse’ context nader in beschouwing te nemen, die anders dreigen verloren te gaan in het 

grotere plaatje. Daarnaast is deze keuze ook pragmatisch van aard, gezien de vrij beperkte 

tijdspanne waarin dit onderzoek tot stand kwam. Er werden echter ook een aantal Franstalige 

bronnen onderzocht; enerzijds om een mogelijk verschillende perceptie door Franstalige 

soldaten op de religiositeit der Nederlandstalige soldaten de kans tot expressie te geven, en 

anderzijds om mogelijke  frappante verschillen in religiositeitsbeleving tussen Nederlandstalige 

en Franstalige Belgische soldaten te kunnen detecteren indien deze zich voordeden. 

  

 Het Belgische leger was in 1913 desondanks de internationale neutraliteit van België 

proportioneel relatief ruim in omvang, maar slecht getraind, weinig tot niet ervaren en 

bovendien zowel qua bewapening als logistieke ondersteuningscapaciteit slecht uitgerust. De 

groeiende dreiging van een schending van de Belgische neutraliteit door haar geografische 

positie maakte een uitbreiding van het leger noodzakelijk. Door middel van invoering van de 

algemene dienstplicht in 1913 slaagde regeringsleider Charles de Brocqueville erin tegen de 

vooravond van de oorlog een onmiddellijk inzetbaar leger van zowat 140.000 soldaten op de 

been te brengen. In de weken die hierop volgden werd het nog aangedikt met een kleine 19.000 

vrijwilligers en ongeveer evenveel dienstplichtigen van de onvolledige lichting van 1914. Beide 

aanvullende groepen bestonden voor een overgrote meerderheid uit Nederlandstaligen, gezien 

het zuiden van het land al snel onder de voet gelopen werd. In het verdere verloop van de 

oorlog werd dit aantal op peil gehouden door het oproepen van verschillende contingenten 

reserves en door vrijwilligers, vaak via Nederland in het nog vrije deel van België 

binnengesmokkeld. Na een basistraining van enkele maanden werden dezen naar het front 
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gestuurd27. De meeste Nederlandstaligen bevonden zich in de infanterie, die tweederden van 

het vrij complex georganiseerde leger omvatte28. Bij aanvang van de oorlog bestond de infanterie 

voor 59% uit Nederlandstaligen (57% van de vooroorlogse burgerbevolking had het Nederlands 

als moedertaal), en dit aantal steeg gezien de geografische omstandigheden nog gedurende de 

stellingenoorlog29. Een ander gevolg van de vooroorlogse legerorganisatie was de relatieve 

laaggeschooldheid in het veldleger. Onderwijzers en geestelijken kregen theoretisch een 

vrijstelling, en kwamen aldus bij de brancardiersdienst terecht.  Vele intellectuelen wisten 

eveneens met allerhande smoezen de dienstplicht te ontlopen. Promotie was enkel mogelijk 

indien men de Franse taal in lezen en schrijven machtig was. Gezien vele soldaten ongeschoold 

en ongeletterd waren, was sociale mobiliteit doorheen promotie voor Nederlandstalige soldaten 

schaars. Vanaf 1913 werden een aantal taalwetten uitgevaardigd, maar deze werden slecht 

nageleefd, en uiteindelijk zelfs opgeschort. In deze context kwam de Frontbeweging vanaf 1917 

voluit op gang als onderdeel van het Vlaamse activisme30. De meeste Nederlandstalige 

egodocumenten die de Eerste Wereldoorlog produceerde, waren dan ook van geletterde en 

geschoolde vrijwilligers en geestelijken. Exacte cijfers over de door Nederlandstalige soldaten 

gepraktiseerde religies heb ik nergens terug kunnen vinden, maar vrijwel allen waren gedoopt 

en gevormd, en mogen dus alvast in naam tot de Katholieke kerkgemeenschap gepresumeerd 

worden. 

 

 De cijfers betreffende de verliezen in het Belgische leger zijn erg uiteenlopend, 

afhankelijk van de gehanteerde bron. De officiële cijfers31 brengen in totaal 41.110 militaire 

slachtoffers ten berde, waarvan 23.858 gesneuvelden, 6.802 in hospitalen ten gevolge van 

verwondingen, en 10.450 ten gevolge van ziekte. Er wordt algemeen aangenomen dat bij 

benadering één derde hiervan stierf tijdens de operaties van 1914, één derde tijdens de periode 

1915-september 1918, en één derde tijdens het bevrijdingsoffensief. 

                                 
27 De Vos,L., De Eerste Wereldoorlog, Leuven, Davidsfonds, 2003, pp.25-30 
28 Ibid, p.21: ‘Het veldleger bestond uit 6 legerdivisies, één cavaleriedivisie (4500 ruiters) en legertroepen. Een legerdivisie  bestond 

uit drie of vier brigades, elk met twee infanterieregimenten, een artilleriegroep (met 12 75mm kanonnen), een regiment cavalerie, een 

regiment artillerie (36, 75 en 150mm), genietroepen en diensten.’ 
29 Christens, R., De Clercq, K, Frontleven 14-18. Het dagelijkse leven van de Belgische soldaat aan de Ijzer, Tielt, Lannoo, 1987, pp.31 
30 Boijen, R., ‚Leger‛. In: Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging, deel II, 1998, pp.1820 
31 Opgegeven door het ministerie van landsverdediging als antwoord op een parlementaire vraag in mei 1938  
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2.2  Histoire événementielle: De Groote Oorlog voor Belgische soldaten 
 

 Voor een goed begrip van de wijze waarop deze soldaten met wat meeval vier jaar 

oorlog doorkwamen, en specifieker wat de religieuze praxis in de Belgische sectoren van het 

frontgebied inhield, is het noodzakelijk een zicht te hebben op het hele plaatje, en dus ook op het 

verloop van de militaire gebeurtenissen en de geografische context. In de inleiding op dit werk 

duidde ik op de proportioneel oververtegenwoordigde hoeveelheid literatuur hierover, en de 

nadruk die erop gelegd wordt in het onderwijs en de populaire historische cultuur, dus is het 

mogelijk en wenselijk deze erg uitgebreide informatie in een spreekwoordelijke notendop 

samen te vatten.  

 

De eerste fase van de strijd was een bewegingsoorlog. Op 4 augustus 1914 vielen Duitse 

legereenheden België binnen. Van 5 tot 16 augustus werden de forten van de vesting Luik 

belegerd, terwijl de Duitse cavalerie verder oprukte en slaags raakte aan de Gete, in de slag van 

Halen. Van 19 tot 23 augustus werd de vesting Namen belegerd. Hierna moest het Belgisch leger 

zich naar de vesting Antwerpen terugtrekken, waar zij de hulp kregen van Britse 

marinesoldaten. Tijdens de belegering van de vesting Antwerpen voerde het Belgisch leger drie 

aanvallen uit in de flank van het oprukkende Duitse leger. Vanaf 7 oktober trokken zij zich 

noodgedwongen terug uit Antwerpen, en stelden zich vanaf 14 oktober achter de IJzer op. Dit 

luidde het begin van de tweede fase, de stellingenoorlog, in. Deze tweede fase duurde van half 

oktober 1914 tot oktober 1918. De Belgische divisies namen bij aanvang posities in tussen 

Nieuwpoort en een stuk ten zuiden van het bos van Houthulst, maar werden al snel herschikt 

binnen een kleinere linie met een totale lengte van 29km, gaande van Nieuwpoort tot 

Diksmuide, waardoor het Belgische leger in staat werd gesteld een reservelinie in te richten. 

Voor het Belgisch leger zijn in de stellingenoorlog als belangrijkste grootschalige militaire events 

de 3 slagen bij Ieper32, de mijnenslag33 en het Duitse lenteoffensief van 191834 van belang. Na de 

onderwaterzetting vanaf 29 oktober 1914 op een cruciaal moment in eerste slag bij Ieper wordt 

                                 
32 19 oktober - 22 november 1914; 22 april 1915 - 25 mei 1915 en 31 juli - 10 november 1917 
33 7 juni – 30 juli 1917, waarbij de Duitse troepen ten noorden van Ieper Yperiet gebruiken 
34 9 april – 29 april 1918 
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de Belgische sector gespaard van grootschalige offensieven aangezien deze onmogelijke 

oorlogsomstandigheden ervoor zorgden dat alle pogingen daartoe letterlijk in het water vielen. 

Dit verklaart meteen het relatief lage gesneuveldencijfer van het Belgische leger in vergelijking 

met andere landen. Daarenboven was opperbevelhebber - in naam en in daad - koning Albert I 

erg zuinig op zijn troepen, te meer daar zij zoals eerder reeds gezegd voor een groot deel 

burger-soldaten waren. De Belgische defensielijn volgde na de inundatie grotendeels de 

spoorweglijn Diksmuide-Nieuwpoort. Tussen de genoemde grootschalige offensieven door 

werd de Belgische sector gekenmerkt door zijn relatieve rust, op het obligate heen-en-weer 

vuren en bombarderen na, vanzelfsprekend. De derde fase van de oorlog was het ultieme 

geallieerde bevrijdingsoffensief dat officieel aanvatte op 28 september 1918. Op 11 november 

werd een lijn bereikt van Terneuzen over Gent, Bergen, en verder Mézières en Sedan. Om 11 uur 

werd in een treinwagon in Rethondesde de Duitse capitulatie ondertekend, en kwam ook aan 

het westelijk front de oorlog tot een einde.35 

  

 De geografische context waarin de Grote Oorlog plaatsvond, was uitermate bepalend 

voor het verloop van de krijgsverrichtingen. Voor de Belgische troepen is vooral het IJzerfront 

van belang. Het IJzerfront liep vanaf de Noordzee, via de IJzer, het Kanaal Ieper-IJzer tot aan 

Steenstrate, een gehucht 

tussen Ieper en Langemark- 

Poelkapelle.  

 

 

 

 

 

Kaart van het Westelijke front 

tussen Nieuwpoort en Steenstrate. 

De Belgische sector bestond uit de 

in bruin aangeduide zone36   

                                 
35 http://www.wo1.be 
36 http://www.wo1.be 
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 De woonkernen die op het slagveld lagen waren meestal klein, en deze werden door 

artilleriebeschietingen al snel vernield. De nabijheid van het front had de inwoners uiteraard 

reeds vroeg op de vlucht gejaagd. Tussen deze dorpen lagen overal boerderijen. Deze waren 

stevig gebouwd, dikwijls omringd door een wal, en aldus vaak van strategisch belang. In het 

begin van de stellingenoorlog zocht men beschutting in deze hoeven en dorpen. Door de 

aanhoudende artilleriebestokingen raakte alles met de grond gelijk en moesten loopgraven 

worden gegraven als beschutting. De zware, zompige poldergrond maakte dit een gekkenwerk, 

waarbij in een eerste fase de eenheden dagelijks werden afgelost. Na de inundatie werd 

ingraven een stuk moeilijker, waardoor loopgraven gedeeltelijk boven de grond geconstrueerd 

moesten worden met behulp van borstweringen en dergelijken. Vanaf voorjaar 1915 waren de 

loopgraven een degelijk uitgebouwd netwerk met voorposten, eerste, tweede en derde linies, 

medische hulpposten en kleine schuilplaatsen37. 

 

2.3  De materiële omstandigheden en problemen aan het front  
 

 Overdag werd de oorlog gevoerd of wacht gehouden in de eerste linie. ’s Nachts werden 

troepen afgelost, patrouilles en verkenners uitgestuurd, munitie en materiaal geleverd, en 

loopgraven en weringen hersteld met materiaal dat via aangelegde spoorlijntjes van de tweede 

en derde linie werd aangevoerd. Soldaten die op rust gestuurd werden, moesten een 

kilometerslange mars maken naar het kantonnement, maar van een echte platte rust was ook 

hier geen sprake door allerhande militaire oefeningen en taken. Tussendoor stonden voor de 

gemiddelde soldaat in hoofdzaak slapen, eten, herbergbezoeken, lezen en brieven schrijven op 

het programma. Om de drie weken veranderde – althans in theorie – de eenheid van sector38.  

 

Aan het front hadden een soldaat niet één vijand, maar meerdere. Naast de echte vijand, 

was er ook de vijandigheid van de omstandigheden waarin hij zijn strijd met deze echte vijand 

diende te voeren, zoals honger en dorst, onhygiënische omstandigheden, kou en nattigheid. In 

de loopgraven was er nagenoeg geen sprake van hygiëne. De speciaal aangelegde dijken konden 

                                 
37 De Schaepdrijver, S., De Groote oorlog. Het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog, Amsterdam, Olympus, 1999, pp.184 
38 Schepens, L., 14/18. Een oorlog in Vlaanderen, Tielt, Lannoo, 1984, pp.130 
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de druk van het inundatiewater vaak niet aan, waardoor er regelmatig breuken ontstonden, met 

insijpelend water in de loopgraven tot gevolg. Door de zware kleigrond in de frontstreek kon 

het regenwater ook nauwelijks weggeleid worden. Dit alles zorgde ervoor dat de loopgraven 

bijna het hele jaar door tot een modderpoel herleid werden, waar soldaten dagen aan een stuk 

met natte kleding soms tot over de enkels in stonden. De plaatsing van een houten vloer bood 

enig soelaas, maar de ruimte eronder diende dan weer algauw als stortplaats39. De 

schuilplaatsen in het loopgravennetwerk waren van stro voorzien, maar dit stro werd vaak 

maandenlang niet of nauwelijks ververst. Karkassen van dieren, en een occasioneel lijk dreven 

in het inundatiewater en spoelden aan tegen de borstweringen. Het verpestte het 

inundatiewater, en veroorzaakte een broeihaard van bacteriën en ziektekiemen40. In de zomer 

zorgde dit daarenboven voor een immense stank. De combinatie van al deze factoren trok op 

haar beurt logischerwijze ongedierte aan. Een getuigenis van R. Snoeck:  

‚Er zijn ratten van alle grootte, zelfs de onwaarschijnlijkste, er zijn er die zo groot zijn als 

katten. Het brood, de overblijfselen van vlees en groenten die de mannen rond het kampement en 

de loopgraven werpen, hebben reeds verscheidene geslachten van knaagdieren en ander ongedierte 

gevoed.‛41 

  

 Men kon zich zich af en toe tegen woekerprijzen wassen bij de burgerbevolking. 

Woekerprijzen, gezien de oorlog ook voor de burgers achter het front crisisomstandigheden 

veroorzaakte. Vanaf 1915 werden er in de directe nabijheid van het front douches opgericht 

waar soldaten zich konden wassen terwijl hun kleren eveneens werden gewassen, ontsmet en 

hersteld. Veldhospitalen en dispensaria vonden in diezelfde periode eveneens een plaats dichter 

bij het enigszins gestabiliseerde front. 

 

 In het eerste oorlogsjaar werden soldaten zelden langer dan een etmaal op dezelfde 

plaats gehouden. Dit gaf significante problemen bij de voedselbevoorrading. Door gebrek aan 

veldkeukens waren zij aangewezen op noodrantsoenen, en extra’s – andermaal tegen 

                                 
39 Door een houten kaderconstructie bevond deze vloer zich enkele tientallen centimeters boven de aarde, waardoor een soort 

primitief rioleringssysteem ontstond 
40 De Schaepdrijver, S., De Groote oorlog. Het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog, Amsterdam, Olympus, 1999, pp.178 
41 Snoeck, R., In Yzer’s moerassen, Gent, Snoeck Decaju, 1923, pp.111-113 
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woekerprijzen - verkregen van de burgerbevolking. In het voorjaar van 1915 werd een netwerk 

van veldkeukens ingesteld, maar vaak gebeurde het dat de veldkeuken net aankwam wanneer 

soldaten van sector veranderden, of net vertrokken was wanneer de soldaten aankwamen, met 

een maaltijdloze dag tot gevolg. De lage soldij was nauwelijks voldoende om zich adequaat te 

bevoorraden in de winkeltjes achter het front, zeker gezien de hoge prijzen42. De veldkeukens 

boden door gebrek aan materiaal matig gezond en hygiënisch voedsel, met frequente maag- en 

darmproblemen als gevolg. Water was er overal in overvloed te vinden maar het was besmet, en 

wie niet aan de drang ervan te drinken kon weerstaan, liep grote kans tyfus op te lopen. 

 

 Tijdens de inval van het Duitse leger in augustus 1914 droegen de Belgische soldaten 

lichte blauwe uniformen. Het leger was niet uitgerust met winterkleding, speciale laarzen of 

efficiënte helmen. Dit had tot gevolg dat het merendeel van de soldaten erg verzwakt uit de 

eerste oorlogswinter kwam. Ze leden door de koude en natte aan chronische griep, 

longontsteking, reuma, bevroren ledematen en huidaandoeningen43. In het leger kreeg men 

normaal een vrijstelling bij ziekte, maar de omvang en aanhoudendheid van de oorlog, in 

combinatie met de vele ziektes zorgde ervoor dat deze vrijstellingen pas bij echt ernstige 

gezondheidsproblemen werden uitgereikt. Vanaf de zomer van 1915 kwam hier verbetering in. 

 

 Een laatste, schijnbaar iets minder belangrijk probleem of ongemak aan het front, was de 

verveling. Tussen het voorjaar van 1915 en de eindoffensieven was met enige 

uitzonderingsperiodes de militaire activiteit aan het front in de Belgische sector danig 

teruggelopen. De soldaten hadden in hun vrije momenten nood aan ontspanning en 

verstrooiing, een manier om hun gedachten even van de situatie waarin ze zich bevonden weg 

te trekken. De mate waarin dit mogelijk was hing grotendeels af van de positie aan het front en 

het jaargetijde. Door de steeds wisselende omstandigheden, samenstelling en positionering was 

het moeilijk comités en verenigingen door soldaten met het oog op georganiseerde ontspanning 

op te richten, waardoor ontspanning veelal een occasionele en losse invulling kreeg. De 

eenvoudigste ontspanning was het cafébezoek achter het front. Enerzijds kon de soldaat aldaar 

                                 
42 KLM, Personalia 14-18, n°12, A. Bocklandt, Oorlogsherinneringen, II 
43 De Schaepdrijver, S., De Groote oorlog. Het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog, Amsterdam, Olympus, 1999, pp.179 
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mogelijk een al dan niet wijdbenige danspas plaatsen, maar anderzijds was de aanwezigheid 

van alcohol minstens even belangrijk. Zolang er betaald werd, en de openingsuren 

gerespecteerd werden, kon men zoveel bier krijgen als men wilde. Ook in de kantonnementen 

verzamelde men zich rond spel, muziek en drank. Sommige soldaten vulden hun vrije tijd met 

het aanleggen van tuintjes, en kweekten in sommige gevallen zelfs groenten en kruiden. Dit 

gebeurde vooral in de kantonnementen, maar soms zelfs in de directe nabijheid van de 

loopgraven. Anderen gingen op jacht of visvangst in niemandsland44. Een andere bezigheid, in 

veel gevallen een van de lucratiefste, was de souvenirjacht. Er werd gezocht naar allerlei 

metalen voorwerpen, munten en bezittingen van gesneuvelde soldaten. Voor zover het 

materiaal ertoe voorhanden was, werd er ook kunst gemaakt in de loopgraven. Een voorbeeld 

hiervan dat in veel gevallen de oorlog overleefde is het omsmelten van het ruim voorhanden 

metaalafval tot kunstwerkjes45. 

 

 Er werd waar de omstandigheden dit toelieten ook tijd en ruimte gemaakt voor sport. 

Op bepaalde plaatsen aan het front werd dit zelfs gepromoot, gezien het een extra training van 

de manschappen was. Naast deze spontane sportbeoefening werden er door organisaties achter 

het front heel af en toe zelfs wedstrijden georganiseerd. Vooral voetbal en zwemmen werd 

gepromoot. Dit laatste zeker gezien het tevens een hygiënisch element inhield. In de winter was 

het georganiseerde ontspanningsaanbod nog kleiner, en speelde het zich grotendeels 

binnenshuis af, vooral in de vorm van amusementsavonden. Zoals reeds gezegd bestond de 

individuele en spontane ontspanning vooral uit cafébezoek, kaartspel, bestrijding van het 

ongedierte, lezen en briefschrijven46. Voor officieren en onderofficieren was het 

ontspanningsaanbod gezien hun comfortabelere positie en grotere soldij ruimer en gevarieerder. 

Het gangbare ontspanningsaanbod was aldus voor de modale soldaat alles bijeengenomen vrij 

beperkt, en zeker niet groot genoeg om de aandacht op vrije momenten voldoende weg te 

trekken van de oorlogsrealiteit, van de abominabele materiële omstandigheden en de psychische 

verscheuring. Wanneer een soldaat aldus niet in voldoende mate de mogelijkheid had om zijn 

                                 
44 Christens, R., De Clercq, K, Frontleven 14-18. Het dagelijkse leven van de Belgische soldaat aan de Ijzer, Tielt, Lannoo, 1987, 

pp.126-129 
45 Ibid. pp.70.;  In het In Flanders Fields museum kunnen een aantal van deze kunstwerkjes tot op heden bezichtigd worden.  
46 KLM, Personalia 14-18, n°12, A. Bocklandt, oorlogsherinneringen, II 
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aandacht weg te trekken van de realiteit, kon deze slechts proberen de oorlog een zinvolle plaats 

te geven in zijn bestaan47, of zijn bestaan een zinvolle plaats in het oorlogsgebeuren te geven. 

Wanneer hij in beiden mislukte, dan nog kon religie hem helpen in zijn primaire 

overlevingsdrang.  

‚(...) dat op 28 september de krijgshandelingen op het Belgisch front zouden aanvangen. 

Op de vooravond van dien dag, rond 7 uur ging (ik – red.) een laatsten maal ter Kerke van 

Alveringhen, biechtte en communiceerde er en stelde mij onder Gods zegen en onder de bijzondere 

bescherming zijner H. Moeder (...) Onder hunne bescherming en dien van het Jezekruisken dat ik 

ten allen tijden onder mijne kleren droeg (...) trok ik dien nacht naar den groten slag tot 

bevrijding onzer haardsteden. Alea jacta est (...)‛48  

 

2.4  Katholiek-religieuze situatie in het vooroorlogse België 
 

Met de opkomst sinds de jaren 1860 van een groot aantal vernieuwende inzichten in de 

wetenschappen, natuur- en cultuurfilosofie kwam religie als nooit tevoren onder druk te staan. 

Nooit eerder hadden dergelijke vernieuwende inzichten zich zo direct op de funderingen van 

het geloof gestort. Nooit eerder werden zovele fundamentele uitgangspunten van (onder 

andere) het katholieke geloof aangevallen, of simpelweg onderuit gehaald. De katholieke 

Kerkgemeenschap reageerde hier echter krachtig en defensief op, wat niet verwonderlijk is 

gezien deze nieuwe inzichten haar religieus-cultureel monopolie van tafel dreigden te vegen49. 

Enerzijds verzette zij zich op dogmatische wijze tegen de aanvallen, met een militante en 

onverzoenlijke houding die sterk doet denken aan de Mirari Vos, de pauselijke encycliek die al in 

1832 de moderne samenleving veroordeelde. Anderzijds reikte zij via sociale actie de hand aan het 

stedelijke plebs dat dreigde verloren te gaan aan de socialistische beweging50. Vier stromingen 

kunnen onderkend worden: het meest invloedrijke intransigent ultramontanisme verwierp 

zowel de moderne persoonlijke vrijheden als de moderne staat an sich. Het transigente 

ultramontanisme zocht toenadering tot de moderne staat, maar aanvaardde de moderne 

                                 
47 Becker, A., War and faith. The religious imagination in France, 1914-1930, Oxford, Berg, 1998, p.51 
48 KLM, Personalia 14-18, n°12, A. Bocklandt, oorlogsherinneringen, IV 
49 Hellemans, G.A.F., Religieuze modernisering, Utrecht, KTU, 1997, p.5 
50 Palmer, R.R., Colton, J., Kramer, L., A history of the modern world, New York, McGraw-Hill, 2002, p.604-606 
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vrijheden slechts vanuit een politiek en sociaal conservatief pragmatisme. De intrasigente 

liberaal-katholieken stonden enthousiast tegenover de moderne vrijheden, maar waren van 

oordeel dat de moderne staat zo beperkt mogelijk moest zijn om de fundamentele katholieke 

vrijheid zo min mogelijk te fnuiken, en ten slotte waren er de transigente liberaal-katholieken 

die de onafhankelijkheid van de burgerlijke samenleving beklemtoonden en aldus het 

subsidiariteitsbeginsel ook verdedigden. De toenadering tot de arbeidersklasse gebeurde vooral 

vanuit deze laatste twee groepen51.  

 

Het katholieke geloof in België was door traditie en beginnende verzuiling gebaseerd op 

een afhankelijkheidsrelatie binnen structuren die nuttig waren voor de gelovige, maar die 

beheerst werden door de Kerk52. In de steden, de industriële centra, kon de Kerk veel minder 

rekenen op dergelijke netwerken en organisatie, waardoor de volgzaamheid aan de formele 

kerkelijke regels in het publieke veld hier schijnbaar het eerst verloren ging53. België is op dat 

moment een kerkprovincie die ongeacht verschillen in taal als één geheel beschouwd kan 

worden, aangezien slechts één bisdom, dat van Gent, geheel in het Nederlandstalige landsdeel 

lag. Doornik en Namen lagen volledig in het Franstalige, en de andere, zijnde Mechelen, Brugge 

en Luik hadden zowel Nederlandstalige als Franstalige gelovigen onder zich.  In Vlaanderen – 

min of meer het huidige geografische gebied Vlaanderen, de term zelf is ietwat anachronistisch 

– slaagde de Kerkgemeenschap erin om in tegenstelling tot in Wallonië – idem - op het 

platteland haar greep te behouden op de bevolking doorheen het onderwijs en het 

verenigingsleven54. Een netwerk van sterk gecontroleerde kerkelijke verenigingen en 

broederschappen ontwikkelde zich. Deze verenigingen trachtten de landelijke parochiale 

gelovige van zijn lokaal-particularistische houding af te helpen, en diens blik op het nationale en 

zelfs internationale katholicisme te richten55. Het uiteindelijke doel van deze katholieke en 

sociale ontwikkelingsactie was het vrijwaren van het platteland van analoge socialistische 

                                 
51 Viaene,V., Belgium and the holy sea from Gregory XVI tot Pius IX, Leuven, Universiteitspers, 2001, p.45-92 

52 Blom, J.C.H., Lamberts, E., Geschiedenis van de Nederlanden, Baarn, HBuitgevers, 2001, pp.280-284 
53 Art, J., Clerus en volksreligie in Vlaanderen sinds de Nieuwe Tijd: ‘Ne peius adveniat’, in: Rooijakkers, G., Van Der Zee, T. (ed.), 

Religieuze volkscultuur: de spanning tussen de voorgeschreven orde en de geleefde praktijk, Nijmegen, SUN, 1986, p.107 
54 Reynebeau, M., De geschiedenis van België in woord en beeld, Tielt, Lannoo, 2005, pp.109-110 
55 Art, J., Clerus en volksreligie in Vlaanderen sinds de Nieuwe Tijd: ‘Ne peius adveniat’, in: Rooijakkers, G., Van Der Zee, T. (ed.), 

Religieuze volkscultuur: de spanning tussen de voorgeschreven orde en de geleefde praktijk, Nijmegen, SUN, 1986, p.106 
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initiatieven56. Politiek waren Vlaanderen en België voor het uitbreken van de Eerste 

Wereldoorlog stevig in katholieke handen, al moest zij vanaf 1900, met het invoeren van de 

evenredige vertegenwoordiging wel reeds heel wat zetels inleveren57.  

 

Op het einde van de 19e eeuw leek een oude wereld toch op zijn einde te lopen. De jonge 

generatie liet van zich horen in voorspraak van een nieuwe mentaliteit. Ze hadden genoeg van 

het starre en conservatieve ultramontanisme, dat zijn gedachtengoed in de Middeleeuwen leek 

te zoeken58. Deze jongeren zagen het katholieke geloof niet meer als een stel opgelegde 

leefregels, maar als een mystieke en dynamische inspiratiebron voor het leven als reactie op de 

decadentie en weemoed van het fin-de-siècle-gevoel59. Zij verwierpen niet het geloof op zich, 

maar de verstarde en oubollige traditionele katholieke cultuur. Bij de bredere bevolking 

vermengde deze vernieuwende dynamiek zich met de volkse devotie. Deze evolutie van het 

katholieke systeem onder invloed van de wijzigende voorwaarden van de moderne 

samenleving als bewuste gereserveerde aanpassing aan de eigen tijd doorheen het bewaren van 

de eigen authenticiteit was ongetwijfeld, hoe paradoxaal dat ook lijkt, een belangrijke stap 

richting moderniteit. De verschuiving in de katholieke geesteswereld rond de eeuwwisseling 

was mijns inziens veel meer dan een gewijzigde tactische houding, zoals de gangbare 

antithetische visie op religie en moderniteit suggereert60. De cruciale pijlers van het hernieuwde 

katholieke mens- en wereldbeeld, een herwaardering van het neothomistische denken, het 

positieve mensbeeld, de reële erkenning van de persoonlijkheid van het individu, het 

aanvaarden van een regulariserende moderne staat en de zin voor verandering en vernieuwing 

tonen dit naar mijn mening duidelijk aan. 

  

Samenvattend zijn er aan de vooravond van de eerste wereldoorlog drie duidelijke 

geloofstendensen waarneembaar. Enerzijds was er bij het brede publiek nog steeds een sterke 

negentiende-eeuwse onderstroom van volkse devotie, van geloof doorheen alledaagse rituelen, 

                                 
56 Ibid., p.107 
57 Blom, J.C.H., Lamberts, E., Geschiedenis van de Nederlanden, Baarn, HBuitgevers, 2001, pp.280-284 
58 Lamberts, E., de kruistocht tegen het liberalisme. Facetten van het ultramontanisme in België in de 19e eeuw, Leuven, KADOC, 

1984, p.39 
59Van Gorp,H.,e.a., Lexicon van literaire termen, Groningen, Wolters-Noordhoff, 1991, p.36 
60 Delbecke, B., Naar een nieuwe tijd, Leuven, licentiaatsverhandeling, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, 2002, pp.53 
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van het afsmeken van bescherming en hulp doorheen heiligenverering, etc. Door sociale actie 

stond zij in stijgende mate onder invloed van de religieuze gezagsdragers. Anderzijds werd het 

katholieke geloof door haar positievere stellingname tegenover de modernisering en het 

nationalistisch onbeperkt vooruitgangsgevoel meegezogen in de destructieve draaikolk die de 

moderniserende samenleving veroorzaakte en werkte zij op deze wijze mee aan de culturele 

totalisering van de Eerste Wereldoorlog. Als derde tendens stak de bestraffende, repressieve en 

dogmatische benadering die in het laatste kwart van de 19e eeuw het boventouw voerde, 

opnieuw de kop op aan de vooravond van de Grote Oorlog.61.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
61 Chaline,N.-J., Chrétiens dans la première guerre mondiale, Paris, Cerf, 1993, pp.11 
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Hoofdstuk 3: Religie: het individu en de sociale context 

 

 Dit hoofdstuk biedt u als lezer een aantal theoretisch-analytische werkinstrumenten aan 

die u toelaten eigen interpretaties te vormen van de in de Eerste wereldoorlog door soldaten 

beleefde religiositeit. Dit gebeurt in de vorm van relevante theoretische kaders en inzichten 

betreffende religie als individueel en groepsverschijnsel vanuit de sociologische en 

psychologische wetenschappen. Binnen deze wetenschappen en het grensgebied tussen beiden 

bestaan een aantal afwijkende visies op religiositeit. Het bredere intellectuele debat over religie 

situeert zich in hoofdzaak rond twee primaire uitgangspunten, zijnde de functionaliteit en de 

substantialiteit van religie. Het functionele paradigma ziet religie als een medegedeeld geheel 

van denkbeelden om de wereld te ordenen, handhaven en zonodig te hervormen doorheen 

zingeving en motivering. Het substantiële paradigma stelt dat de zingeving en motivering 

doorheen religie geheel afhankelijk is van de (religieuze) ervaring van een ultieme realiteit, 

waarvan de inhoud beantwoordt aan de metafysische triniteit van het religieuze denken. 

 

3.1  Sociologische benadering 

 

3.1.1 Definiëring 

 Zoals steeds bij het formuleren van definities rond sociologische thema’s is er ook over 

religie nauwelijks een algemeen aanvaarde definitie die alle zienswijzen recht aandoet 

maakbaar. In een poging de diverse opvattingen te overkoepelen, kan volgende 

veralgemenende definiëring gelden: ‚Religie is een ideologie (wereldbeeld) die vanwege de ultieme 

realiteit (godsbeeld) het heil verwacht voor het onherleidbare kwaad (mensbeeld). ‚ De drie centrale 

begrippen in deze definitie, wereldbeeld, godsbeeld en mensbeeld dienen nader uitgelegd te 

worden. De verschillende opvattingen tussen sociologen over de definiëring van religie houden 

in hoofdzaak verband met de mate van belang die aan elk van deze drie begrippen toegekend 

wordt. 
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 De implementatie van het godsbeeld als de ultieme realiteit doet de dagelijkse realiteit 

een deel van haar werkelijkheidswaarde verliezen waardoor aandacht vrijkomt voor de andere, 

absolute en ware werkelijkheid. Dit is het duidelijkst merkbaar in de grenservaring, waarbij de 

werkelijkheidswaarde van de dagelijkse realiteit vervluchtigt, en de persoon in kwestie zich 

verregaand laat ondersteunen door de transcendente ervaring van een ruimere en vaste 

wereldorde om zich te kunnen handhaven. Het hanteren van het godsbeeld als ultieme realiteit  

kan op intellectueel niveau gepaard gaan met existentiële twijfel en emotionele pijn. Dit 

godsbeeld wordt in een historische context gevormd door theologen, maar krijgt steeds door de 

actoren een eigen interpretatie, vaak binnen de aangeboden theologische denkruimte. 

 

 Het wereldbeeld is een omvattende interpretatie en evaluatie van de menselijke 

leefwereld. Door de verbinding van de dagelijkse realiteit met een ultieme, wordt de dagelijkse 

realiteit getransformeerd en ‘geheeld’. Bepaalde aspecten van de menselijke leefwereld worden 

doelbewust gesacraliseerd. De religieuze interpretatie van de menselijke leefwereld dient 

daarenboven haar positie te expliciteren tegenover andere interpretaties, zoals het natuurlijk 

wereldbeeld en het sociale wereldbeeld. 

 

 Het derde aspect van de definitie is het mensbeeld. De definitie spreekt over het 

onherleidbare kwaad, gezien de dagelijkse realiteit vol lijkt te zijn van onwenselijke toestanden. 

Deze negatieve aspecten van de realiteit zijn te verdelen in oplosbare problemen en 

onherleidbare tekorten, zoals het fysieke lijden, het ethische kwaad en de existentiële 

zinloosheid. Door een vertrouwen in de ultieme realiteit krijgen deze onherleidbare tekorten een 

zinvolle plaats in het wereldbeeld. Daarnaast worden ook positieve elementen van het 

mensbeeld toegedicht aan de ultieme realiteit. 

 

 Het huidige sociologische debat over religie is het hevigst rond het element van de 

functionaliteit ervan. Het debat over de functionaliteit bevat vier pistes, met name de discussie 

over de historisch vernieuwende kracht van religie, de mate waarin religie het menselijke 

denken in oorsprong van fundamentele begrippen en categorieën voorziet, de maatschappelijke 
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ordening, organisatie en sociale hiërarchie die religie aanbiedt, en de integrerende kracht op de 

samenleving door morele consensus. 

 

3.1.2  Fundamentele sociologen en religie 

De sociologische grootvader van het denken over religie is Auguste Comte (1789-1857). 

Hij is een systeemdenker die het positivisme als zijn persoonlijke standaard hanteerde. 

Belangrijk is echter dat Comte religie een zinvolle plaats gaf in een gerationaliseerde wereld, 

maar dat dit slechts een ‘menselijke religie’ kon zijn, ontdaan van een godheid, officiële leer, 

dogma’s en geloofsboeken gezien deze aspecten van religie expliciet door de mens gecreërd zijn 

en dus slechts afgeleiden zijn van de fundamenten van het geloof62.  

 

Alexis de Tocqueville (1805-1859) bouwde hierop verder, stellend dat het geloof een 

belangrijke functie heeft als remedie tegen een doorgedreven individualisme. Op deze manier 

benadrukte hij als eerste het belang van het sociale aspect van het geloof. Religie is voor hem 

onontbeerlijk in een evenwichtige samenleving als tegengewicht voor te grote materiële 

verlangens, en het laat de mens toe in vrede met zichzelf en zijn omgeving te leven, en zich op 

zachte wijze voor te bereiden op de dood63. Als gevolg hiervan dient religie zich echter volstrekt 

afzijdig te houden van wereldlijke macht, zoniet vervalt zij tot een staatsmacht, en verliest zij 

haar fundamentele positionering.  

 

Bij aanvang van de 20e eeuw, kort voor de eerste wereldoorlog, komen de twee tot op 

heden meest dominante sociologische studies over religie tot stand. Ontdaan van de 

contemporaine maatschappelijke context waarin zij tot stand kwamen, zijn zij nog steeds 

herkenbaar aanwezig in vrijwel alle latere sociologische studies over religie. In 1904 schreef Max 

Weber ‚Die protestantische Ethik under der Geist des Kapitalismus‛. In 1912 publiceerde Emile 

Durkheim ‚Les formes élémentaires de la vie religieuse‛.  

                                 
62  Delvolvé, J.,  Réflexions sur la pensée Comtienne, Paris, Félix Alcan, 1932 
63 Allen, B., Tocqueville, Covenant, and the Democratic Revolution: Harmonizing Earth with Heaven, Lexington, Lexington books, 

2005  
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Emile Durkheim (1855-1917) verwerpt bij aanvang de aanwezigheid van een mogelijk 

belang van het mysterieuze of het geloof in een godheid voor een religie of geloof. In plaats 

hiervan stelt hij in zijn theorie over religie de tegenstelling sacré/profane voorop als absoluut 

beginpunt van het religieuze denken: ‚Une classification des choses, réelles ou idéales, que se 

représentent les hommes, en deux classes, en deux genres opposés, désignés généralement par deux termes 

distincts que traduisent assez bien les mots de profane et sacré.‛64 Deze tegenstelling is volgens 

Durkheim niet louter een hiërarchische, zoals op het eerste zicht lijkt. Daarenboven blijkt het 

niet mogelijk andere attributen te vinden die er in het algemeen op toepasbaar zijn: ‚...il ne reste 

plus pour définer le sacré au profane que leur hétérogénéité. Seulement, ce qui fait que cette hétérogénéité 

suffit à charactériser cette classification, c’est qu’elle est très particulière: elle est absolue ... ses formes de 

contraste sont variables, le fait même du contraste est universel‛65 De overgang van het ene domein 

naar het andere is mogelijk, vaak zelfs noodzakelijk, maar het houdt echter wel onlosmakelijk 

een ware metamorphose in - totius substantiae - zoals bijvoorbeeld het geval is bij initiatieriten. 

‚Les deux mondes ne sont pas seulement connus comme séparés, mais comme hostiles et jaloux l’un de 

l’autre. Puisqu’on ne peut appartenir pleinement à l’un qu’à condition d’être entièrement sorti de l’autre, 

l’homme est exhorté à se retirer totalement du profane.‛66 Volgens deze zienswijze is het profane 

datgene wat ongestraft geen aanraking kan hebben met het sacrale, tenzij een opération délicate, 

een sacraliserende dialectiek ten berde wordt gebracht, waarbij het profane haar specifieke 

eigenschappen verliest en zelf min of meer sacraal wordt. Sacrale zaken vormen kernen 

waaromheen riten en geloofsinhouden clusteren. Indien het verband met het sacrale verloren 

gaat, dan wordt zo’n cluster een survival.67 Volgens eenzelfde redeneerwijze maakt Durkheim 

het onderscheid tussen religie en magie, en komt zo tot zijn uiteindelijke definitie van religie: 

‚Une religion est un système solidaire de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées, c-à-d. 

Séparées, interdites, croyances et pratiques qui unissent en une même communauté morale, appelée Eglise, 

toux ceux qui y adhèrent.‛68 Bovenop de samenhangende religieuze structuur, zoals beschreven in 

zijn definitie, kunnen uiteraard ook volksgelovige en andere sacrale elementen in de 

                                 
64 Durkheim, E., Les forms élémentaires de la vie religieuse, Paris, Presses Universitaires, 1960 (herdruk van de 1912-editie), p.50 
65 Ibid, p.53 
66 Ibid, p.54-55 
67 Vele zaken uit de volksfolklore kunnen uitgaand van Durkheims theorie hieronder geresorteerd worden 
68 Ibid., p.65 
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samenleving bestaan, die minder of geen direct verband houden met de opgedragen religieuze 

vorm. Het sacrale is aldus geen zinsbegoocheling volgens Durkheim, maar in het aanbedene 

vereert de gelovige doorheen rituelen echter geen godheid, maar een anonieme, onpersoonlijke 

kracht die niets anders is dan de samenleving zelf.  Religie wordt op deze manier een 

uitstekende typevorm van het Durkheimiaanse collectieve bewustzijn. Het collectieve bewustzijn69 

bevat in deze de sacrale kernen, die hij collectieve representaties noemt. Deze brengen de 

samenleving dichter bijeen doorheen publiek aanvaarde symbolen en rituelen70. Ten gevolge 

hiervan representeren de sacrale kernen dus dat wat sociaal aanvaard is, veelal doorheen 

religie.71 Door een waardering hiervan benadrukt hij het belang van religie en geloof voor de 

sociale cohesie. De voornaamste kritieken op de theorie van Durkheim zijn het veralgemenende 

verband dat hij hanteert tussen collectieve ceremonieën en het sacrale, de onderbelichting van 

individuele vormen van religieuze ervaring, vaak binnen de private sfeer i.p.v. de publieke 

sfeer, en het mogelijke disruptieve element voor de samenleving dat het sacrale kan inhouden.72  

 

De visie van Max Weber (1864-1920) stelt in tegenstelling tot Durkheim en de 

Tocqueville dat het menselijk handelen niet door ideeën, maar door interesses, zowel van 

materiële als van ideële aard, gestuurd wordt. De wereldbeelden, gevormd door ideeën, bepalen 

langs welke wegen deze interesses het menselijk handelen kunnen sturen. Een rationeel 

gedachte levenswijze berust dan ook mede op irrationele premissen die geheel geaccepteerd zijn 

door en geïntegreerd zijn in een persoon. Deze premissen zijn deels historisch en deels sociaal 

bepaald, en het individu maakt zich deze eigen gedurende zijn of haar formatieve jaren.73 Door  

een historisch proces van intellectualisering en rationalisering kan een ‘onttovering’ van de 

wereld plaatsvinden. Een goed voorbeeld hiervan is de thematiek van de verlosser in de theorie 

van Weber. Zondig gedrag wordt in deze thematiek niet meer gezien als sociaal 

afkeurenswaardig, maar als ongeloof in de profeet en zijn geboden, en als oorzaak van velerlei 

                                 
69 Er is sterke onenigheid over de wijze waarop het Franse ‘Conscience collectieve’ vertaald dient te worden.  
70 Het belang van dergelijke rituelen wordt vandaag ook in vrijzinnige middens steeds meer ingezien. Vandaar de betrachting (bv. 

vanuit het Humanistisch Verbond) om ook aan "ongelovigen" bij de belangrijke momenten in het leven een soort van rituelen aan te 

bieden 
71 Durkheim, E., The division of labor in society. (vert. Halls,W.D.) New York, Free press, 1984 (oorspr.1893), p.227 
72 Lukes, S., Émile Durkheim: his life and work., New York, Harper and row, 1972 
73 Weber, M., The social psychology of the world religions. In: Gerth,H.H. & Mills,C.W.(ed.), From Max Weber: essays in sociology. 

Londen, Routledge, 1991 (oorspronkelijke publicatie 1948), p.280-281 
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vormen van ongeluk. Een voortdurende rationalisering werpt ethische vragen op aangaande de 

verdeling van geluk onder individuen, gezien de schijnbare onrechtvaardigheid ervan. Binnen 

de Katholieke traditie is de verklaring voor ogenschijnlijke onrechtvaardigheid jegens goede 

personen een straf omdat elke mens zondigt, en zich slecht gedraagt en gedragen heeft. Als 

compensatie voor dit ongeluk wordt hoop gecreëerd door de kans op een beter leven in het 

hiernamaals. Een religie waarin verlossing centraal staat wordt volgens Weber voornamelijk 

geïnterioriseerd aangehangen door leden uit de lagere maatschappelijke groepen. Voor hen 

fungeert religie dan als substituut of supplement van het magische. Leden uit de hogere 

maatschappelijke groepen hebben in deze zienswijze minder behoefte aan de belofte van een 

beter hiernamaals door hun goede maatschappelijke positie en de nu genoten wereldse rijkdom. 

Daardoor is hun levenswijze vaak minder vroom, en het geloof minder geïnterioriseerd.74 Op 

het niveau van de kerkgemeenschap zet het rationaliseringsproces volkse gebruiken en het 

hanteren van sacrale objecten om in kerkelijke, gewijde handelingen.75 In de samenleving zullen, 

zo stelt Weber, wel steeds aan het rationaliseringsproces ontsnapte rituelen en sacrale objecten 

aanwezig blijven, alsook mystieke ervaringen.76  

 

Na deze ‘grote klassieke’ godsdienstsociologen werden geloof en religie als onderwerp 

veel minder bestudeerd. Het thema is ondertussen zelfs in zekere mate verschrompeld tot een 

sociologisch-theoretische quantité négligeable, die niet veel meer is dan het verder verfijnen, 

uitbouwen, combineren en toetsen van de klassieken enerzijds, en het bestuderen van een aantal 

nieuwe religieuze bewegingen.  

 

 

 

 

                                 
74 Weber, M., The social psychology of the world religions. In: Gerth,H.H. & Mills,C.W.(ed.), From Max Weber: essays in sociology. 

Londen, Routledge, 1991 (oorspronkelijke publicatie 1948), p.273-276 
75 Ibid., p.278 
76 Ibid., p.282 
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3.1.3  De secularisatiethese 

Een populair godsdienstsociologisch paradigma dat ik hier tot op heden nog niet ten 

berde bracht is de secularisatiethese. Ook hierover is weinig eendracht binnen de sociologie 

inzake definiëring, maar algemeen komt het erop neer dat een historisch proces van sociale 

verandering en rationalisering religie aan belang zou doen inboeten, in het publieke en/of het 

private veld.77 Durkheim, Weber, de Tocqueville waren het er mits verschillende visies op de 

wijze waarop dit zou gebeuren allen over eens dat de Eerste Wereldoorlog dit proces 

noodzakelijkerwijze moest versnellen, en dat het verschil tussen burgers en soldaten niet anders 

dan significant verschillend moest zijn.78 Tot op heden is dit een premisse die maar al te 

gemakkelijk gevolgd wordt. Dit zeker gezien de secularisatiethese zowat de enige master 

narrative is inzake religie in de moderne geschiedenis.79 Het onderzoek naar de religieuze praxis 

bij frontsoldaten biedt de mogelijkheid om deze master narrative kritisch in vraag te stellen en te 

toetsen aan concreet bronmateriaal.   

 

3.2  Dieptepsychologische benadering 

  

De expliciete basis van de moderne dieptepsychologie is net zoals bij de sociologie 

gelegd in de tweede helft van de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw. Nadat de psychoanalyse 

halfweg de 20e eeuw haar therapeutisch hoogtepunt kende, heeft historisch en wetenschappelijk 

onderzoek naar de structuur van de psychoanalytische theorieën een ruime hoeveelheid 

bezwarend materiaal aan het licht gebracht terzake.80 Vele patiënten bleken niet genezen, feiten 

werden zo geïnterpreteerd dat ze uiteindelijk in de vooropgestelde theorie ingepast konden 

worden en een hype werd gecreëerd – zoals ook met de sociologie gebeurde – rond deze nieuwe 

                                 
77 Cox, J., Master narratives of long term religious change, in: McLeod, D.H. & Ustorf, W. (ed.), The decline of Christendom in 

Western Europe, c.1750-2000, Cambridge, Cambridge University press, 2003, p.201-217 
78 McLeod, D.H., Introduction, in: Ibid., p.1-24 
79 Bruce,S., Religion and modernization. Sociologists and historians debate the secularization thesis, Oxford, Universiteitspers, 1992, 

p.1-7 
80 Buerkens, F., 150 jaar Freud. Is religie nog steeds een universele dwangneurose?, in: Tertio, 2006, n°325, p.1; Noll, R., The Jung cult: 

origins of a charismatic movement, Princeton, University press, 1994, p.17-29 
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wetenschap van de mens81. Een elementaire redeneerfout werd aanvankelijk niet onderkend: de 

dieptepsychologische theorieën boden zich als axiomatisch correct en onafhankelijk van 

menselijke intellectuele constructie aan, terwijl mijns inziens deze theorieën pas tot hun volle 

hanteerbaarheid komen wanneer ook zij geplaatst worden binnen de in deze theorieën 

onderkende subjectiviteit van de menselijke intellectuele creatie waar zij noodzakelijkerwijs deel 

van uitmaken. Slechts wanneer een vorser deze attitude tegenover de dieptepsychologische 

theorieën door de onderzoeker aanneemt, kunnen de denkkaders op een open en constructieve 

wijze een bijdrage leveren aan het doorgronden van het menselijke denken en handelen. 

 

3.2.1  Definiëring 

 Een algemeen ondersteunbare definitie van religie en geloof die de onderlinge 

verschillen tussen dieptepsychologische denkers overstijgt lijkt initieel minstens even moeilijk te 

construeren als een sociologische. Door de grotere verschillen in zowel existentiële als 

functionele betekenisgeving, is een dergelijke definitie bij aanvang noodzakelijkerwijze erg 

veralgemenend. De verdere invulling is dan ook afhankelijk van de gehanteerde 

dieptepsychologische theorie. Overschouwend: ‚Religie is de sociale performatie van een modus van 

het individu om de werkelijkheid te bevatten en zin te geven door middel van een bewust denkkader en dito 

rituelen, alsmede deze hun filiatie hebben in onbewuste mentale eenheden.‛ 

 

 De waarde van de dieptepsychologische theorieën voor dit onderzoek ligt niet zozeer in 

de vorm en adstructie die elke theorie aan deze onbewuste mentale eenheden toekent, maar in 

het inzicht dat geloof een individuele poging is om het onbevattelijke in de werkelijkheid zin te 

geven vanuit in het individu aanwezige onbewuste denkkaders. Religie kan in dezen gezien 

worden als de historische verwezenlijking in een sociale context van deze modi doorheen de 

constructie van religieuze proposities en rituelen. Een beschouwing van de proposities en 

rituelen eigen aan elke religie op elk moment in de tijd en ruimte kan zo mogelijk niet enkel over 

de voor de actor bewuste zingevende inhoud reflecteren, maar ook over de voor deze 

individuele actor verborgen aspecten eigen aan zijn religieuze denken en handelen. Ten slotte 

                                 
81 Stevens, A., Over Jung: Leven en werk, (Hazenberg, A., vert.)Rotterdam, Lemniscaat, 1999, p.313-332  
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biedt de dieptepsychologie ook een lexicologisch fundament om over deze inhouden te spreken. 

Of zoals Gita Deneckere stelde met betrekking tot de functionaliteit van de dieptepsychologie in 

gendergeschiedenis: ‚Het bricoleren met psychoanalytische concepten kan voor de geschiedenis dus 

weliswaar verrijkend zijn, maar lijkt ons toch minder belangrijk dan de eerbied die de analyticus voor het 

onder woorden brengen van de levensgeschiedenis aan de dag legt. De eerbied voor het symboliseren, voor 

de kunst van het spreken en schrijven kan de poëzie in de geschiedenis terugbrengen.‛82  

 

3.2.2  Fundamentele dieptepsychologen en religie 

 De moderne dieptepsychologische inzichten over religie zijn terug te brengen tot een 

herinterpretatie of actualisering van de theoriën van twee fundamentele dieptepsychologen, 

Sigismund Freud en Carl Gustav Jung.  

 

Sigismund Freud (1856-1939) tracht tot een inzicht te komen in de fenomenen religie en 

geloof vanuit de altijd voort durende onvoldaanheid van de mens. In het in 1912 gepubliceerde 

‘Totem und Tabu83’, stelt hij dat het geloof de rationaliteit van het individu is die de zin van het 

bestaan en de waarheid van de wereld zoekt, de verantwoordelijke wil die op ethische normen 

moet steunen en het verlangen dat naar geluk streeft. Het omvattende karakter van religie kan 

dan ook niet begrepen worden vanuit een metafysische wereldverklaring, maar slechts vanuit 

de godsvoorstelling. De religieuze voorstellingen en rituelen zijn geen weerslag van ervaringen, 

noch het eindresultaat van een bewuste reflectie. Het zijn volgens Freud illusies, de vervulling 

van de oudste, de sterkste en de meest dringende wensen der mensheid. De leegte die het 

rationele menselijke denkproces onvoldaan laat, wordt door de religie opgevuld. Deze wensen 

kunnen zich op elk moment in het leven manifesteren, maar worden vaak versterkt door 

noodsituaties, waarbij de beloftes van het geloof ontberingen, machteloosheid en existentiële 

angst tracht te compenseren, en de wens naar vervulling van gerechtigheid, de verlenging van 

het aardse bestaan, de betrekking tussen het lichamelijke en het psychische, en de zingeving van 

                                 
82 Deneckere, G., Psychoanalyse, feminisme en vrouwengeschiedenis: een vruchtbare driehoeksverhouding?, in: Brood en rozen. 

Tijdschrift voor de Geschiedenis van Sociale bewegingen 3, 1996, p.50 
83 Freud, S., Totem und Tabu. Einige Übereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker, Leipzig,IPV, 1925 

(oorspr.1912), 194p. 
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het bestaan tegemoet komt. Minder relevant voor dit onderzoek is de theoretische onderbouw 

die hij hiertoe formuleert, door religie met onder andere het oedipoescomplex en de 

dwangneurose te linken. Religie heeft hierin een wensvervullende functie volgens Freud84 

omdat zij terug te voeren is op de lang durende hulpeloosheid en hulpbehoevendheid van het 

kind, dat als het later zijn reële verlatenheid en zwakte tegenover de grote machten van het leven 

leert inzien, tot een regressieve vernieuwing van de infantiele beschermmachten komt in de 

vorm van een religieus elan.  

 

Carl Gustav Jung (1875-1961), die in een eerste fase Freud als zijn leermeester zag maar 

zich al snel van hem distantieerde, ontwikkelde – mogelijk onder invloed van de sociologische 

theorieën van Durkheim85 - een theorie over religie die hij in 1938 definitief consolideerde in een 

verzameld werk over psychologie en religie86. Hij beschouwde religie als een continue zoektocht 

naar de essentie van het zelf door een combinatie van rationele (objectieve, echte) en irrationele 

(subjectieve, ingebeelde) zingeving. Dit gebeurt in persoonlijk proces gedurende het (hele) 

leven, dat bewuste en onbewuste functies van het zelf in verbinding met elkaar tracht te 

brengen. Dit proces manifesteert zich in de vorm van archetypische voorstellingen van het 

collectieve onderbewustzijn, zowel uiterlijk zoals in religieuze symbolen en rituelen, als innerlijk 

zoals in de persoonlijke constructie van een Godsbeeld en de gedachte van Goddelijke 

aanwezigheid in de alledaagse leefwereld87. Deze theorie kan gezien worden als een op het 

individu gerichte variant op de Durkheimiaanse gedachte dat religie het systeem van symbolen 

en rituelen is waarmee de samenleving zich bewust wordt van zichzelf doorheen het collectieve 

bewustzijn88. Jung stelt dus dat het zelf een Godsbeeld in zich draagt als zijnde de verzameling 

van alle rationeel ondenkbare archetypes, en dat het sacrale – net zoals Durkheim dat stelt – als 

een sociale noodzaak dient gezien te worden in de samenleving voor die aspecten die het 

rationele niet kan verklaren of zingeven, en dit voor de psychische gezondheid van de 

                                 
84 Deze theoretische onderbouw is – geheel terecht, mijns inziens – sterk aangevochten door hedendaagse psychologen 
85 Greenwood,S.F., Emile Durkheim and C.G. Jung: structuring a transpersonal sociology of religion, in: journal for the scientific 

study of religion, vol.29,n°4, 1990, p.486 
86 Jung, C.G., Psychology and religion: West and East, in: collected works, vol.11, (vert.R. Hull), Princeton, Princeton university 

press, 1969 (oorspr.1938), p.232-233 
87 Jung, C.G., The archetypes and the collective unconscious. in: collected works, vol.9, part 1, (vert.R. Hull), Princeton, Princeton 

university press, 1980 (oorspr.1934), p.524 
88 Durkheim,E., Suicide, (vert. Spaulding, J. en Simpson, G.), New York, The free press, 1951 (oorspr.1897), p.312 
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samenleving89. Een extreme context kan deze irrationele verklaringsdrang en zingeving 

logischerwijze versterken.  

 

 Hoewel deze theorieën in hun totaliteit ietwat gedateerd lijken, zeker gezien zij zich bij 

publicatie als axiomatisch correct en zelfs autoritair opstelden, is het mijns inziens onmogelijk ze 

zomaar te negeren. Ik heb getracht in de voorstelling van zowel de sociologische als 

dieptepsychologische klassieke theorieën over religie de uitgepuurde, als analytisch intrument 

hanteerbare essentie over te houden, ontdaan van de onhoudbare en ruimst gecontesteerde 

elementen van de theorie. Zelfs in deze hoedanigheid dienen deze theorieën vooral als 

mogelijke verklaringsmodellen, als een theoretisch raamwerk gezien te worden die de ruimte 

laat aan de lezer-analyticus om mits hier enige consistentie in gehanteerd wordt datgene als 

theoretisch-analytisch instrument te gebruiken wat desbetreffende als significant beschouwt.  

 

 Ten slotte dient voor zowel de sociologische als de dieptepsychologische theoriëen in 

acht genomen worden dat zij – althans voor wat Weber, Durkheim, Freud en Jung betreft - tot 

stand kwamen in het eerste kwartaal van de 20e eeuw. De gelijktijdigheid van de onderzochte 

werkelijkheid en de theoretische constructies kunnen de werkbaarheid van deze 

verklaringsmodellen dermate krachtiger maken, gezien de sociale en geestelijke context die erin 

wordt geconstrueerd en geanalyseerd net direct betrekking heeft op de denkkaders van de 

actoren van dit onderzoek. Op deze wijze wordt de mogelijkheid van een anachronistische 

theoretische constructie dermate verkleind.  

 

 

 

 

 

 

                                 
89 Jung, C.G., Two essays on analytical psychology. in: collected works, vol.7, (vert.R. Hull), Princeton, Princeton university press, 

1966 (oorspr.1928), p.403 
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3.3  Mannelijke genderidentiteit en Male bonding 

 

In de voorbije eeuw werd de notie gender in steeds uitbreidender kringen van historisch 

onderzoek behandeld. Tot een vijftiental jaar terug behelsde vrouwelijkheid en feminisme het 

leeuwendeel van deze navorsing. Deze feministische toeëigening van het historische 

genderonderzoek was tegen de late  jaren ’70 en vroege jaren ’80 alomtegenwoordig. Deze 

tendens werd in de late jaren ’80 en vroege jaren ’90 doorbroken dankzij historische studies 

zoals Nancy Cott’s On men’s history and women’s history90, of Gail Bederman’s Manliness and 

civilization91 waardoor gendergeschiedenis op gelijkwaardige wijze ook met mannen en 

mannelijkheid geassocieerd werd. Hoewel dus in de voorbije vijftien jaar  reeds veel historisch 

pionierswerk naar mannelijkheid en mannelijke genderidentiteit is verricht, en in een langere 

periode nog zoveel meer naar vrouwelijkheid en vrouwelijke genderidentiteit, blijkt dat zeker 

wat betreft extreme maatschappelijke crisissituaties, zoals oorlogen, er nog steeds slechts in 

weinige mate eenduidigheid is inzake centraal te stellen definities en modellen, belanghebbende 

problemen en methodologie.92  De onderzoekspiste naar mannelijke genderidentiteit en 

mannelijkheid tijdens de oorlogsjaren splitst zich tweeledig in een van bovenaf geïnspireerd 

element; de creatie van een extreme mannelijkheid, een soort hypermannelijkheid in de strijd, en 

een concrete herinterpretatie van de dominante normen van mannelijkheid door de soldaten, 

waartussen een dialectische wisselwerking plaatsvindt93. Verminking en sterfelijkheid, 

eenzaamheid en verveling, de constante druk van het gevaar en het gevoel van vervreemding 

van de vooroorlogse leefwereld en de realiteit in zijn geheel leidden mogelijk tot een nieuwe 

beleving van intimiteit en relationele intensiteit tussen mannen, waardoor de zorgvuldig door 

de burgerlijke samenleving opgebouwde genderidentiteit grondig onder druk kwam te staan. 

                                 
90 Cott, N.F., On men’s history and women’s history, in: Carnes, M., Griffen, C. (ed.), Meanings of manhood: constructions of 

masculinity in Victorian America, Chicago, University of Chicago Press, 1990, pp.206 
91 Bederman, G., Manliness and civilization: a cultural history of gender and Race in the United States, 1880-1917, Chicago: 

University of Chicago Press, 1995 
92 Allen, J.A., ‚Men Interminably in Crisis? Historians on Masculinity, Sexual Boundaries, and Manhood.", In: Radical History 

Review, no. 82 (2002): 191-207. 
93 Martin Francis wijst erop dat bepaalde feministen vrezen dat deze expliciet mannelijke themata een historiografisch paard van 

Troje zijn, die uiteindelijk kunnen leiden tot een herstelling van de suprematie van door mannen gedomineerde historische 

paradigma’s.  Francis,M., The domestication of the male? Recent research on Nineteenth- and Twentieth-Century British 

masculinity, in: The historical journal, vol.45,n°3, 2002, p.640 
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Bill Nasson suggereert in een onderzoek naar de drijfveren van Afrikaanse soldaten van het 

Britse Rijk in de laat-19e eeuwse oorlogen en in de Grote Oorlog dat de bottom-up factoren die 

de soldaten het oorlogsleven in stuwden een combinatie van financieel opportunisme, 

avontuurlijkheid, maar vooral reflexen van een genderspecifieke mannelijke krijgshaftigheid, 

groepsdruk en male bonding waren94. Ook Bruno Benvindo maakt gewag van een dergelijke 

notie95. 

 

Daar waar de meeste genderstudies over de Eerste Wereldoorlog de focus leggen op de 

relatie tussen beide sekses, zoals in Gilbert en Gubar’s No man’s land: the war of Words, of op de 

beleving van vrouwen, zoals in Higonnet’s Behind the lines, is onderzoek waarbij de focus op 

mannelijkheid, mannelijke genderidentiteitsbeleving en intermannelijke relaties in de Eerste 

Wereldoorlog eufemistisch gesteld nog een stuk beperkter in hoeveelheid. Deze handelen 

daarenboven in hoofdzaak over de van bovenaf georchestreerde constructie van 

hypermannelijkheid in conflict- en oorlogssituaties. Het onderzoek echter naar de alledaagse 

realiteit waarin intermannelijke relaties tussen frontsoldaten beleefd werden heeft zich tot op 

heden vooral gericht op de voorstelling ervan in naoorlogse publicaties van poëzie en romans 

handelend over deze situatie96. Dit is uiteraard niet onbegrijpelijk, gezien de mogelijk grotere 

invloed die deze fictiewerken hadden op de constructie van mannelijkheid in de burgerlijke 

naoorlogse samenleving dan die van de daadwerkelijke ervaring der soldaten97.  

 

De mogelijkheid tot het aangrijpen van het geloof als factor van zingeving en hoop, de 

centrale onderzoeksthese in deze studie, maakte het doorkomen van elke dag in de loopgraven 

mogelijk existentieel iets draaglijker. Durkheim en Jung wijzen op de waarschijnlijkheid van een 

primaire overlevingsgedachte die verscholen zit in een particuliere crisisreligiositeit. 

Religiositeit diende deze primaire overlevingsgedachte echter te delen met een andere primaire 

                                 
94 Nasson, B., Why they fought: Black Cape colonists and Imperial Wars, 1899-1918, in: The international journal of African Historical 

Studies, vol.37, n°1, 2004, p.55-70 
95 Benvindo, B., Des hommes en guerre. Les soldats belges entre ténacité et disillusion 1914-1918, Bruxelles, AGR, 2005, p.130 
96 Waarbij de populairste schrijvers die deze studies behandelen Rupert Brooke, Wilfred Owen, Siegfried Sassoon, Frederic Manning 

en Herbert Read zijn 
97 Francis, M., The domestication of the male? Recent research on Nineteenth- and Twentieth-Century British masculinity, in: The 

historical journal, vol.45,n°3, 2002, p.644 
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nood; de nood aan dagdagelijkse affectie en warmte. Deze intermannelijke intimiteit mag naar 

mijn mening niet gezien worden in contrast tot heteroseksualiteit, ze dient veeleer 

geïnterpreteerd te worden als een momentane overwinning op de dood, of als een viering van het 

Leven, zoals Santanu Das het passend formuleert98. De diepe emotionele intimiteit en het 

medeleven dat deze soldaten kenmerkt kan mijns inziens enkel bestaan op een niveau dat de 

persoonlijke – en volgens Freud louter seksuele – intentie overstijgt, en een connectie tracht te 

vinden met een hogere, complexe beleving die vrij veel samenhang vertoont met de bestudeerde 

religieuze uitingen. Naar mijn mening is het dan ook onmogelijk ten volle tot een begrip van de 

religieuze praxis te komen zonder  - in dit deel expliciet, in het verdere onderzoek impliciet - te 

wijzen op de constructies van mannelijkheid en de werking van male bonding die hiermee 

nauw verweven zijn. Eenzelfde ingesteldheid dient gehanteerd te worden bij de analyse van het 

bronmateriaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
98 Das, S., ‚Kiss me, Hardy‛: Intimacy, Gender and gesture in World war I Trench literature , Cambridge, Johns Hopkins University 

Press, 2002, pp.55-56 



45 
 

Hoofdstuk 4. Een Heilige oorlog: een top-down visie? 

 

4.1 Culturele totalisering van de oorlogsgedachte 
  

 In de weken voorafgaand aan het uitbreken van de oorlog waren er in vrijwel alle 

Belgische steden optochten voor de vrede; tegen een mogelijke oorlog. Wanneer op 2 augustus 

Duitsland het ultimatum aan het officieel neutrale België voorlegt over de vrije doortocht van 

haar troepen over Belgisch grondgebied en de Belgische regering dit unaniem naast zich 

neerlegt, gaat er in schril contrast met deze vredesoptochten een golf van enthousiasme door het 

land. Anders dan in de meeste Europese naties beperkte deze enthousiasmegolf zich niet tot de 

grote steden, integendeel, stad en platteland waren verenigd in hun vaderlandslievende 

steunbetuiging aan de beslissing van de Belgische regering99 om schijnbaar zonder enige kans 

op een overwinning toch ten strijde te trekken op het veld van eer, met het idee van een 

geïdealiseerde korte oorlog met wonderbaarlijke afloop in het achterhoofd. Hoewel we 

ondertussen weten dat deze aanvankelijke steunbetuigingen op lange termijn slechts een kleine 

rol speelden100, kunnen ze wel aanzien worden als een duidelijke voorhoede van de vrij 

algemene instemming en blijvende steun die de bevolking betuigde aan het oorlogsgebeuren.  

Stijn Streuvels verwoordt de stemming in het Kortrijkse in deze begindagen als volgt: 

‚Iedereen is vol moed en goede verwachting; alle vermoeden van tegenslag wordt 

uitgesloten. (...) Het wordt iets als een kermis en voor 't eerst zie ik het nationaal gevoel bij het 

volk wakker worden. Men is bewust dat men staat voor iets groots. Bij stonden breekt er iets los 

uit de menigte als een vloed van geestdrift; waar er vrijwilligers voorbijgaan, worden zij luid 

begroet als helden en verlossers van 't Vaderland. 't Is een algemene stroming en wie er niet in 

meegaat wordt aanzien als een lafaard of verdacht als Duitsgezinde. Ik heb jongelingen zien 

optrekken die meegesleept door de vervoering, hun naam opgegeven hadden als vrijwilliger, die er 

allerminst toe geschikt waren te gaan vechten en die ook, zo gauw de stap gedaan, ondervonden 

                                 
99 Stengers, J., La Belgique, in: Audoin-Rouzeau,S., Becker,J.-J. (ed.), Les sociétés européennes et la guerre de 1914-1918, Paris, Presses 

de l’université, 1990, pp.75-91 
100 Audoin-Rouzeau, S., Becker, A., 1914-1918: Retrouver la guerre/de Grote Oorlog opnieuw bezien, Amsterdam, Mets&Schilt, 2004, 

(vert. Mertens, I.) p.132 
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dat het mis was met hen! Wat al vreselijke ontgoochelingen staat er die jongens te wachten! Een 

bejaarde heer hoorde ik bij een troepje jongelingen verklaren: dat iedereen nu in de gelegenheid 

was zichzelf een erediploma aan te schaffen waarop men zijn hele leven zou kunnen fier zijn!101 

 

Dit dagboekfragment van Streuvels vat op pakkende wijze het wereldlijke discours van 

het begin van de oorlog samen. De legitimatie tot extreme gewelddadigheid, tot vernietiging 

van de vijand, de motivatie tot het voeren van een strijd met een reële kans op de dood ontstond 

uit een mix van overspannen nationalisme, sociaal darwinisme, een onmenselijk vijandbeeld, 

mythevorming en een geloof in de eigen rechtgeaardheid, zowel in de buik van de samenleving 

als in het politieke, culturele en economische hoofd ervan. De oorlog werd door zowat elk 

deelnemend land gezien als een gepolariseerde heilige oorlog voor de beschaving en tegen de 

barbarij. Op deze manier ontstond een oorlogscultuur doordrongen van haatgevoelens tegen de 

vijand; de oorlog moest tegen elke menselijke en financiële kost voortgezet worden om de 

vrijheid van het vaderland te vrijwaren, en om recht te doen zegevieren tegen de als 

waardenloos, goddeloos en ronduit barbaars voorgestelde vijand.  

 

Illustratie uit tijdschrift ‘Patriotic’, duidelijk de 

totalisering aangevend; de oorlog was niet 

enkel iets  wat volwassenen aanbelangde,  alle 

leeftijden waren deelachtig aan – en werden 

betrokken in – de oorlog voor de vrijheid en 

rechtvaardigheid.102 

 

 

 

 

 

 

De hele culturele molen die gedurende de oorlog op volle toeren draaide om de vijand 

op een negatieve manier voor te stellen, sprak dus alle bevolkingsgroepen en alle leeftijden aan; 

arbeiders, musici, schrijvers, onderwijzers, politici, handelaars, schoolkinderen, leiders in 

                                 
101 Streuvels, S., In oorlogstijd, het uitgegeven en onuitgegeven oorlogsdagboek 1914-1918, Brugge, Orion, 1979, p.48 
102 www.forumeerstewereldoorlog.nl 
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jeugdbewegingen enzovoorts. Belangrijk is echter dat deze culturele totalisering zeker niet in de 

vorm van een gecontroleerde top-down beweging gepercipieerd mag worden, als ware er 

sprake van een politiek propaganda-apparatus103. Voor het eerst in de geschiedenis werden 

weliswaar grote mediatieke middelen gehanteerd om de vijand negatief af te schilderen 

doorheen artikels, prentbriefkaarten, posters, boeken, pseudowetenschappelijke studies, 

cinemavoorstellingen, toneelstukken enzovoorts. Diverse studies toonden aan dat deze 

arbeiders, musici, schrijvers, leiders in jeugdbewegingen enzovoorts die aangesproken en 

meegesleept werden, allen ook deelachtig waren aan de constructie van het gedemoniseerde 

vijandbeeld104. Er was slechts in beperkte mate sprake van georganiseerde propaganda, dwang 

en censuur. Dit kan logischerwijze ook moeilijk anders, gezien ondanks al het leed de oorlog 

blijvend op de steun van de meerderheid van de bevolking kon rekenen. De culturele 

totalisering was aldus enerzijds een horizontaal proces en anderzijds een verticaal proces in 

beide richtingen. Zoals Streuvels aanduidde in zijn dagboek werd een neutraal standpunt 

onmogelijk gemaakt, of simpelweg met uitdrukkelijk wantrouwen bekeken. Alle officiële 

instanties dienden dus uiteraard ook een positie in te nemen in dit alles, en gezien de katholieke 

bevolking zich ook tot het geloof en dus tot de Kerk wendde als een van haar leidraden, dienden 

ook de gezagdragers van de kerkgemeenschap, zijnde pastoors, bisschoppen, dekens, 

aalmoezeniers, maar ook het vaticaan een standpunt over de oorlog en de plaats van het geloof 

erin te openbaren105.  

 

4.2  Kruistocht en boetetocht 
 

 De positie die de Kerk innam tegenover de oorlog, was erop gericht het hele gebeuren 

een plaats te geven binnen het religieus-mentale kader van de gelovigen, en dan vooral in het 

counteren van de schijnbare contradictie tussen lijden, geweld, moord en wreedheid enerzijds, 

en het geloof in een goede en rechtvaardige God anderzijds. Er diende een denkkader 

ontwikkeld te worden waarin de oorlog aanvaardbaar kon gemaakt worden, en misschien zelfs 

                                 
103 Audoin-Rouzeau, S., Becker,A., 1914-1918: Retrouver la guerre/de Grote Oorlog opnieuw bezien, Amsterdam, Mets&Schilt, 2004, 

(vert. Mertens, I.) p.152 
104 Ibid., p.138 
105 Becker, A., War and faith. The religious imagination in France, 1914-1930, Oxford, Berg, 1998, p.51 
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een bewuste religieuze bedoeling kon krijgen. Zoals Annette Becker het uitdrukt: ‚War, a 

political and military sphere, is placed on a religious level‛106. Dit denkkader steunde op twee pijlers: 

aan de ene kant moest een verklaring worden gevonden waarom God toeliet dat deze oorlog 

plaatsvond, en waarom de mens, elkeen als lid van een bepaalde natie, deze noodgedwongen 

moest voeren en ondergaan. Anderzijds moesten de ontberingen, het lijden, het moorden en het 

sterven, in hoofdzaak aan het front, een zin krijgen; een diepere religieuze zingeving die de 

soldaten elke dag opnieuw op individuele basis de benodigde moed diende te geven om ermee 

door te gaan.  

 

 De eerste pijler waarop het denkkader steunde, was zoals gezegd de religieuze 

verklaring van het ‘waarom’ van de oorlog. In het tweede hoofdstuk maakte ik het onderscheid 

tussen drie duidelijke tendensen in de katholieke kerk aan de vooravond van de Grote Oorlog. 

De derde tendens was een heropleving van de repressieve en dogmatische afwijzing van de 

moderne samenleving als zijnde decadent, materialistisch, individualistisch en arrogant 

goddeloos107. De stap naar de rechtvaardiging van de oorlog is vanuit deze visie snel gemaakt; 

de mensheid diende zich in zijn geheel bewust gemaakt te worden van zijn normatische 

teloorgang en zijn verlies in het geloof aan datgene wat waarlijk belangrijk was, zijnde het 

woord van God. De mens moest aldus met zijn bloed de balans tussen zonde en boete terug in 

evenwicht brengen. De oorlog werd een straf van God. Deze visie werd van bovenaf officieel 

uitgedragen door het Vaticaan108, en vond zijn weg doorheen bisschoppen, kardinaals109, dekens, 

priesters en aalmoezeniers. Een duidelijk voorbeeld hiervan wordt gegeven door Hermien 

Vanbeveren in haar licentiaatsverhandeling over de religiositeitsbeleving in de Sint-Sixtusabdij 

tijdens de Eerste Wereldoorlog, wanneer zij de toenmalige abt van Westmalle, Herman Smets, 

aan het woord laat. Ik citeer:  

‚In mijne vroegere brieven heb ik aangetoond naar aanleiding der leering van O.H.V. den 

Paus en van onzen nooit volprezen Kardinaal Mercier dat wij den oorlog veeleer als een straf 

                                 
106 Ibid., p.51 
107 Chaline, N.-J., Chrétiens dans la première guerre mondiale, Paris, Cerf, 1993, p.11 
108 Zo bijvoorbeeld in de eerste pauselijke encycliek van Benedictus XV op 1 november 1914, ‘Ad beatissimi’, waarin hij de oorlog  

toeschreef aan individualisme, gebrek aan respect voor gezag en overdreven materialisme. 
109 Zo bijvoorbeeld in een aantal open brieven van Kardinaal Mercier aan het Belgische volk 
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moeten aanschouwen die God in zijn rechtvaardigheid over de wereld heeft gezonden. Boeten wij 

dan in allen ootmoed en laten wij de vergelding aan Zijne Wijsheid‛110  

 

Aalmoezenier Lambrecht is in een brief op 5 december 1918, een kleine maand na afloop 

van de oorlog, aan een vriend eenzelfde overtuiging toegedaan:  

‚Hebt ge ooit klaarder doorgezien dat een geweldig Godsgericht de wereld geteisterd heeft 

om haar hoogmoed en om haar Sodomagruwel?‛111  

 

In een andere brief, tijdens de oorlog, raakt deze aalmoezenier eveneens het onderwerp 

aan, in een wel erg berustende Muβ es sein? Es muβ sein!  

‚Het nijpt mijn harte toe, ik kan niets anders dan mijnen hoofd schudden of beter nog ik 

kan het buigen voor Gods almacht, voor zijn straffende rechtvaardigheid en waarachtig ja! soms 

een opwelling gevoelen van woeste vreugde van genot om die straf, om dat het een straf is, omdat 

het goed is, noodig is, schoon is dat ik (...) gegeseld, gemoord, geslagen, gestraf, gefolterd word 

totdat ze (de mensheid, ed.) valt, totdat ze kruipt, totdat ze schreit naar God.‛112 

 

 In diezelfde brief besluit hij even verder met:  

‚Grote verandering is op handen en de wereld is schrikwekkend in barenswee. Als 

dwergen zien wij enkelingen dat reuzenwerk aan. We staan er bij als toeschouwers (als spelers, 

voor dit groote drama zijn alle menschen te klein) en wij huiveren, wij wachten, wij kijken naar de 

toekomst en kunnen het nog niet raken. Geduld! Geduld! De Heer is aan ’t werk, zijn Geest 

zweeft over (...) zal nieuw leven scheppen (...) Hoelang nog? (...) Zijn scheppingswerk zien we in 

wording. We mogen ’t vooraf aanbidden.‛113  

 

                                 
110Vanbeveren, H., Geloof onder vuur? Sint-sixtus: een abdij en haar bewoners tijdens de Eerste Wereldoorlog in onbezet België, 

Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Universiteit Gent, 2006, p.102 
111 Uit persoonlijk archief Debaeke S., stuk 94 
112 Ibid., stuk 48 
113 Ibid., stuk 48 
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Berustender dan dit is waarschijnlijk niet mogelijk. Een enkele keer heb ik ook bij een 

gewone - zij het een uitzonderlijk gelovige – frontsoldaat deze extreme mening teruggevonden. 

Op 22 juni 1916 schrijft Jozef Denys over zijn werktaak als soldaat aan het front:  

‚Ik zie buiten en vol klare zonne in de lucht zoo mild en zoo diep en zoo rustig. Menschen 

lijden, menschen sterven en klaar en glanzend blijft de hemel. Onder Hem zijn geslachten 

heengegaan en eeuwen voorbijgerold, alles in orde en harmonie naar ’t plan van den Schepper. 

Werken moeten wij, want liefde is leven en leven is actie, doch wat bekommert ons ’t einde als wij 

uit volle drift in schoonheid en waarheid gewerkt hebben. Alles in orde en harmonie. Alles is 

schoonheid, zelfs lijden en dood.‛114  

 

Uiteraard is impliciet in dit discours ook de gedachte aanwezig dat indien de oorlog zelf 

in Gods handen is, dit ook het geval is voor de uitkomst ervan, of dit nu in een overwinning of 

een nederlaag is, alsook voor de vergelding tegenover de verliezende partij. Hierdoor predikt de 

officiële Vaticaanse stellingname van de Kerk zoals het haar internationale karakter betaamt 

vergevingsgezindheid van de winnaars tegenover de verliezers en countert het wraakzucht bij 

beide partijen. In theorie althans. Marcel Loncke, en met hem zovelen, heeft het van bij aanvang 

niet echt begrepen op de Vaticaanse stellingname:  

‚’t Is morgen O-L-V dag: laat ons allen een goed gebed doen op dat alles zo goed mogelijk 

zoude voorbijgaan. (...) Ik hoop, zo het God belieft, het hun later te kunnen vergelden.115‛   

 

Jammerlijk heeft dit belletje amper gerinkeld in Versailles. Een oorlog is echter, hoezeer 

die volgens deze gedachtengang ook deel uit kan maken van een goddelijk masterplan, een 

gewapend conflict omwille van de ideële of materiële belangen van mensen. De theorie van de 

oorlog als straf van God aan de mensheid kon dan wel een religieuze verklaring bieden voor het 

geschieden van de oorlog op zich, maar om de blijvende steun van de gelovige bevolking en 

soldaten te verzekeren, was meer nodig dan dat. Elkeen moest er ook van overtuigd worden dat 

de oorlog die gevoerd werd, een rechtvaardige oorlog was. Doorheen de geschiedenis is een 

                                 
114 Ibid., stuk 31 
115 Deleu, F., Loncke, M., Met het hoofd naar de brug van Schoorbakke, document humain over en van Marcel Loncke, gesneuveld in 

1914 w.o.1, Antwerpen, Hadewijch, 1989, p.58-59 
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hele leer ontwikkeld hiervoor, die de Bellum Iustum-ethiek genoemd wordt. Deze is zowel op 

wereldlijke als religieuze leest geschoeid. Cicero dacht als eerste expliciet de basisprincipes 

ervan uit, en via Augustinus, Thomas van Aquino, Hugo Grotius en Kant vond hij zijn verdere 

ontwikkeling.  

 

De Bellum Iustum-ethiek is in essentie een Grenzmoral die vertrekt van een 

proportionaliteitsredenering waarin het premorele kwaad van de oorlog wordt afgewogen ten 

opzichte van de mogelijkheid om een goed te realiseren, of een nog groter kwaad te vermijden. 

Ze bestaat uit een aantal criteria die zich enerzijds op de aanvaardbaarheid van de oorlog 

richten (Ius ad bellum), en op de wijze waarop de strijd wordt gestreden (Ius in bello)116. De 

argumenten tot overtuiging van het volk van de rechtvaardigheid van de oorlog bevinden zich 

in hoofdzaak in de Ius ad bellum, alsook in de schending van de Ius in bello door de 

tegenstander. De Eerste Wereldoorlog vormt een overduidelijk bewijs dat deze argumentatie 

naar goeddunken geïnterpreteerd kon worden, zoals hier langs nationalistische parcoursen. De 

tegenstander werd door beide partijen met een vrijwel identieke argumentatie negatief 

afgeschilderd. De religieuze component van de Bellum Iustum-ethiek 

impliceert de steun van God in een strijd tegen het kwaad. Hoewel het 

compulsieve moorden dat eigen is aan een oorlog niet strookt met de 

evangelische leer, wordt een oorlog religieus aanvaardbaar en zelfs 

wenselijk indien hij het woord van God verdedigt. Zo wordt op een 

cartoon uit 1916 de Duitse keizer Wilhelm II als een demon of vampier 

- traditioneel hulpjes van de duivel - voorgesteld die de wereld in zijn 

klauwen heeft117. Opvallend is ook dat hoewel er nog nooit eerder aan 

de vooravond van een oorlog zovele punten van de Jus in bello-ethiek officieel vastgelegd 

waren – in hoofdzaak tijdens de eerste twee Geneefse conventies – de Jus in bello-ethiek 

desalniettemin op ongeziene schaal en goedgekeurd door de legerleiding verbroken werd. Een 

link met de blijvende ondersteuning door de bevolking wegens schending van de Jus in bello-

ethiek door de tegenstander is uiteraard snel gelegd.  

                                 
116 Orend, B., Kant’s just war theory, in: Journal of the history of Philosophy, 1999, 37(2), p.343-345 
117 Herkomst cartoon: www.forumeerstewereldoorlog.nl   
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De Bellum Iustum-ethiek niet te na gesproken, waren er desalniettemin twee grote 

barsten in de vooropgestelde christelijke oorlogsideologie. De eerste barst was die tussen de 

nationale Kerk(en) en het Vaticaan. Paus Benedictus XV, gekroond in september 1914, pleitte 

voor een katholiek neutralisme in de oorlog, zoals de Bijbel het voorschrijft:  

‚Er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: ’ik ben messias’. En ze zullen 

veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je 

dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet 

gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het 

andere, (...) En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Wanneer jullie 

dus de verwoestende gruwel, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zien staan op de 

heilige plaats, dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten. (Mat.22:5-17)‛118   

 

Vrijwel onmiddellijk na zijn inauguratie deed hij met weinig succes herhaalde pogingen 

om tussen te komen in de oorlog, en de betrokken landen tot vrede aan te sporen. Door het 

geringe succes diende het Vaticaan zich lang tevreden te stellen met humanitaire interventies 

louter met betrekking tot religieuze thema’s. In 1917 vervolgens werd de tijd rijp geacht voor 

een volgende grootschalige bemiddelingspoging vanuit de visie van het christelijk neutralisme. 

In augustus werd elk betrokken land aangeschreven door het Vaticaan met de oproep om een 

einde aan de oorlog te maken en een snelle vrede te bewerkstelligen. Tevens deed hij een aantal 

voorstellen als basis van de vredesonderhandelingen. Doordat de brief was opgesteld vanuit het 

idee van de vergevingsgezindheid werden van beide partijen de oorlogsmisdaden niet of 

nauwelijks vernoemd. Dit leidde ertoe dat aan beide zijden een overgrote meerderheid de brief 

als partijdig beschouwde, en zich ten dele afkeerde van het Vaticaan. In de onderzochte 

brievencollecties stuitte ik slechts tweemaal op dit thema, waarvan eenmaal bij aalmoezenier 

Flor Fierens in november 1917, wanneer hij het over de steun en bescherming van God heeft:  

‘(...) de Pause nu toch waarlijk de kant van de Duitsers gekozen heeft. Hoe ist mogelijk 

(...) maar ms. Mercier spreekt ten minsten daar nog over ten goede van de trotse piotten (...) ’119.  

 

                                 
118 De Bijbel, nieuwe vertaling, Leuven, Vlaamse Bijbelstichting, 2005; Matteus 22:5-17 
119 KLM, personalia 14-18, n°28, F. Fierens, 2 november 1917 
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De andere vermelding is gerelateerd aan de pauselijke oproep tot een streven naar de 

beëindiging van de oorlog door elkeen die godsvruchtig was. Richard Callemyn schrijft op 24 

maart 1918:  

‚Bidden wij God, dat hij den oorlog doet stoppen, en wij ons weldra gelukkig mochten 

terug vinden, en ons het geruste leven van vroeger verschaffe.‛120  

 

In de frontbladen wordt er meer over gesproken, wat logisch is gezien zij meestal onder 

andere een nieuwsfunctie nastreefden. Deze zijn meestal een neutrale weergave van de 

Pauselijke voorstellen; slechts weinige persoonlijke commentaren verschenen over het 

onderwerp. H. Van Waeyenbergh schreef in Sursum corda op 15 september 1917 toch met 

nuchtere blik : 

‚... de voorstellen van de Paus niet in goede aarde zijn gevallen bij de goddelozen, die er 

alle baat bij hebben dat de oorlog voortduurt (...) Men kan het de Paus niet verwijten, dat hij geen 

rekening houdt met de omstandigheden. Neen, hij ziet de werkelijkheid in. Waar gelijke machten 

bloedend en stervend tegen elkaar botsen, waar mensenlevens met duizenden geslachtofferd 

worden, waar echte vreugde verbannen wordt door steeds toenemende zedeloosheid en 

verdierlijking wil de Paus de verantwoordelijke overheden ertoe brengen na te zien of er geen 

einde kan gesteld worden aan al die gruwelen van een gedurende oorlog, op grond van 

rechtvaardigheid en echte mensenliefde.‛121  

 

De nationale Kerkgemeenschappen hielden daarentegen vast aan de Bellum Iustum-

ethiek, en zagen aldus een blijvende noodzaak in het bekampen van de goddeloze vijand, die nu 

in perceptie ook nog de steun van de Paus had verkregen. Zo gebeurde ook in België waar de 

spreekbuis van de Belgische katholieken, kardinaal Désiré-Joseph Mercier, een tussenkomst van 

de paus niet opportuun vond, in officiële bewoordingen zogenaamd omdat deze geen volledig 

zicht had op het gebeuren. Een verscheuring van de katholieken in België leek zich op te 

dringen, maar deze kwam er niet openlijk, gezien de eerbied die men had voor kardinaal 

Mercier, zijn populariteit, en het religieuze gezag dat men hem toedichtte. In zijn retoriek 
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maakte hij voortdurend linken tussen een nationalistisch discours en het geloof in een 

rechtvaardige God122. Dit komt ook duidelijk tot uiting in de hieronder weergegeven prentkaart 

uit 1917, waarop Mercier voorgesteld wordt als de religieuze beschermer van het Belgische volk, 

en niet de Paus123. Ik stel dat de verscheuring niet uitgebreid voorkomt, maar ze is niettemin wel 

aanwezig. Een tweede interne barst in het katholieke discours ontstaat namelijk eveneens langs 

een vertakking van diezelfde spleet in het discours. De stellingnames van het extreme 

flamingantisme en de pacifistische tak van de frontbeweging gaan tegen de visie van Mercier in, 

en willen, zoals de paus het vooropstelt, streven naar een vergelijk met de bezetter124. Uiteraard 

wordt dit maatschappelijke schisma vooral geconsolideerd rond de Vlaamse verzuchtingen, 

maar de onverzettelijke Franstalig-nationalistische 

stellingname van de ‘nationale’ Kerk geeft hen ook een 

uitgesproken religieuze stok achter de deur. Een Vlaamse 

cartoon over de kardinaal uit 1906 na de Instructiones 

inzake het vrije middelbare onderwijs stelt het als volgt: 

‚Moi je suis d’une race destinée à dominer et vous d’une race 

destinée à servir. Woorden van Zijne Excellentie Kardinaal 

Mercier aan een zijner Vlaamsche priesters. Nooit was de 

verdrukking der Vlaamschgezinde priesters zoo geweldig als 

onder de dwingelandij van dezen Waalschen politieker125‛. Op de 

karikatuur is een reeks gemuilkorfde priesters te zien, die 

de zegen krijgen van kardinaal Mercier die een haan op de 

mijter draagt. De actieve aanhang van deze katholiek-flamingantische visie was echter te klein 

om het katholiek-nationalistische front met kardinaal Mercier op kop te verontrusten. De 

katholiek-nationalistische retoriek sloeg daarenboven goed aan bij de frontsoldaten. De 

gedachte dat men voor een dubbel hoger doel streed werkte zeker in de eerste twee jaren erg 

motiverend. Een gestandaardiseerde uiting hiervan in de inleiding of slot van een brief was 

                                 
122 De Schaepdrijver, S., De Groote oorlog. Het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog, Amsterdam, Olympus, 1999, p.122 
123 www.forumeerstewereldoorlog.nl 
124 Burggraeve,R., De Tavernier, J., Vandeweyer, L., Van rechtvaardige oorlog naar rechtvaardige vrede, Leuven, Universiteitspers 

(kadoc 15), 1993, p.25 
125 www.forumeerstewereldoorlog.nl 
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ruim verspreid. De ruime verspreiding ervan, vrijwel steeds in een vrij vaste formulering, kan 

echter twee betekenissen hebben. Enerzijds kan het betekenen dat soldaten ervan overtuigd 

waren dat ze, zoals hen te pas en te onpas verklaard werd, streden voor God, voor het 

voortbestaan van de goede katholieke religie, maar het kan anderzijds ook wijzen op een 

standaardformulering die slechts weinig verinnerlijkt was. In dit geval waren soldaten zich 

bewust van de motiverende bedoeling, en namen zij deze over om niemand voor de borst te 

stoten, of om het thuisfront gerust te stellen en hoop te geven. Uitsluitsel hierover is mijns 

inziens op basis van de gehanteerde bronnen vrijwel onmogelijk. Een voorbeeld van de hand 

van de – Vlaamsgezinde - Jeroom Leuridan, die een aantal keer een brief op volgende wijze 

aanhief: 

‚Door de barmhartigheid gods en de genade van 

den apostelijken stoel, aan de simpele piotten en de koene 

vrijwilligers van ons Belgisch leger, zaligheid en zegen‛126  

 

Bij een kleine 20% van de Nederlandstalig schrijvende 

soldaten die een dergelijke uiting in een brief opnamen, was 

de patriottische verwijzing tot Vlaanderen gericht, en niet tot 

België of veralgemenend ‘ons vaderland’. Het ware niet 

correct om daaruit af te leiden dat deze 20% daarom 

overtuigd flamingant was, en de eisen van de ontpoppende 

Vlaamse beweging ondersteunde. Anderzijds duidt het echter wel op een bewuste 

aanwezigheid van deze algemene gedachte, zeker gezien er naarmate de oorlogsjaren 

voorbijgingen en het flamingantisme groeide aan het front127, er ook een stijging is in de 

soldatenbrieven van het aantal verwijzingen naar God en Vlaanderen ten opzichte van God en 

België. Bij een aantal van de soldaten die een verwijzing naar de strijd voor God en Vlaanderen 

maken, gebeurt dit door de studentikose uitdrukking uit de jaren 1880 AVV-VVK (Alles voor 

Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus) te hanteren. Uit hun brieven is veelal af te leiden dat zij 

deel uit maken van de voortgezette Studentenbeweging, die als radicale tak van het 

                                 
126 Persoonlijk archief Debaeke, S., stuk 4 
127 Wils,L., Flamenpolitik en aktivisme. Vlaanderen tegenover België in de Eerste Wereldoorlog, Leuven, Davidsfonds, 1974, p.140 
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flamingantisme aan het front beschouwd wordt.128 Lode Wils stelt hieromtrent dat het gebruik 

ervan volledige associatie met deze flamingantische beweging suggereert, maar het onderzochte 

bronmateriaal wees uit dat het gebruik ervan ook bij een aantal Nederlandstalige 

frontaalmoezeniers en dokters te ontwaren was, die verder doorheen hun brieven en dagboeken 

geen enkele persoonlijke associatie noch sympathie met deze beweging prijsgaven.  

 

Het idee dat volharden in de strijd voor zowel soldaten als burgers een noodzaak was 

vanuit patriotistisch en godsvruchtig oogpunt kon dan al volstaan voor burgers zowel in bezet 

als onbezet België, maar voor de soldaten volstond deze retoriek op zich echter niet. Zij konden 

dan wel vechten en doden, ontberingen doorstaan en de barbaarse vijand een halt toeroepen in de 

naam van God en het vaderland, maar om de angst er zelf het leven bij in te schieten te 

overkomen was een nog veel diepere en vooral persoonlijker zingeving nodig; de tweede pijler 

van de religieuze oorlogsretoriek. 

 

4.3  Imitatio Christi  
  

‚Zalig Nieuwjaar ! 

Volgens oude Opwijckse gewoonte sturen we aan al onze lezers een ,,Zalig en gelukkig 

Nieuwjaar''! Zal 1918 ons den vrede en het tijdelijk geluk weerbrengen? We hopen het vast doch 

weten het niet zeker. Zalig zal het voor ieder van ons zijn, meer dan gelijk welk vredesjaar, als wij 

zelven het maar willen. Hoe dat? Door alle mogelijke vrucht te trekken uit ons lijden. Voor ieder 

van ons brengt de oorlog veel lijden mede, 't zij door 't harde loopgrachtenleven met zijn 

doodsgevaar, zijn koude en hitte, zijn regen en sneeuw en slijk en onvoldoende nachtrust, 't zij 

door de schrikkelijk lange afscheiding van vrouw en kinderen, van ouders en familie, (...) De eerste 

manier van lijden is die der heidenen; de tweede is de christelijke manier. En we zijn immers toch 

allen christenen? Jongens, trekt profijt uit uw lijden door 't met geduld te verdragen en door het 

dikwijls met een enkel woord of gedacht aan God op te dragen.129‛ 

 

                                 
128 Ibid., p.208 
129 In: de Stem uit Opwijck, n°27, 01/01/1918 
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 Voor de gelovige soldaten was vechten en doden in de naam van God (en het vaderland, 

of dit nu België of Vlaanderen was), in een schouwspel dat gewild was door God, en 

daarenboven in een rechtvaardige oorlog tegen een goddeloze vijand een goeie motivatie, en 

voor erg vrome soldaten misschien zelfs voldoende motivatie, maar om de gemiddelde gelovige 

soldaat in het heetst van de strijd, in een situatie waarbij hij op elk ogenblik zijn eigen leven kon 

verliezen, over de drempel te trekken en hem zijn eigenste overlevingsdrang en angst voor de 

dood voor een groot deel overboord te doen gooien, was er meer nodig dan dat. Hij moest zelf 

iets te winnen hebben bij sneuvelen. Dit kon door hem te verheffen tot het martelaarschap. Zijn 

dood werd een geschenk en een offer aan God en de burgerbevolking waarvoor hij vocht. ‚But 

death was also sacrifice, the death of the martyr who chose this fate for himself, his country, his kin. In this 

sacrifice aspect, death became a gift.‛130 De lijdensweg en de kruisdood van Christus werden een 

metafoor voor de ontberingen in de loopgraven en het sneuvelen in de strijd. Ze werden 

martelaren die door de imitatie van Christus een vooraanstaande plek in de hemel verdienden. 

‚De oorlog werd dus één Goede Vrijdag, het front een Golgota‛131. Deze visie werd duidelijk van 

bovenaf doorgegeven, gezien de vele preken van frontaalmoezeniers die deze gedachte 

weergeven. In de naoorlogse jaren werd de visie geweerd en genegeerd. In brieven en 

dagboeken is de offergedachte wel – zij het schaars - aanwezig. Dit gezien de meerderheid van 

de soldaten hun brieven en dagboeken bij voorkeur optimistisch neigden te houden. Het idee 

van het eigen overlijden werd veelal geweerd. Dit in tegenstelling tot het beschrijven van het 

lijden en de dood van andere soldaten, en de apocalyptische denkbeelden die in de loopgraven 

rondgingen. Soldaat Bocklandt schrijft wanneer hij een platgeschoten kerkje aan het front 

passeert, als volgt over de Imitatio Christi:  

‚De Kerk was platgeschoten: alleen een groot Kristikruis stond nog recht midden de 

puinen en de Heiland strekte zijn beide armen nog uit, in een breed gebaar over het menschdom. 

Zijne gewijde woning was vernield, Zijn aardsche troon was omgekanteld geworden maar Hij 

verbleef nog temidden het geweld, tussen de soldaten voor wien hij Voorbeeld was‛132.  

 

                                 
130 Becker, A., War and faith. The religious imagination in France, 1914-1930, Oxford, Berg, 1998, p.10 
131 Audoin-Rouzeau, S., Becker, A., 1914-1918: retrouver la guerre/De Grote oorlog opnieuw bezien, Amsterdam, Mets&Schilt, 2004, 

p.173 
132 KLM, personalia 14-18, n°12, A. Bocklandt, oorlogsherinneringen, II 
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Voorwaar een bijzonder accurate weergave van de metafoor die de Imitatio Christi 

inhield. Het overlijden van de soldaten werd een persoonlijk offer. Een offer aan God, maar dus 

ook aan het vaderland, wat dat ook mocht inhouden. Voor aanhangers van de flamingantische 

Studentenbeweging was de offergedachte vervat in AVV-VVK. Maurits Gheysen, behorend tot 

de studentenbeweging, schrijft op 12 september 1917:  

‚De blauwvoet en het Kruis vereenigt ‘Alles voor Vlaanderen en Vlaanderen voor 

Kristus’, zijn het niet onze diepste en heiligste gevoelens op de prachtigste wijze uitgedrukt?‛133. 

 

 Jeroom Leuridan schrijft in een brief naar huis op 14 oktober 1915 wanneer hij gewond raakt:  

‚Leve de piotten! ‘k Denk op niets. Dat er gebeure wat er wil met mij, ‘k heb mijn leven 

aan Onzen Lieven Heer geofferd. Doet gij ook zoo, beste Ouders en Broeder, en hoopt maar dat Gij 

mij gave en gezond zult weerzien. Maurits ‘k vind nu steun in mijn edele studentenleuze: ‘Alles 

voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Christus!’ Voor God en voor Vlaanderen heb ik mijn leven veil. 

‘ke Ben toch zoo blijde.‛134  

 

4.4  Besluit 
 

 De in dit hoofdstuk geschetste benadering van de oorlogsreligiositeit behandelt in 

hoofdzaak het geloof zoals de gezagdragers van de Kerk, nationaal en internationaal, het in een 

ideale situatie zagen voorkomen bij de soldaten en de bevolking. Er kan aldus tot op zekere 

hoogte gesproken worden over een top-down strategie, mét beïnvloeding van onderuit en 

horizontale mutatie op vrijwel alle niveaus. De oorlog werd gepercipieerd als een straf van God 

bij wijze van antwoord op de existentiële ‘waarom’-vraag; maar het was evenzeer een product 

van menselijk denken en handelen. De Bellum Iustum-ethiek en de nationalistische 

stellingnames kregen hun extreme vorm doorheen polarisering en demonisering, door een 

verregaande vervorming van het wereldbeeld, met een moeilijk controleerbaar sneeuwbaleffect 

tot gevolg. Volgens de gedachtengang van Max Weber leidde deze ideële vervorming 

noodgedwongen tot een heroriëntatie van de interesses. De combinatie hiervan met het 
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wegvallen van de mogelijkheid tot rationalisatie van het gebeuren voor de soldaten, kan de 

gedachte van een echte hersacralisatie ondersteunen, alsook de kracht van de metaforische 

Imitatio Christi als ideale zingeving voor het sneuvelen in de strijd.  

 

De religieuze zingeving vult aldus in een Freudiaanse aanvulling de leegtes in het door 

de noodsituatie almaar minder voldane rationele denkproces. Daarenboven krijgt de Imitatio 

Christi mijns inziens een nog sterkere betekenis in de profane/sacré-theorie van Emile 

Durkheim; het is een ware Totius Substantiae, en net dat is haar diepe kracht. Het sterven in de 

strijd verliest haar profane eigenschappen van angst, pijn, beëindiging van het individuele 

leven, en doorheen de opération délicate van de verinnerlijking van de ultieme realiteit in de vorm 

van een kans tot navolging van het offer van Christus wordt het sterven in de strijd sacré, en wel 

énkel sacré. Alexis De Tocqueville in het achterhoofd houdend is het eveneens een ideale 

voorbereiding op de dood die ginds achter elk hoekje stond te gluren. Twee belangrijke zaken 

vallen mij verder nog op: bij de reconstructie van het getrapte model waarlangs in zekere mate 

van bovenaf een religieus denkkader werd aangeboden, valt onmiddellijk het grote belang op 

van de aalmoezeniers aan het front en priesters net achter het front inzake interactie tussen dit 

denkkader en de persoonlijke religiositeit die bij elke soldaat naar eigen interpretatie en 

zingeving tot stand kwam. Op 30 september 1915 schrijft aalmoezenier Jozef van Herck in zijn 

dagboek ‚Kaporaal Bourgeois, just sergent, spreekt me nog over Pastor Cornez van Brussel en over zijne 

familie.‛ 135 Op vrijdag 8 oktober 1915 vervolgt hij dit bericht jammerlijk met  

‚Den 2en nacht rond 4½ ’s morgends valt Sergeant Bourgeois, doodelijk getroffen in den 

buik. Nog een dappere tusschen allen de beste misschien. En ’t ongeluk wou dat ik hem niet meer 

zou zien, hij dien ik nog intiem enkele dagen te voren had gesproken en die zoo openhartig sprak, 

met kinderlijke liefde, doch met heldenmoed want onder zijn 18, 19 jaren school een ziel gevormd 

door ontbeering, en krachtinspanning. Zoo’n schoone ziel was te edel voor dees aarde. Moge Ons 

Heer zijn ziel naar verdienste zaligen.‛136  
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Deze religieuze ‘gezagdragers’ aan het front waren, zo blijkt, de echte middelaars van 

het katholieke geloof, temeer daar dit denkkader in het merendeel van de preken voorkomt. In 

het zesde hoofdstuk wordt dit verder uitgediept. Een tweede zaak die opvalt is de sterke 

aanwezigheid van de link tussen religie en flamingantisme. Bruno Benvindo137 beschouwde in 

Des hommes en guerre de aanwezigheid hiervan als eerder kleinschalig, wat proportioneel logisch 

is gezien hij overwegend Franstalige bronnen hanteerde. Koenraad Blontrock138 schatte in zijn 

getuigenisliteratuurstudie deze link reeds hoger in bij zijn Nederlandstalige brievenstudie, maar 

benadrukte toch vooral het gematigde karakter ervan. Vanuit de ruimere verzameling 

egodocumenten die ik onderzocht ten opzichte van Blontrock, kan ik deze stelling bevestigen, 

doch dien ik aanvullend op zijn stellingname de vinger te leggen op een onvolkomenheid erin. 

Blontrock heeft net als ikzelf weinig sporen van censuur terug gevonden in de bronnen, maar hij 

heeft de kans niet in acht genomen op een foute representatie in dit brontype als gevolg van een 

mogelijke anticipatie op censurering. Veralgemenend over de receptie van het aangeboden 

denkkader besluit hij dan ook dat ‘vrome gelatenheid overheersend is’139, terwijl ik op dit punt 

in de uiteenzetting deze stellingname als een voorbarige conclusie dien te stellen.  
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Hoofdstuk 5: Het zesde en negende gebod 
 

‚Wie overspel pleegt met een getrouwde vrouw, een vrouw die een ander toebehoort, moet 

ter dood gebracht worden. Beide echtbrekers moeten worden gedood. (ex.20.10). Wie met een man 

het bed deelt als met een vrouw, begaat een gruweldaad. Beiden moeten ter dood gebracht worden 

en hebben hun dood aan zichzelf te wijten.‛ (ex.20:13) ‚Gij zult niet begeren uws naasten huis; 

gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch 

zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is.‛ (ex.20:17)140 

 

In essentie: overspel plegen, alsook onzedige en immorele gedachten denken, zijn binnen 

de christelijke religie onder de ergste zonden die men kan plegen. Zij behoren tot de primaire 

indicatoren van een moreel verval.  Logischerwijze impliceert moreel verval dan ook religieus 

verval, gezien er bij het verval van zedelijkheid sprake is van een probleem onder de 

persoonlijk-inwendige factoren die zedelijkheid in de samenleving ondersteunen. Emile 

Durkheim stelde deze factoren voor als de geest voor discipline, zich verbonden voelen met 

sociale groepen, en geestelijke autonomie. De geest voor discipline is in een religieus moreel 

systeem een gevoel van plicht tegenover een godheid om zich zedelijk te gedragen, en dit te 

promoten in de sociale groep141. Daar waar de deugdelijke plicht een conservatieve kracht is, is 

het tweede element, de deelname aan sociale groepsvorming, een actieve kracht, precies als 

gevolg van de geest voor discipline142. Het derde element is de vrije wil143. Het betekent het in 

geestelijke vrijheid wensen van een morele orde, doorheen een begrip van de noodzaak ervan. 

De ontvlambare mix van extreme oorlogsomstandigheden, de uitzichtloosheid en de abnormale 

levenswijze zorgden voor een sociale omgeving en een geestelijke gesteldheid die uitnodigde tot 

een toenemende immoraliteit onder de soldaten. De spanningen tussen  het goede en het 

verplichte, tussen individu en groep, tussen morele beperking, opgelegd door de geest van 

                                 
140 De Bijbel, nieuwe vertaling, Leuven, Vlaamse Bijbelstichting, 2005; Exodus 20:10-17 
141 Durkheim, E., Moral education. A study in the theory and application of the sociology of education, (Vert. E.K. Wilson & H. 

Schnurer), New York, The Free Press, 1961 (oorspr.1925), p.35 
142 Ibid., p.101 
143 Laat deze stellingname niet misleidend zijn, Durkheim had het niet hoog op met het bestaan van een vrije wil zoals die 

hedendaags omschreven zou worde. Durkheim: ‚... Wishing freely is not desiring the absurd. On the contrary, it implies wishing 

what is rational – that is to say, it implies the desire to act in agreement with the nature of things.‛ (Ibid., p.115) 



62 
 

discipline en de zelf gewilde uitpuring van de menselijke natuur kunnen niet abstract opgelost 

worden, ze dienen verband te houden met een concrete, particuliere leefsituatie144. Deze 

particuliere leefsituatie was een combinatie van de omstandigheden zoals reeds vermeld, en de 

aloude reputatie van het leger als leerschool der verderfs. De tegenbewegingen, die het zedelijk 

verval trachtten te counteren, konden dan ook pas succesvol zijn wanneer zij deze particuliere 

leefsituatie als uitgangspunt incorporeerden in hun actie. 

 

5.1  Zedenverval? 
 

 Het oorlogsgeweld van 1914-1918 is een fors tegenargument tegen de verleidelijke 

gedachte zoals die door onder andere Norbert Elias gesteld werd145, van de gestage terugloop 

van het sociale geweld en het stijgende culturele ontwikkelingsproces in de westerse beschaving 

vanaf het begin van de moderne tijd. In de negentiende eeuw was er inderdaad een opvallende 

terugloop van grootschalige gewelddadige praktijken binnen het geheel van de sociale 

gemeenschap, alsook een vooruitgang in de ‘lange en zware taak’ van zelfbeheersing waaraan 

vrijwel elke mens ten allen tijde in zijn diepste wezen werkt. De eerste wereldoorlog zorgde 

voor een doorbreking van een aantal maatschappelijke taboes. In een tijdsbestek van enkele 

weken lieten tal van burgers hun werk, gezin, en ‘ontwikkeld en beschaafd’ sociaal leven in de 

steek om vrijwel direct over te gaan tot een extreme gewelddadigheid146 die de geciviliseerde 

vooroorlogse cultuur op haar grondvesten deed wankelen. In een dergelijke cultuurschok, wat 

het in essentie was, kan een zekere mate van dalende zedelijke gevoeligheid en dus moreel 

verval ten opzichte van het geciviliseerde burgerleven niet anders dan ietwat logisch zijn. 

Vanuit Vaticaanse hoek werden de standaarden die priesters en aalmoezeniers dienden te 

hanteren al snel aangepast aan de situatie, een aantal zaken uit schijnbare noodzaak 

tolererend147.  

 

                                 
144 Ibid., p.111 
145 Elias, N., Het civilisatieproces, Antwerpen, Spectrum, 1982 (oorspr.1939) 
146 Audoin-Rouzeau, S., Becker, A., 1914-1918: retrouver la guerre/De Grote oorlog opnieuw bezien, Amsterdam, Mets&Schilt, 2004, 

p.50 
147 Burggraeve, R., De Tavernier, J., Vandeweyer, L., Van rechtvaardige oorlog naar rechtvaardige vrede, Leuven, Universiteitspers 

(Kadoc 15), 1993, p.23 
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In het bronmateriaal dat ik hanteer in dit onderzoek wordt slechts veroordelend, 

remediërend of simpelweg negatief gesproken over het morele verval, waar men zich bij 

voorkeur zo ver als mogelijk van distantieerde. Logisch, gezien het eventuele eigen zedenverval 

niet echt een  onderwerp was om over naar huis te corresponderen, noch iets was waarvan 

iemand in een dagboek in onverhulde taal akte van bij durfde te houden. Ook inzake 

woordgebruik is er geen vulgariserende tendens merkbaar. Het minst veroordelende standpunt 

dat ik in de bronnen over dit onderwerp terugvond, was van de hand van August Fierens, een 

Antwerps frontdokter, en broer van aalmoezenier Flor, toen hij op 24 januari 1915 aan zijn 

vrouw Jeanne schreef:  

‚(...) ik wist ook dat ik op hen allen, zonder voorbehoud, kon staat maken, en dat ze mij 

ook in de benardste omstandigheden niet zouden verlaten hebben: ge kunt u niet voorstellen, 

vrouwken, hoe zeer men aan elkaar gehecht geraakt, hoe sterke, stevige banden van diepe 

rechtzinnige vriendschap die vele uren, dagen, maanden in de intiemste omstandigheden, in de 

grootste gevaren, in de vroolijkste uren steeds samen doorgebracht, tusschen de harten en zielen 

smeden. In dat gedurig samenzijn, dag en nacht, weken en maanden aaneen, toont eenieder zich 

zoo als hij is: niet mogelijk is het te schijnen wat men niet is, hoedanigheden te veinzen die men 

niet bezit, men veinst geene maanden aan een stuk door: elk een toont zich met zijne schoone 

hoedanigheden en zijne gebreken, met zijne zielegrootheid en zijne zwakheden, zooals hij is: en dit 

onderling in elkaar doordringen, waarbij men eenieders innerlijke waarde op de juiste hoogte leert 

schatten, bindt u met hechte banden, in vriendschap en hoogachting aan elkaar.‛148  

 

De gebreken en zwakheden waar dokter Fierens het over heeft, zijn uiteraard als veel 

algemener te zien dan het effectieve zedelijke verval. Hij tracht vooral de echtheid van de  

sociale context weer te geven, de confrontatie met de alledaagse scherpe hoekjes en de kleine 

kantjes van elke mens. Er kan hem echter misschien ook enige verbloeming van de situatie 

toegedicht worden.  

 

 

                                 
148 KLM, personalia 14-18, n°27, A. Fierens, 24/01/1915 
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De elementen van het zedelijk verval die het sterkste verband houden met de religie zijn 

zoals bij aanvang reeds gesteld het bekijken van onzedelijke lectuur, prentkaarten en 

tekeningen, het denken van onzedelijke zinnenbeelden, en de lijfelijke verwezenlijking van deze 

onzedelijke zinnenbeelden. Ik citeer Kathleen Adriaenssens: ‚In de frontstreek werd pornografische 

lectuur uit Frankrijk ingevoerd en overvloedig verkocht. De wet Woeste, die het uitstallen, verkopen, 

verzenden of importeren van zedenkwetsende postkaarten, boeken, bladen en tijdschriften verbood, werd 

duchtig met voeten getreden.‛149 Voorbeelden van deze bladen zijn Fantasie, Joyeux vie militaire, Les 

maîtres humanistes, Le rire, Le sans-gêne, Le sourire en La vie parisienne. Hoewel de insijpeling van 

pornografisch materiaal in het dagelijkse leven van vele soldaten gezien de langdurige absentie 

van hun geliefde als enigszins begrijpelijk kan aanzien worden vanuit hedendaags standpunt, 

werd er met het zielenheil van de soldaten als doel voor ogen door de priesters en 

aalmoezeniers, de vertegenwoordigers van de Kerk te velde, sterk van leer getrokken tegen deze 

onzedelijkheid. Zij die zich gelovig plachten te noemen, dienden zich van dit alles zo ver 

mogelijk te distantiëren. Zo gebeurde dan ook in de brieven en dagboeken. 

 

 Een tweede, nog verregaander vorm van zedelijk verval was logischerwijs de 

daadwerkelijke lijfelijke verwezenlijking van de geestelijke ontucht, zoals die met aanzienlijke 

hulp van pornografisch materiaal in onzedelijke zinnenbeelden tot stand kwam. Betaalde liefde. 

Het behoort sinds mensenheugenis tot de intendantie van elk leger, net zoals het al dan niet 

vrijwillig verbruik van allerhande geestesverrijkende middelen. In het Britse, Franse en Duitse 

leger werd het aanzien als een welbekend element van de voorbereiding van grote veldslagen. 

Het Belgische leger vormde, althans wat de tolerantie van betaalde liefde betreft, een 

uitzondering op deze ongeschreven regel. Eenvoudige Belgische soldaten waren daarenboven 

financieel niet of nauwelijks in staat om zich bordeelbezoeken in de frontstreek te veroorloven. 

Soldaten hielden hun weinige spaargeld in de meeste gevallen bij tot op een lang verlof in 

Frankrijk. Problematisch hierbij was dan wel dat de betaalde onzedelijkheid hier goedkoper 

was, wat ook de kans op bezondiging eraan vergrootte. Uit een onderzoek van de rapporten van 

een dokter over één legerdivisie van het Belgische leger (zowat 20.000 soldaten) door L. Melis, 

                                 
149 Adriaenssens, K., 1914-1918: materiële, culturele en morele aspecten van het frontleven achter de Ijzer, Onuitgegeven 

licentiaatsverhandeling, Universiteit Leuven, 1985, p.134 
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bleken 3,5% van de diagnoses venerische ziektes te betreffen. Hij stelde daarenboven dat Parijs 

de grootste infectiebron was, en tevens de voornaamste bestemming van militaire verloven150. 

De erg gelovige soldaat Omer Hautekiet uit een klaagzang tegen de lichte zedenpraktijken in 

een brief aan Jeroom Leuridan:  

‚Maar de zedeloosheid bestaat op veel groter voet. Jongen gansch de wereld loopt vol 

smeerlappen geloof ik. De laagheid der vrouwen... daar kunt gij U geen gedacht van vormen. 

Doch daarvan zal ik zwijgen want zoo wij eene geheele week dat alles moeten hooren en zien dan 

hebben wij tenminste de militaire mis des zondags die heerlijk is.151‛  

 

Naast de legale prostitutie tijdens de verloven, en de veelal illegale prostitutie in de 

frontstreek, stelde zich ook in de omgekeerde richting een voorspelbaar probleem. Soldaten die 

zich distantieerden van het zedelijk verval, en in religieus opzicht zichzelf dus zuiver hielden, 

konden alsnog geconfronteerd met de geestelijke kwelling van het aanwezige verval. Indien er 

illegale prostitutie was door burgervrouwen als een noodmiddel om brood op de plank te 

brengen, dan was er ergens in hun achterhoofd altijd de mogelijkheid tot de gedachte dat hun 

vrouw of geliefde waarmee zij gedurende lange perioden slechts per post konden 

communiceerden, zich hier misschien ook schuldig aan maakte. De Fransschrijvende Vlaamse 

onderwijzer Edgar Briot, brancardier in de Grote Oorlog, liet op 1 oktober 1916 in een brief aan 

zijn oorlogsmeter weten dat zij af en toe met deftige uniformen en geblonken schoenen naar 

achtergelegen dorpjes trokken om er op bezoek te gaan bij de boerendochters. Hijzelf zei hieraan 

echter niet deel te nemen, en er zich uiteraard in alle talen van distantieerde152.  

     

 Toen August Fierens in oktober 1915 naar zijn vrouw schreef over de ‘stevige 

banden van diepe rechtzinnige vriendschap die vele uren, dagen, maanden in de intiemste 

omstandigheden, in de grootste gevaren, in de vroolijkste uren steeds samen doorgebracht, tusschen de 

harten en en zielen smeden’153, dan weerklinkt hier vaag ook de reflectie van een laatste punt van – 

althans vanuit het (toenmalige) religieuze denkkader beschouwd – ernstige zedelijke subversie. 

                                 
150 Ibid., p.135; Melis, L., Contribution à l’histoire du Service de Santé de l’armée au cours de la guerre 1914-1918, Brussel, 1932, p.224 
151 Persoonlijk archief Debaeke S., stuk 1 
152 In Flanders Fields, Brievencollectie E. Briot, 01/10/1916 
153 KLM, personalia 14-18, n°27, A. Fierens, 24/01/1915 
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In het derde hoofdstuk raakte ik reeds de intimiteit en de relationele intensiteit tussen de 

soldaten aan, en de gevolgen hiervan voor de dominante genderidentiteit. Er bestaat slechts 

weinig onderzoek hierover, en het bestaande onderzoek richt zich vooral op de weergave ervan 

in naoorlogse publicaties, poëzie en proza. In het onderzochte bronmateriaal vond ik geen enkel 

spoor terug van homo-erotische contacten, zelfs niet op bestraffende wijze. Gezien de priesters 

en aalmoezeniers er echter aandacht aan besteedden in hun preken, gebeurden deze praktijken 

waarschijnlijk wel. Het lijkt me wel zo dat de homo-erotische expressie mogelijk aangewakkerd 

werd door de erg beperkte vrouwelijke contacten, maar het belang ervan mag geenszins 

overschat worden. Ik zie het overgrote deel van deze contacten, zoals in het derde hoofdstuk 

reeds vermeld, veeleer als een logisch gevolg van de gedaalde invloed van het begin 20e eeuwse 

genderdiscours, dat afkerig stond tegenover fysiek contact tussen mannen, onafhankelijk van de 

beweegreden erachter.  

 

5.2  Tegenbewegingen 
 

 Vanuit allerhande hoek kwam er reactie tegen de schijnbaar toenemende onzedelijkheid. 

Een aantal georganiseerde tegenbewegingen kwamen op gang, alsook een vrije werking 

doorheen de frontbladen, priesters en aalmoezeniers. Opvallend is echter dat er vanuit de 

Belgische legerleiding, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Canadese of Britse legerleiding, geen 

reactie kwam, zelfs niet vanuit medische hoek. Het werd veeleer getolereerd, ‘om het moreel 

van de manschappen niet te ondermijnen’.  

  

 Marie Elisabeth Belpaire (1853-1948) zette zich voorafgaand aan de oorlog reeds vele 

jaren in voor maatschappelijke initiatieven, waaronder de vroege Vlaamse beweging154, de strijd 

voor hogere opleiding van vrouwen en tegen het maatschappelijke verval van de zeden. Zij 

startte haar opzet tijdens de oorlog publiekelijk in maart 1916, met een publicatie in de krant ‘De 

Belgische Standaard’ waar ze mede aan de wieg van stond. Hierin hekelde zij het gebrek aan 

degelijke zedelijke normen onder soldaten én burgers. In april werden in diezelfde krant de 

                                 
154 Na een aanvaring met kardinaal Mercier kregen haar initiatieven zelfs een uitgesproken flamingant karakter toegedicht 

(www.wo1.be) 
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doelstellingen van het initiatief, dat tegen die tijd officieel door het leven ging als de Bond der 

deftige lieden voorgesteld. Elke soldaat kon zich uit persoonlijk engagement aansluiten bij deze 

beweging, door een schriftelijke inschrijving te sturen naar de Swiss Cottage in De Panne, ter 

attentie van mevr. Belpaire155. Wie zich aldus inschreef, verklaarde hierdoor dat hij zich zou 

onthouden van alle lage drift, en dat men tevens anderen dit zou afraden wanneer zich de 

gelegenheid hiertoe voordeed156. In totaal onderschreven slechts 750 soldaten het initiatief, 

waardoor het allesbehalve een succes lijkt, maar de actie bereikte wel haar doel in die zin dat 

Belpaire erin geslaagd was het zedelijk verval als probleempunt onder de aandacht te brengen, 

enerzijds in de media en anderzijds aan het koninklijke hof, onder andere doorheen een 

uitgebreide briefwisseling erover met koningin Elisabeth157.   

 

 Door de bijna volledige bezetting van België verbleven de meeste families van Belgische 

soldaten in een gebied waar door de bezetting postverkeer moeizaam en onder strikte controle 

verliep. Contact via de gewone postdienst was aldus vrijwel onmogelijk. Een aantal officiële 

organisaties in Frankrijk, Nederland en Groot-Brittannië, zoals het Oeuvre des Marraines de 

Guerre (2 organisaties met gelijke naam), The Belgian Soldiers’ League of Friendship, Verbond der 

Oorlogsmeters voor Belgischen Soldaten en The Belgian Relief Committee, zetten een netwerk op 

poten van oorlogsmeters158. Dit waren vrouwen die – gezien vele soldaten vaak maanden niets 

van hun familie hoorden – een briefwisseling opstartten met een of meerdere soldaten, deze 

morele en vaak ook materiële bijstand leverend. Naast de officiële organisaties engageerden ook 

heel wat kranten die aan en achter het front verschenen zich in het uitwisselen van adressen met 

een blijvende briefwisseling als doel. Een oproep in frontblad De stem uit Opwijck:  

‚Vele deftige dames en juffrouwen uit Canada bieden zich aan als oorlogsmeter voor brave 

belgische soldaten. De briefwisseling zou in ’t Engels of Fransch moeten geschieden. Indien er 

liefhebbers zijn onder onze lezers, dat ze mij hunnen naam sturen. Voor engelsche of fransche 

                                 
155 Ibid. 
156 Adriaenssens, K., 1914-1918: Materiële, culturele en morele aspecten van het frontleven achter de Ijzer, Onuitgegeven 

licentiaatsverhandeling, Universiteit Leuven, 1985, p.137 
157 www.wo1.be  
158 Meul, M., De oorlogsmeters van de Belgische soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog, Leuven, licentiaatsverhandeling, 2002  
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brieven kunnen ze desnoods een makker aanspreken. L. Geeurickx brancardier 16 Rue du Moulin 

brûlé Calais.‛159 

 

In de voorschriften waartoe deze oorlogsmeters zich verbonden bij het opstarten van een 

dergelijke briefwisseling, stond steevast dat zij het ook tot een van hun doelen dienden te maken 

de soldaten aan te sporen tot het behouden van hun zedelijkheid, en hen lichte zeden in gelijk 

welke vorm af te raden. Niettemin ontstonden uit deze pennenvriendschappen ook een aantal 

romances160. 

 

 Naast de basis die gelegd werd door de Bond der Deftige 

Lieden, en het vrij losse organisatiestelsel van de 

oorlogsmeterschappen, ging een goed georganiseerde en 

gecentraliseerde werking uit van het sterk Vlaamsgezinde Secretariaat 

van Katholieke Vlaamse Hoogstudenten, dat aan het front ontstond. De 

werking van deze instelling richtte zich er onder andere161 op de 

student-soldaten aan het front mens te 

houden, en hun het bewustzijn bij te 

brengen van hun menselijke waardigheid doorheen zedelijkheid. 

De aftakking van het S.K.V.H. die zich volledig op het 

zedenbederf richtte, ging door onder de titel 

Hoogstudentenwerking tot zedelijk heil van onze jongens (propagande 

universitaire pour la sauvegarde des bonnes moeurs parmis nos 

soldats). Afgaand op een verslag der werking in 1917 stelt 

Kathleen Adriaenssens dat er in 1916 26.800 vlugschriften en 240 

boeken tegen de zedeloosheid verspreid werden. In 1917 zou de 

actie vervolgens sterk uitgebreid zijn; 90.000 vlugschriften werd kosteloos verspreid, en 450.000 

                                 
159 De stem uit Opwijck, n°26, 01/11/1917 
160 Ibid. 
161 Meer informatie over het ontstaan van het S.K.V.H. volgt in het volgende hoofdstuk, onder Frontverenigingen met religieus oogmerk. 

In essentie was de organisatie ontstaan rond een sterke culturele werking, die student-soldaten doorheen allerhande initiatieven van 

bibliotheken, studie- en discussiegroepen, voordrachten e.d. voorzag. 
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kunstzegels, waarvan een groot aantal ontworpen door Joe English, met spreuken als ‘houdt u 

fier, houdt u rein’, en ‘zedelijk volk, groot volk’ dienden talloze soldaten te inspireren.162 Door een 

dienstorder van kolonel Olaerts werd echter, desondanks de opvoedende boodschappen, 

verboden om deze sluitzegels te gebruiken bij het postverkeer. 55.000 Vlaamse en Franse 

kalenders voor 1917 waarop spreuken tegen de zedeloosheid stonden, werden gratis onder de 

soldaten verspreid. De leenboekerij tegen zedeloosheid was in het bezit van 5.000 vlugschriften 

en 2.000 boeken163.  

 

 In het oorlogsnummer uit 1916 van het eveneens in eerste instantie uitsluitend op 

studenten gerichte tijdschrift Ons leven / Hoogstudent, een gezamenlijke uitgave van de 

studentenverenigingen in Leuven en Gent wordt ook herhaaldelijk gewezen op de noodzaak 

van het zedelijk gedrag. Hieronder een fragmentarische weergave van een dergelijk artikel: 

 ‚Op het oogenblik dat onze jongens in hunne gevoelens van eere en recht de koenste 

mannelijkheid vinden, zou de geslachtsdrift ze wild en noodlottig tot lichaamsonteering 

dwingen?(...) Gij allen, die niet aan geslachtsgemeenschap voor uw leven hebt verzaakt, gij, jonge, 

dappere vrienden, die het sterkste leven leeft, bezegeld met aderspattend bloed, eerbiedigt de 

geslachtsdrift, die in het diepst van uw wezen is ontloken.(...) Tot geslachtsrijpheid komen al de 

dieren. Tot mannelijkheid komt gij. (...) Uwe mannelijkheid is uw geweten, dat uw geslachtsdrift 

niet mag besmeurd, noch verminkt worden, dat zij alléén zal voldaan worden wanneer uw zoen de 

volle uitdrukking is van uwe grenzelooze liefde voor eene vrouw en voor de kinderen uwer liefde. 

Uwe ridderlijkheid walgt voor onteering. (...) Ge zult vrouwen ontmoeten, die u dierlijk zingenot 

zullen aanbieden. Uw zoen aan zulke vrouwen is een verraad tegenover het heerlijke beeld van 

uwe bruid. Hebt medelijden met hen, die gevallen zijn, stort ze nooit dieper in het verderf door 

uwe medeplichtigheid. (...) Leert hun, dat hunne zedelijke ontaarding méér dan verbeesting is, ze 

lager dan de dieren brengt.(...) Onteert u niet, duwt geen zwakke vrouw in het verderf of houdt ze 

niet in ontucht. Jongens, de harten hoog! Mannenadel uit fierheid van het jong geslacht!‛164 

 

                                 
162 Adriaenssens, K., 14-18: Materiële, culturele en morele aspecten van het frontleven achter de Ijzer, Onuitgegeven 

licentiaatsverhandeling, Universiteit Leuven, 1985, p.137 
163 www.wo1.be 
164 Daels,F., De geslachtsdrift,  In: Ons leven, Hoogstudent op den Ijzer, oorlogsnummer, 1916, p.12-13  
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 In de frontbladen werd eveneens stevig van leer getrokken tegen het zedenbederf. Tot 

vervelens toe werd in tal van artikels gewezen op de schade die de losbandigheid aan het 

geestelijk welzijn en het geloof berokkende. Enkele voorbeelden: 

In n°10 van De Leeuwenaar in december 1917 staat in bijzonder vurige taal te lezen: 

 ‚Jongens, past op ! 

Wanneer ge in de grootstad de statie verlaat, dan ziet ge hier en daar in de omtrek een soort 

modepoppen, die u wel eens met zoete ogen schijnen aan te kijken, doch die het veeleer op uw 

geldbeurs dan op uw oorlogskruis gemunt hebben. ’t Zijn verachtelijke schepselen die ge moet 

haten gelijk Duitsers en stilzwijgend voorbijgaan, zonder ze ook maar een blik te gunnen. En hebt 

nooit het ongeluk ze een woord toe te sturen, want dan loopt gij gevaar ze achter uw hielen te 

hebben, zolang ze maar een kansje klaar zien om u te verleiden. Veracht ze als het vuilste gespuis 

der wereld en vlucht ze gelijk de pest. ’t Is maar jammer dat men geen kanon kan meebrengen om 

dit ondeugend volkje met pak en zak de lucht in te schieten. Ziet wel toe waar ge loopt, en gaat 

niet naar alle schouwburgen en kinema’s. Ook in oorlogstijd zijn er slechten die gevaar opleveren 

voor uw ziel, voor uw eer en deugd. Denkt nu maar niet dat ik u geen enkel plezier wil gunnen of 

dat ik van u kwezelaars zoek te maken. Dat volkje kan ik zelfs niet eens lijden. Doch alvorens u 

naar zulke plaatsen te begeven, verzoek ik u, u eerst bij een goede vriend of makker te bevragen. 

Die zal u raad geven en u vergezellen naar een goede kinema, waar ge u fatsoenlijk en deftig zult 

vermaken, zonder dat ge hoeft te blozen voor ’t geen ge hoort en ziet. En blijft niet overal staan 

waar vuile beelden en gezichtskaarten zijn uitgestald. Daar zijn er die de driften aanhitsen en de 

ondeugd openlijk aanprediken. (...) De strijd tegen de zedeloosheid moet ge aanvangen, onder 

welke gedaante of welke vorm zij onder uw oog verschijne. (...) Velen zijn verdierlijkt en ploeteren 

in de vuiligheid lijk zwijnen in de modder. Tracht toch mensen te blijven, opdat ge u steeds als 

mensen aan ouders, vrouwen en geliefden moogt aanbieden.‛165    

  

 Opvallend is het anti-Franse discours, waarbij Vlaanderen als rechtschapen bastion te 

midden van een verdorven wereld voorgesteld werd. Goed een half jaar eerder klinkt het in De 

stem uit Opwijck in maart 1916 gelijkaardig, maar hier wordt het plaatsparticularisme als zekere 
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waarborg voor het instandhouden van de zedelijkheid naar voor geschoven, en is de toon iets 

minder prekend.  

‚ - ’t Is oorlog - 

Hoe dikwijls hoort men die ongelukkige spreuk niet in den mond van zekere soldaten! 't Is oorlog, 

daarom meenen ze dat lange vingers zijn toegelaten. 't Is oorlog, en daarmee vergeten zij God, of 

verzuimen zij vrijwillig de H. Mis. 't Is oorlog, daarom geven zij vrije lucht aan hunne tong, om 

lasterwoorden, vuile klap, en wat dies meer, aan te heffen.'t Is oorlog, terwijl vergeten vele 

soldaten hunne teerbeminde van vroeger, vergeten getrouwde mannen hunne heilige plichten 

jegens hunne wederhelft om bij oneerbare vrouwlieden hunne kwade driften te gaan voldoen. 

Maar aan alle regels zijn uitzonderingen en volgens de brieven en de ommegang met de 

Opwijckenaren die ons hun binnenste doen kennen, mogen wij fier zijn op onze mannen. Zij 

kennen geen onrechtveerdig goed, zij kwijten hunne christelijke plichten, gaan naar de H. Mis, 

zijn deftig in hunne taal en in hun omgaan met andere personen. Ja, mannen van Opwijck ‘de 

herten hoog' tot dat wij weerkeren in ons geliefd geboortedorp!‛166 

 

 Ten slotte hadden ook de frontaalmoezeniers en de priesters in de frontstreek een grote 

invloed als tegenbeweging tegen het zedenverval. Zowel in de preken als in de dagelijkse 

omgang was dit een van de grote aandachtspunten. In het volgende hoofdstuk wordt dieper 

ingegaan op de taken en het optreden van deze religieuzen. In Le prêtre aux armes, een 

tweewekelijks tijdschrift tsjokvol richtlijnen, voorbeeldpreken en advies voor priesters en andere 

gemobiliseerde religieuzen, is op 1 oktober 1916 inzake zedelijkheid alvast te lezen op welke 

wijze zij hiermee moesten omgaan: 

 ‚Non seulement vous ouvrirez votre âme  à la prière, non seulement vous offrirez à Dieu 

vos peines, vos souffrances, vos alarmes, vos deuils, mais vous tiendrez à venir plus souvent (...) 

dans l’Eucharistie la force qui vous est si nécessaire pour résister aux tentations d’une vie 

inactive, aux entraînements des mauvais exemples, au découragement qui, parfois, ronge les âmes 

les mieux trempées; pour rester chastes et purs au milieu des séductions, forts, courageux et 

fidèles au devoir au milieu de la menace du danger et malgré les heures de dégoût et de nostalgie; 
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pour croire, en dépit de tout, au triomphe de nos armes et au retour glorieux dans la chère petite 

patrie.(...) N’oubliez pas que tout chrétien doit être un apôtre. (...) Si vous avez vos faiblesses, si 

par malheur les tentations sont victorieuses de vos âmes, gémissez-en dans le secret de votre 

conscience et devant Dieu, mais n’essayez pas d’associer d’autres âmes des grands devoirs 

chrétiens‛167. 

 

5.3 Censuur 
 

 Zoals gezegd onthulden de onderzochte bronnen slechts een afkeer tegen een mogelijk 

zedelijk verval. Nergens wordt door de soldaten zelf in een brief of dagboek verteld hoe de vork 

in de steel zat. Vage verwijzingen, bestraffende taal en distantiëring van het gebeuren zijn 

alomtegenwoordig. Zelfcensuur is op deze wijze zoals eerder reeds gesteld als iets logisch te 

aanzien; in het huis van een gehangene spreekt men niet over de strop. Anderzijds bestaat voor 

een aantal bronnen de mogelijkheid op een uitfiltering van onzedige schrijfsels door de 

legeroverheid, in hoofdzaak om niet nog meer paniek te zaaien in het achterland. Op 11 oktober 

1916 stelde een besluitwet dat het vanaf dan verboden was dagbladen, brochures, geschriften, 

tekeningen of afbeeldingen uit te geven of te verzenden, waarvan de inlichtingen de vijand 

dienstig zouden kunnen zijn, de Belgen in een slecht daglicht konden stellen, of een slechte 

invloed zouden kunnen uitoefenen op de bevolking en de soldaten. Hierdoor kwamen de 

frontbladen, brieven, vlugschriften enzovoorts onder militaire censuur te staan.  

 

Michaël Pector stelde evenzo in een vergelijkend onderzoek tussen een Britse en een 

Belgische fotoverzameling, genomen in de Eerste Wereldoorlog, vast dat de Belgische in 

tegenstelling tot de Britse significant meer beelden bevat van het ontspanningsleven van 

soldaten, doch dat hierop niet de lichtste zweem van onzedelijk gedrag te bespeuren valt. Hij 

dicht de afwezigheid ervan toe aan het feit dat de onderzochte fotoverzameling afkomstig is uit 

de collectie van de Service Photographique de l’Armée belge in Bourbourg/Le Havre, die 

instond voor de archivering van de foto’s genomen door professionele en amateuristische 
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fotografen. In 1915 was men bij de legeroverheid namelijk het belang gaan inzien van een 

grondige bewaring van documenten en fotografisch materiaal, en werd daartoe een depot 

opgericht. Gezien de functionaliteit ervan voor de legeroverheid werden echter documenten die 

het Belgische leger in diskrediet konden brengen uit de collecties gecensureerd.168  

 

5.4  Besluit 
 

 Er was een zekere mate van zedelijk verval aan het Belgische front, zoveel is duidelijk. 

Geen enkele bron kan echter eenduidig uitsluitsel geven over de omvang ervan, dus de 

besluitvorming van het belang ervan is voor een groot deel afhankelijk van de gehanteerde 

bronnen, maar ook van de interpretatie. Voor dit onderzoek volstaat de vaststelling dat het 

aanwezig was, en voldoende aanwezig om op regelmatige basis via allerhande kanalen in de 

aandacht te komen, en bestreden te worden. Het discours dat deze bestrijdingskanalen 

hanteerden was doordrongen van de zondegedachte, en de voortdurende link tussen het 

zielenheil van de soldaat en zijn (on)zedelijk gedrag suggereert eveneens een erg religieuze 

onderstroom in de denkkaders terzake. Een belangrijke noot mag niet vergeten worden: de 

vrijwel volledige afwezigheid ervan in de brieven en dagboeken van de soldaten kan naast een 

censurerende oorzaak, zoals ik eerder voorstelde, ook voortkomen uit een overschatting van het 

probleem door de burgerlijke organisaties en de religieuze gezagdragers. De soldaten gaven 

vaak van de ene dag op de andere hun normale levensstijl op en kwamen terecht in een 

leefsituatie waar de sociale controle op een aantal gebieden veel minder strikt was. Dit kan 

onderhuids aanwezige of voor de buitenwereld zoveel als mogelijk verstopte amorele kantjes 

naar de oppervlakte gelokt hebben. Dit lijkt me vooral zo te kunnen zijn voor de ‘lagere’ sociale 

klassen. Een steekproef die ik in het licht van een ander onderzoek nam uit de strijdpenning, de 

lezersbrievenrubriek van de socialistische Gentse arbeiderskrant ‘De Vooruit’ net voor de 

eeuwwisseling bijvoorbeeld, bevatte een aanzienlijke hoeveelheid schunnig en expliciet seksueel 

getint taalgebruik, verwijzingen naar zedelijk verval en zelfs expliciete beschrijvingen ervan. 

Daarenboven waren er ook vaak sterk antireligieuze boodschappen in te onderkennen; logisch 

                                 
168 Pector, M., Het front gefotografeerd: Officiële fotografie in België en Groot-Brittannië tijdens de Eerste Wereldoorlog, Gent, 

Licentiaatsverhandeling, 2005, p.38 & p.165 
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gezien de arbeiders-socialistische stedelijke oorsprong ervan169. Deze stem is volstrekt stil in de 

brieven en dagboeken. Het kan aldus een bevestiging van de geponeerde stelling vormen. 

Anderzijds kan een onderzoek naar de sociale status van de soldaat-schrijvers mogelijk een 

geheel ander licht op de zaak werpen, gezien de kans dat net die soldaten die het gevoeligst 

waren voor zedelijke – en algemener gesteld morele – wantoestanden, nauwelijks geletterd 

waren, en dus geen brief- en dagboekschrijvers waren, of dat de gehanteerde broncollecties hen 

door de collectiegrillen der archieven onderbelicht laat.  
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Hoofdstuk 6. Dragers van religieuze expressie: 

middelaars 
 

6.1  Inleiding 
 

 Na een onderhoud over de religieuze gedachtenkaders zoals de verschillende 

gezagdragende instanties – wereldlijk én geestelijk – die bij voorkeur bij de soldaten 

geïnterioriseerd zagen, en een uiteenzetting over het mogelijke morele verval, de religieuze 

gevolgen en al dan niet georganiseerde ‘bestrijding’ ervan, komt in dit hoofdstuk het 

middenveld aan bod. Een aantal facetten van het religieuze leven van de soldaten behoorden tot 

een zone waarin het grotere religieuze kader en de individuele religieuze drijfveren en 

gebruiken elkaar raakten, en mogelijk voor een wisselwerking konden zorgen. De frontbladen 

en de frontaalmoezeniers waren media die zowel van bovenaf als van onderuit beïnvloed 

werden. De aalmoezeniers opereerden tevens zowel op het publieke als het private veld. Op 

welke wijze combineerden zij de relatieve uniformiteit van het denkkader met de individuele 

belangen en zorgen van elke soldaat? Religieuze vieringen en  Kerkelijke feestdagen waren de 

plaatsen en momenten bij uitstek waar soldaten hun religiositeit ten toon konden spreiden in 

sociale context, en er uitwisseling van geloofsopvattingen onder hen kon ontstaan. Aan het front 

werden daarenboven ook een aantal religieuze gezelschappen geboren. Was er een 

wisselwerking tussen top en basis? waren de publiek vooropgestelde en individuele religieuze 

overtuigingen compatibel? Welke plaats hadden religieuze vieringen en Kerkelijke feestdagen in 

de geloofsbeleving aan het front? Wat was het belang van de van onderuit ontstane religieuze 

verenigingen? Dat zijn de centrale vragen in dit kapittel. 

 

6.2  Frontbladen 
 

 In navolging van de doelen van dit onderzoek neem ik vooral Nederlandstalige 

frontbladen in acht. Voor de cijfergegevens en de theoretische achtergrond inzake frontbladen 
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steun ik in hoofdzaak op de publicaties van Gerard Bulthé, dé autoriteit op dit 

onderzoeksgebied.  

 

Het publiceren van frontbladen was een fenomeen dat vanaf 1916 een sterke opgang 

kende. In 1914 en 1915 samen ontstonden - vaak aarzelend en met onregelmatige publicatie - 27 

frontbladen. In 1916 kwamen er 51 nieuwe uitgaven bij, die bijna allemaal na enkele nummers 

een behoorlijke regelmaat naar vorm en publicatietijd vertoonden. In 1917 kwamen er nog eens 

39 bij, en in het laatste oorlogsjaar nogmaals 14170. Het overgrote deel van de bladen werd aan 

het front opgericht door één persoon, vaak geruggesteund door enkele vrienden. Deze solitaire 

stichter was daarenboven meestal een aalmoezenier of geestelijke. Een tweede, minder frequente 

wijze van oprichting was doorheen een vergadering van een aantal streek- of dorpsgenoten aan 

het front. Een derde, eerder schaarse manier van tot standkoming gebeurde door een 

groepsinitiatief dat via een frontblad een duidelijke ideologische ‘missie’, zoals het 

ondersteunen van een intellectueel klimaat (bijvoorbeeld voor studenten) aan het front, het 

bestrijden van geloofsverlies of zedenverlies, of het verspreiden van een bepaald politiek of 

sociaal gedachtengoed voor ogen had. De stichter(s) van een frontblad was(waren) steevast – op 

zes uitzonderingen na – ook de redacteur(s) van het blad. Onder de 152 eindredacteurs waren er 

62 geestelijken, waarvan 59 aalmoezeniers171. 130 redacteurs waren militairen172. De literaire 

medewerkers en dus ook medeschrijvers werden enerzijds geronseld onder de potentiële lezers 

van het frontblad in kwestie, militairen dus, en anderzijds voor wat betreft streekgebonden en 

gemeentegebonden bladen ook onder de burgerbevolking van de desbetreffende regio of 

gemeente. De soldaat-schrijvers waren vooral studenten en geestelijken173. Inhoudelijk kunnen 

onder de 131 een viertal groepen bladen onderscheiden worden. 80 bladen waren bedoeld voor 

militairen uit een specifieke regio of gemeente. 21 bladen waren voor studenten bestemd. 18 

bladen waren expliciet religieus van inslag. De resterende 12 bladen besloegen een bont 

allegaartje van themata, gaande van specifieke groepsbelangen, ideologische strekkingen, of ze 

                                 
170 Bulthe, G., Onuitgegeven inventaris der loopgravenpers, KLM 
171 Bulthé, G., De Vlaamse loopgravenpers tijdens de Eerste Wereldoorlog, Brussel, KLM, 1971, p.24-31 
172 Deze militairen waren samengesteld uit 59 aalmoezeniers, 31 brancardiers, 4 dokters, 5 officieren, 12 onderofficieren en 19 

soldaten. Belgische brancardiers in de Eerste Wereldoorlog werden in hoofdzaak gerecruteerd onder seminaristen.  Ibid.,p.28 
173 Ibid., p.33 
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waren gericht op een algemeen publiek. Erg verrijkend voor het historisch onderzoek naar deze 

frontbladen ware het om aan de hand van bewaarde inschrijvingslijsten de sociale achtergrond 

van de lezers van elk blad – of althans de belangrijkste – te achterhalen, teneinde besluiten te 

kunnen vormen inzake mogelijke relaties tussen sociale achtergrond en de types frontbladen. 

Voor de hier gevoerde studie ware het in dezen vooral interessant te weten te komen of er, 

geestelijken uiteraard niet te na gesproken, enige profilering was van het lezerspubliek der 

expliciet religieuze bladen. Jammer genoeg is dit door de gebrekkige bewaring van deze lijsten 

onbegonnen werk in het kader van dit onderzoek.  

 

Het is duidelijk dat in een overgrote meerderheid van de bladen het geestelijken en 

overtuigde religieuzen waren die én het heft in handen hadden, én teksten schreven, 

desondanks er ‘slechts’ 18 bladen expliciet voor gelovige soldaten bedoeld waren. Dit impliceert 

dat een groot deel van de frontbladen – naast de expliciete geloofsuitingen in de religieuze 

bladen -  impliciet religiositeit uitademde. Daarenboven waren de lezers zich door het nauwe 

contact tussen lezers en schrijvers vrijwel altijd bewust van de meestal religieuze achtergrond 

van deze schrijvers en of redacteurs. De belangrijkste expliciet religieus geïnspireerde bladen 

waren Miles Christi (°1917), Sursum Corda (°1916, Mechelen), Leodium (°1917, Luik), Limburgsch 

Studentenblaadje voor Oorlogstijd (°1916), Stem van den Bond van ’t Heilig Hart (°1917), Duynenblad 

(°1916, Brugge), Galmen uit het Bisdom Gent (°1916, Gent) en Oorlogsklokje (°1916). Voor dit 

onderzoek nam ik drie religieus geïnspireerde174 en vier streekgebonden175 Nederlandstalige 

bladen integraal door met het oog op een beschouwing van de beschreven themata. In de 

religieuze bladen zijn de voornaamste onderwerpen respectievelijk al dan niet streekgebonden 

nieuwsberichten, overlijdensberichten, theologische artikels, artikels ter bestrijding van het 

religieus verval, artikels ter bestrijding van het zedelijk verval en schrijfsels pro en contra de 

Vlaamse kwestie.  Over de bestrijding van het zedelijk verval gaf ik in het voorgaande 

hoofdstuk reeds een aantal voorbeelden. In Duynenblad, het religieus getinte Brugse blad, 

schreef J. Suyckers herhaaldelijk artikels waarin expliciete verwijzingen naar de Imitatio Christi 

                                 
174 Duynenblad, Sursum Corda (Verheft uw hart!) en Miles Christi 
175 De Poperingsche Keikop, De Leeuwenaar, Herenthals, De Stem uit Opwijck 
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voorkwamen. In februari 1917 heeft hij het met onderstaand stuk op allegorische wijze duidelijk 

over dit denkkader:  

‚Dat vreugde en vrede die minnende slachtoffers der liefde als balsem  doorwaseme, dat 

licht hun lijdensweg beschrijve, en Gods zegen en liefde op hen rustte. En als Jezus komt en hun 

alles vraagt, hun jeugdig leven, dat uitdruppelt met hun bloed, dat warm van liefde uit de verse 

wonde opborrelt, als ze uitgebloed en beslijkt van ’t slagveld worden weggedragen, dan jubelt hun 

schone ziel in onnoemelijke zaligheid, want gelijk en met Jezus, brachten ze God het hoogste 

voldoenings- en verzoeningsoffer, niet alleen voor hun volk, maar voor heel de mensheid (...)‛176 

  

Vlaams-katholiek icoon Cyriel Verschaeve publiceerde eveneens regelmatig artikels in 

religieuze frontbladen. In Miles Christi verscheen bijvoorbeeld het in zijn typische stijl 

geschreven artikel Sitio-Dorst, waarvan ik eerder reeds een stukje weergaf. Het is in zijn totaliteit 

een aanklacht tegen het in zijn ogen heersende overdreven materialisme, de onuitroeibaarheid 

van de menselijke machtswellust en de goddelijke onvermijdelijkheid van de oorlog, met her en 

der een sneer naar de Franstaligen. Hij besluit als volgt: 

  ‚(...) Waarom schreef ik dit? Omdat ik gis dat velen onder de machtige greep des levens in 

dit tijdsgewricht moeten gesidderd hebben tot waggeling der ziele toe. Ter andere zijde ondervond 

ik zelf dat nadenken, filosoferen, ook teologeren niet bij machte waren om de innerlijke vrede te 

herstellen, maar dat ik meer moest doen: en ik ondervond dat er volle, diepe, zoete vrede ontstond, 

nadat ik mijn ziel gelijk de zieke vrouw had horen zeggen: ‘Ik zal door ’t gewoel heen tot bij hem 

geraken, dan ben ik genezen.’ ’t Leven werd... geschokt, ’t geschokte leven moet een ander leven 

aanraken, voelen, in zich opnemen of er ziel in overstorten. Gaat dus zonder omwegen naar 

Kristus, de persoonlijke Kristus, vraagt Hem dat hij zich u levend late voelen, en zoekt Hem waar 

Hij levende is: in Zijn Evangelie, op Zijn Kruis, in Zijn Liturgie, in Zijn Heilig Sakrament, maar 

niet in daaruit afgeleide boeken.‛177 
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Hoewel Verschaeve doorheen dit artikel de oorlog in essentie als een straf of wraak van 

God voorstelde, is in de hierboven weergegeven paragraaf ook een andere, voor de gelovige 

soldaten zeker even belangrijke geloofsstem hoorbaar. Een stem die veel meer raakvlakken had 

met volks geloof en de persoonlijke, innerlijke religiositeit dan met een geconstrueerd 

geloofskader waarin de oorlog gepast werd. Maatschappelijke vrede kon, zo schrijft Verschaeve, 

pas geschieden indien er individuele, innerlijke vrede was. De religieuze zoektocht, aldus 

Verschaeve, was een zoektocht naar een hoogst persoonlijke, haast mystieke verbondenheid met 

God.  

 

 In de in dit onderzoek gehanteerde brieven en dagboeken is geen spoor van 

kritiek te vinden op de religieuze denkkaders an sich, enkel gematigde stellingnames met 

betrekking tot de interne discussies die erin woedden. De soldaten uitten in hun schrijfsels geen 

kritiek, maar die moet er zonder twijfel wel geweest zijn, gezien de vele artikels in de 

frontbladen over het religieuze verval, los van het zedelijk verval. Deze artikels fulmineerden 

over dronkenschap tijdens religieuze vieringen, over het luidop verwerpen van het geloof, over 

het verwaarlozen van de biechtpraktijk, over het bespotten van gelovigen, enzovoorts. Waar 

rook is, moet toch onontkoombaar ook vuur zijn? Hoe is het dan mogelijk dat geen van de 

onderzochte egodocumenten ook maar enigszins kritiek uit op de religie? Een eerste optie is een 

niet voldoende gedifferentieerde selectie van brief- en dagboekschrijvers, waardoor ongelovigen 

of geloofsafvalligen geen kans gekregen hebben hun stem te laten horen. Gezien de beperkte 

tijdspanne waarin dit onderzoek tot stand kwam, lijkt dit plausibel. Mogelijk, maar mijns 

inziens weinig waarschijnlijk. Annette Becker: ‚De nombreuses conversions sont avérées: si la guerre 

et elle-même un passeur si efficace, c’est qu’elle apporte la déréliction nécessaire à une transformation 

réelle, à une conversion au sens étymologique du mot. Les souffrances, la mort si proche, voire certaine, 

plongent les hommes dans une atmosphère favorable. Cependant, les pertes de foi sont plus rarement 

évoquées. Elles ont existé aussi (...) la conversion existe bien en tant que genre littéraire, tel n’est pas le 
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cas du récit de perte de foi.‛178 J.B. Geysemans, een geestelijke, schreef in juli 1918 in Sursum Corda 

over hoe hij de oorlog zag. Voor hem was het  

‚(...) een geduchte oefenschool ter sociale opleiding en voorbereiding. Ons godsdienstig 

leven werd gestaald in de harde kamp met dagelijkse moeilijkheden. Ons leven tussen, met en voor 

onze jongens laat ons een kijk toe in het werkelijke leven, zo diep als in vredestijd nooit kon 

gegund.‛179 

 

In minder overtuigd gelovige middens werd veel minder weinig drukte gemaakt over de 

in de ogen van geestelijken gedaalde religiositeit en dito zedelijkheid. De stelling van 

Geysemans kan dan ook als tweede verklaringsmogelijkheid opgevat worden als een inzicht dat 

de vooroorlogse perceptie op de mate waarin de bevolking gelovig was de alledaagse 

werkelijkheid niet benaderde. De sociale context van de loopgravenoorlog en de extreme 

leefomstandigheden waarin deze geestelijken dag in dag uit samenleefden met leken zou hen 

dan in deze hypothese de ogen geopend hebben voor een volkser geloof dat veeleer van 

pragmatische aard was, en minder kerkelijk devoot dan gedacht. Hetzelfde geldt in dit geval 

voor het inzicht dat de vooroorlogse perceptie op mannelijkheid verre van aan de waarheid 

beantwoordde. Anderzijds mag mijns inziens het belang van deze bestrijdende artikels vooral 

ook niet overschat worden. Zij reageerden weliswaar op het bestaande verval, maar in de 

meeste gevallen in een toonaard die in essentie meer gericht was op het voorkomen dan op het 

remediëren van verval180. In de brieven en dagboeken heb ik tevens generlei expliciete 

inhoudelijke verwijzing of bespreking van een religieus getint artikel, vlugschrift of boek 

teruggevonden. Religieuze uitingen in de egodocumenten kunnen uiteraard wel hun inspiratie 

uit literatuur gehaald hebben, doch deze impliciete linken zijn naar mijn mening onmogelijk 

voor onderzoek vatbaar.   

 

 De voornaamste inhouden van de onderzochte niet-religieuze frontbladen (De 

Poperingsche Keikop, De Leeuwenaar, Herenthals, De Stem uit Opwijck) zijn respectievelijk 

                                 
178 Becker, A., Églises et ferveurs religieuses, in: Audoin-Rouzeau, S., Becker, J.-J. (ed.), Encyclopédie de la Grande Guerre, 1914-1918: 

Histoire et culture, Paris, Bayard, p.733-734 
179 In: Sursum Corda, juli 1918, n°39 
180 Bulthé, G., De Vlaamse loopgravenpers tijdens de Eerste Wereldoorlog, Brussel, KLM, 1971, p.60 
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nieuwsberichten, overlijdensberichten, opinieartikels over de actualiteit, religieus geïnspireerde 

artikels, fictie (proza en gedichten) en artikels die aansporen tot het terug aanscherpen van 

praktische en theoretische kennis met het oog op het heropnemen van het voor de oorlog 

uitgeoefende werk of dito studie. Hoewel dit uit de onderwerpenkeuze niet echt blijkt, laat de 

aanwezigheid van geestelijken als redacteurs en schrijvers in deze bladen zich doorheen de 

publicaties zonneklaar onderkennen. Het eerste artikel uit het allereerste nummer van De stem 

uit Opwijck kan als typevoorbeeld gelden van de mate waarin ook vele niet-religieuze bladen 

doordrongen waren van religie. Het is een inleiding tot en aankondiging van het frontblad als 

zijnde een dorps- en streekgebonden krantje dat plaatselijk nieuws en weetjes naar het front 

brengt, en aan het front uitwisselt: 

Beste makker, 

Herkent ge den ouden grijzen toren van ons 

geliefd geboortedorp? Spreekt hij niet tot U als 

een goede oude kennis die ge sinds lang niet 

meer en zaagt? En die kerk... onder en rond dien 

toren... O wat zoete herinneringen uit onze kinderjaren, onzen jongelingenstijd, ons mannenleven 

daaraan zijn vastgeknoopt! Hoe innig zijn daarmede verbonden onze ouders, onze vrouwen en 

kinderen, onze broeders en zusters, al onze vrienden en kennissen! Hebt ge niet dikwijls al die 

geliefde wezens in uw verbeelding zien zitten, geknield in de oude parochiekerk, den Heer 

biddende dat Hij hunnen zoon, man, vader of broeder behouden late wederkeeren? Hebt ge hen 

niet zien gaan, al biddende den St. Paulusweg, om aan onzen machtigen patroon te vragen dat hij 

hunne dierbare soldaten moed en sterkte geve om den barbaarschen overweldiger uit het geliefde 

Vaderland te drijven en hen daarna gaaf en gezond te laten wederkeeren?... Hoe zoet aan dat alles 

soms een stondeken te denken!181 

 

Een tweede artikel uit ‘De Stem’ is evenzeer overtuigend van de nadrukkelijke aanwezigheid 

van de religiositeit. Het betreft een overlijdensbericht van de vader van een Opwijkse soldaat: 
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‚Beste Jongens, 

Ge hebt thuis zeker ook nog gehoord: O.L.H. bezoekt soms en dikwijls zijnen goede vrienden. Eene 

spreuk gegroeid uit ondervinding. 't Is zoo, en 't geval doet zich weer voor aan onzen vriend 

Louis Geeurickx. Over eenige maanden ontving hij het nieuws van 't overlijden zijner goede 

moeder en nu schrijft men hem dat ook zijn brave vader overleden is. Allen hebben wij Johannes 

Geeurickx gekend; gekend als een man van den ouden en goeien Opwijkschen stempel. Wij 

bijzonder die te huis eenen ouden vader, eene bejaarde moeder hebben, beseffen dat groote dubbel 

verlies, en lijden met onzen vriend. Trachten wij hem niet te troosten door lange brieven of schoon 

woorden, - droeve menschen mogen weenen en 't verlicht hen, - maar a.u.b. jongens gaat ne keer 

naar de mis, leest eens een vaderonsken voor dien voorbeeldigen vader, en wilt ge Louis troosten, 

't zal voorzeker het beste middel zijn. Vraag in uwe eenvoudige maar hartelijke soldatentaal aan 

Onzen Heer dat Hij onzen kamaraad helpe om sterk te zijn in die triestige omstandigheid, en 

vraag Hem ook dat dit nieuws het laatste slechte zou zijn dat van ginder overkomt‛182 

 

 De stem uit Opwijck werd opgesteld door 3 brancardiers, een hulpdokter, een korporaal 

en een luitenant. De brancardiers waren hoogstwaarschijnlijk seminaristen183, maar er werkte 

geen priester of aalmoezenier mee aan het blad. Desalniettemin wordt de kerktoren als hét 

referentiepunt bij uitstek naar de gemeente gehanteerd, en worden alle herinneringen en 

gedachten aan de geliefden aan het thuisfront die de soldaat-lezer zou hebben als verband 

houdend met het geloof voorgesteld. Ook hier weerklinkt een duidelijke vermenging tussen top 

en basis inzake religieuze cultuur. Linken tussen God en vaderland worden er schijnbaar 

achteloos verweven met het beschrijven van alledaagse religieuze handelingen en het door 

gebed en ritueel afsmeken van bescherming.  

 

Bij de niet-religieuze bladen blijkt religie vooral op de voorgrond te treden als er verder 

weinig dringend of belangrijk nieuws te verkondigen valt. In augustus 1916 staat, om in het elan 

                                 
182 In: Stem uit Opwijck, 15/10/15, n°13 (15/05/1916) 
183 De brancardiersdienst bestond uit personen die in vredestijd vrijgesteld waren van militaire dienst. Het waren onderwijzers en 
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brancardierscontingent werd echter in de loop van de oorlog stelselmatig overgeheveld naar de aalmoezeniersdienst of de strijdende 

eenheden. (www.wo1.be) 
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van dit krantje te blijven, in De stem uit Opwijck bijvoorbeeld onder de rubriek ‘nieuws’ integraal 

het volgende te lezen:  

Het spijt ons onder dezen titel zo weinig te kunnen geven: er komt bijna geen nieuws 

meer over; dat is dan ook de oorzaak dat ons bladje tegenwoordig zoo zelden verschijnt. Nochtans 

verzoeken wij al onze lezers, die eenig nieuws uit Opwijck zouden ontvangen, het ons aanstonds 

te laten weten opdat we het, door middel der Stem, aan al de Opwijckenaars zouden kunnen 

voortvertellen. We vernemen toch allen zoo gaarne iets over onze geliefde geboorteplaats, 

Nietwaar ? En hoe minder wij er over vernemen, des te meer moeten wij er aan denken. De 

gedachte aan al onze zoo teer beminde wezens, die we ginder moesten achterlaten en die we toch 

zoo gaarne zouden terug zien, zal ons sterken en steunen om met moed en geduld de gevaren en 

ontberingen te doorstaan die we voor hunne verlossing te lijden hebben. Ze zal ons helpen 

kloekmoedig den weg van 't christelijk leven te blijven bewandelen, zonder ons er om te bekreunen 

wat sommige waanwijze vrijlevers er over denken of zeggen. Want daarvoor moeten we eerst en 

meest zorgen, beste vrienden, dat, als we thuis zullen komen, we 't hoofd fier mogen opheffen, niet 

alleen omdat we den vijand van 't Vaderland hebben overwonnen, maar ook de vijanden over ziel, 

die in oorlogstijd menigvuldiger en sterker zijn dan in onze vrome omgeving van vredestijd. Ja, 

wij moeten het recht bewaren onze vrouw, onze moeder, onze verloofde, bij onze blijde thuiskomst, 

vlak in de oogen te mogen bezien en zonder blozen te zeggen: hier ben ik terug zooals ik u verliet: 

trouw en deugdzaam en daarbij verhard en gesterkt door den strijd om 't goede recht.184 

 

 Besluitend kan gesteld worden dat de frontbladen gedomineerd werden door de 

toenmalige waarden en normen van het katholieke geloof. In de expliciet religieuze frontbladen, 

die veelal niet aan het front zelf ontstonden, was vooral een top-down uiting van het geloof 

aanwezig, en deze bladen hadden vooral tot doel een religieuze houvast aan te bieden aan de 

lezers. In de niet-religieuze frontbladen waren de katholieke waarden en normen eerder 

impliciet terug te vinden doorheen de visies op de behandelde onderwerpen, de woordkeuze en 

religieuze beeldspraak, maar indien de gelegenheid zich voordeed werd deze gaarne 

aangegrepen om het ook expliciet over het geloof te hebben. Dit gebeurde dan wel veel meer 
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vanuit een wisselwerking tussen top en basis dan bij de expliciet religieuze bladen het geval 

was. Er was aandacht voor het religieuze framework van de oorlog, maar ook voor het volkse 

geloof en de particuliere religiositeit die aan het front ontstond uit oude geloofsaspecten en 

nieuwe toevoegingen en aanpassingen.  

 

Opvallend, maar wel aannemelijk, is ook dat naarmate de oorlogsjaren verstreken de 

religieus gerichte artikels in frontbladen zich alsmaar meer toelegden op de strijd tegen 

moedeloosheid, oorlogsmoeheid en fatalisme. Ze riepen meer en meer op om de strijd vol te 

houden. Vanaf februari 1918, nadat Rusland uit de oorlog was gestapt, bereikte de hoeveelheid 

dergelijke artikels een piek die tot het einde van de oorlog niet meer afnam.185 

   

6.3  Aalmoezeniers 
 

‚Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. (...) Ik ken 

mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn 

leven voor de schapen.‛ (Joh.10:11-15)186 

‚Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het 

goede voorbeeld.‛ (1 Petr.5:2-3)187 

  

 Voorafgaand aan de Grote Oorlog hadden aalmoezeniers slechts een heel beperkte rol in 

het leger. Hun lezingen en preken mochten slechts in een kapel gehouden worden, en elke 

religieuze aanwezigheid werd zoveel als mogelijk geweerd uit de kazernes, waar aalmoezeniers 

zelfs geen toegang tot hadden. Vanaf 1914 ontstaat een geheel nieuw soort aalmoezenier; de 

priester-soldaat, wat een nauwe verbondenheid tussen priesters en strijdkrachten inhield. Zij 

leefden in vrijwel dezelfde materiële omstandigheden, opereerden in de gevarenzone en 

mengden zich in het sociale leven van de soldaten. Zij dienden zoals het een goede geestelijke 

herder betaamt zo dicht mogelijk bij de troepen te staan, het soldatenleven zo ver en zolang 
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186 De Bijbel, nieuwe vertaling, Leuven, Vlaamse Bijbelstichting, 2005: Johannes 10:11-15 
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mogelijk delend.188 De brieven en dagboeken van frontaalmoezeniers verschillen dan ook wat 

betreft beschrijving van de sociale context en de materiële omstandigheden weinig van die van 

gewone soldaten. 

  

 De aalmoezeniersdienst maakte deel uit van de militaire medische dienst. In een poging 

om de aalmoezeniersdienst tot een zelfstandige dienst te laten uitgroeien, werd vanaf september 

1915 de functie van hoofdaalmoezenier in het leven geroepen. Mgr. Marinis kreeg deze functie 

toegewezen. Een der eerste wapenfeiten van hoofdaalmoezenier Marinis was het uitschrijven op 

17 oktober 1915 van een nieuwe functiebeschrijving voor aalmoezeniers, met een aantal 

versoepelende maatregelen erin189. De belangrijkste richtlijnen hieruit waren: 

- het opdragen van de kerkdienst 

o de verplichting om dagelijks mis te lezen, wordt omgezet in het kleine officie van de 

Heilige Maria of het lezen van de ganse rozenkrans. De rozenkrans mag vervangen 

worden door een kruisweg 

- de Heilige Communie – het Heilig Oliesel 

o De soldaten die het wensen moét men de Heilige Communie toedienen 

o ‘niet-nuchteren’ kunnen in uitzonderlijke gevallen het Heilig Sacrament ontvangen, doch 

niet uit eigen devotie 

o Het Heilig Oliesel mag niet licht worden bedeeld, zelfs niet aan militairen op wacht 

- Militaire missen 

o De divisie-aalmoezeniers moeten er over waken dat tijdens de missen, de preek zowel in 

het Nederlands als in het Frans gehouden wordt 

o Het gebed voor de Koning is verplichtend op het einde van elke militaire mis 

 

Op 1 juli 1916 worden nieuwe, versoepelende richtlijnen uitgegeven in het vooruitzicht 

van een bewegingsoorlog190. De belangrijkste onder deze instructies waren: 
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- Het Heilig Sacrament mag vanaf heden bewaard worden in hospitaalsecties en sanitaire 

instellingen die van de frontlijn verwijderd zijn, zolang het zich in verzekerde bewaring bevindt; 

niet in een valies of draagbaar altaar. 

- Zolang de aalmoezenier zich inlaat met gekwetsten of er verwacht, mag hij het Heilig Sacrament 

op zich dragen. Ingeval van plotseling gevaar zal de aalmoezenier deze heilige spijzen 

consumeren. 

- Het is de aalmoezenier van om het even welke eenheid, toegelaten om het Heilig Sacrament te 

bewaren in de loopgraven, tijdens marchen, a fortiori, tijdens gevechten. Ook hier mag bij 

overmacht het Heilige Voedsel door de aalmoezenier geconsummeerd worden. 

- Elke soldaat in levensgevaar heeft recht op het Heilig Oliesel 

 

Op 13 september wordt een en ander opnieuw aangepast na een ‘Bijeenkomst der 

Aalmoezeniers’191. Deze aanpassingen hielden vooral een hernieuwde verstrenging in, met het 

oog op het uitschakelen van een aantal beroepsfouten, doordat een aantal aalmoezeniers door 

hun jeugdige leeftijd niet de nodige kerkelijke maturiteit bezaten. 

- Alle versoepelende voorschriften van 17 oktober 1915 worden herroepen 

- Elke nieuw benoemde aalmoezenier zal op eigen kosten zich een draagbaar altaar aanschaffen 

 

De eerste en meest belangrijke taak van de aalmoezeniers was dus het verlenen van 

geestelijke bijstand aan de gelovige soldaten. Dit enerzijds door tijdens het normale – voor zover 

deze term hier op zijn plaats kan zijn - dagverloop aan het front missen op te dragen, biechten af 

te nemen, preken te houden en vooral gesprekken met de soldaten te voeren als 

vertrouwenspersoon. Anderzijds dienden zij ook tijdens crisismomenten geestelijke bijstand te 

verlenen, door gewonde soldaten bij te staan, en ernstig gewonde soldaten te laten biechten en 

het heilig oliesel toe te dienen.192 Aalmoezenier Jozef Van Herck (°1888), priester en doctor in de 

klassieke filologie beschrijft in zijn dagboek op 6 september 1915 de reactie van een aantal 

soldaten in zijn onmiddellijke omgeving tijdens een ochtendlijk bombardement:  
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‚Ik meen juist de H Mis wederom te gaan lezen als rond 6 uur een hevig bombardement 

aanvangt. Eerst bekommer ik me niet om. Doch na 10 minuten, word ik gewaar dat het niet om te 

lachen is. Ik spring in mijnen ressort à boudins (een worstvormige beddenzak die als matras 

dienst deed, ed.), trek mijn botten en getten aan, en kom buiten aan den boyau d’arrière staan. 

Rechts langshenen de abris, waar twee of drie versch ontplofte obussen eene grijze rookkolom doen 

opstijgen, loopen, half gebukt, onze jongens met hun kapoot open slaand in den wind. (...) Bijna 

geen enkel die in de groote haast zijn schietstok heeft meegebracht. Sinds 2, 3 uren, waren ze gaan 

slapen en nu reeds werden ze uit hunnen eersten – zwaren – slaap gerukt. Als ze bij den P(oste, 

ed.) de Secours zijn, kijken ze me met groote, dwaze oogen aan. Hunne oogen schenen me te 

vragen: zal het erg zijn? De meesten gaan niet veel verder meer; dicht bij den Dr en den 

aalm(oezenier, ed.) zijn ze gerust. Twee gaan schuilen achter een draagberrie!!‛193 

 

Een tweede functie van de aalmoezeniers bestond erin naast de moraal te prediken, ook 

het moreel in stand te houden. De persoon die zich als de geestelijke steun en toeverlaat der 

soldaten voorstelde was een officiële vertegenwoordiger van de katholieke kerk, met een 

Bijbelse boodschap. Hierdoor droeg de aalmoezenier in een ideale situatie, of die dat nu wilde of 

niet, louter al door zijn aanwezigheid, zijn woord en zijn gedrag een rechtvaardiging van de 

oorlog in zich, die elke gelovige soldaat opriep om zich blijvend in te spannen voor deze oorlog. 

Als de vertegenwoordigers van God aanwezig waren, en ze stonden aan hun kant, dan moest de 

oorlog wel gerechtvaardigd en nodig zijn. J.-R. Leconte geeft hierover het schitterende 

voorbeeld van priester Geury tijdens het offensief van 22 april 1915, naverteld door 

samenstelling van de dagboeken van een aantal aanwezige soldaten:  

‚Au moment de l’attaque, il sort de la tranchée au premier signal et, malgré les 

éclatements rageurs des obus, donne l’exemple aux défenseurs de la grand’garde. Il parcourt les 

rangs, encourage les hommes de paroles enflammées, et prodigue son ministère à ceux qui le 

réclament. Comme un groupe de combat hésitait, l’aumônier sut le lancer en avant à force 

d’encouragements. (...) Le repos ne vint qu’après la bataille et l’évacuation de tous les blessés.‛194  
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194 Leconte, J.-R., Aumôniers militaries belges de la guerre 1914-1918, Brussel, KLM, 1969, p.59 



88 
 

Zij waren daarenboven gezonden door God én door het Vaderland, zoals bijvoorbeeld 

blijkt uit de verplichting tot het voeren van het gebed voor de koning aan het einde van elke 

militaire mis. De vrijwel dagelijkse preken van aalmoezeniers fulmineerden dan ook tegen de 

onrechtvaardigheid van de agressor aan de overzijde, die ronduit fout was en bovendien 

goddeloos. Dat er aan de overzijde vertegenwoordigers van de Kerk aan het front bezig waren 

met identiek hetzelfde te zeggen, leek geheel onbespreekbaar.  

 

 Uit bovenstaande gegevens blijkt dat de katholieke aalmoezeniers van bovenaf 

duidelijke richtlijnen kregen over wat kon en wat niet kon. De nadruk werd hierbij gelegd op de 

sacramentele praxis. De soldaten dienden zo vaak als mogelijk de Heilige Eucharistie te 

ontvangen en te biechten. Voor een grootschalig offensief - of wanneer een grootschalig offensief 

van de vijand verwacht werd – verhoogde deze activiteit nog, gezien het groeiende 

doodsgevaar.195  

 

Het is me opgevallen hoe weinig aandacht besteed wordt aan de aalmoezeniersdienst in 

historische onderzoeken naar de algemene geestelijke gesteldheid van de soldaten en hun 

dagelijkse leven in de Eerste Wereldoorlog. Daar waar aandacht aan hen besteed wordt, zijn zij 

overwegend voorgesteld als zijnde onverdunde verkondigers van het religieuze kader dat de 

Kerk aan de oorlog imputeerde. De aalmoezeniers leefden echter vier jaar lang samen met de 

soldaten. Nooit eerder hadden legeroverheden de geestelijke verzorging zoveel vrijheid gegund 

en respect getoond. Zelfs in die landen waar de verhouding tussen kerk en staat voorafgaand 

aan de oorlog penibel was, werden zij welwillend officieel én in praktijk erkend in hun positie.196 

Het was onmogelijk dat deze geestelijken gedurende vier jaar full-time een rolletje speelden, zij 

waren slechts mens onder mensen, met hun eigen persoonlijkheid, gebreken en gebruiken. 

Uiteraard waren zij tijdens de officiële stonden bovenal de stem van de Kerk aan het front, en 

stelden zij in de dagelijkse beslommeringen een voorbeeldfunctie. In le prêtre aux armes, het 
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fronttijdschrift speciaal voor aalmoezeniers, weerklinkt deze ‘stem van alle tijden’ ook in het 

artikel les devoirs des soldats catholiques: 

‚C’est donc à vous, dès aujourd’hui, à vous affirmer nettement ce que vous êtes, et, 

malgré mille entraves, à élever hardiment, fièrement, le plus haut que vous pourrez, le drapeau de 

Dieu et de l’Eglise. L’Ecriture sainte condamnait les làches qui se taisaient par peur: ‘dans le 

grand champ de bataille du monde, disait-elle, dans ce bivouac qui est l’existence humaine, ne sois 

pas comme un bétail muet que l’on pousse.’ (<) Ceux qui se dissent chrétiens doivent agir en 

chrétiens. Il ne faut pas qu’on puisse leur jeter à la face ce reproche: ‘vous vous dites chrétiens, et 

vous n’êtes pas meilleurs que nous. Peut-être allez-vous à la Messe, aux Vêpres, au Salut chaque 

soir; peut-être communize-vous plus souvent qu’à Pâques. Mais qu’est-ce que tot cela? Pour le 

reste, n’êtes-vous pas comme nous? Nous négligeons nos prières; les faites-vous tous les jours? 

Nous blasphémons; vous aussi; nous avons des conversations risquées et des frequentations 

dangereuses, vous aussi. Où est la difference? Dans quelques signes extérieurs de réligion, mais, 

au fond, vous ne valez pas mieux que nous.’ Avouez, mes chers Amis, que le reproche n’est pas 

toujours injustifié. Le premier devoir pour vous, qui prétendez au beau nom de chrétiens, sera 

donc de faire resplendir autant que possible en votre vie le magnifique exemple que vous a donné 

Jésus-Christ lui-même. Vous aurez, non pas une piété de surface qui disparaît au premier soufflé, 

mais une piété sérieuse et profonde qui vous unira indissolublement au divin Maître. (<) au 

découragement qui, parfois, ronge les âmes les mieux trempées; pour rester chastes et purs au 

milieu des séductions, forts, courageux et fidèles au devoir au milieu de la ménace du danger et 

malgré les heures de dégoût et de nostalgie; pour croire, en dépit de tout, au triomphe de nos 

armes et au retour glorieux dans la chère petite patrie. (<) Il y a, mes chers Amis, bien des siècles 

déjà. Nos ancêtres, si religieux et si vaillants, émus par la nouvelle que les musulmans avaient 

profane le tombeau du Christ, se levèrent comme un seul homme, prirent la croix et se 

précipitèrent vers la Palestine au cri de ‘Dieu le veut!’, ‘Dieu le veut!’ ce doit être aussi le cri de 

nos consciences modernes. Les impies ou les faibles profanent le tombeau de Jésus-Christ, je veux 

dire sa mémoire; levons-nous dans l’ardeur de notre foi chrétienne et faisons rayonner autour de 
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nous la vérité de l’Evangile. Les ennemis éternels de Jésus-Christ n’ont pas renoncé, croyez-le 

bien, à rayer son nom de la surface de la terre.‛197 

 

In de gesprekken die zij voerden met de soldaten en in hun dagdagelijkse voorkomen 

kan het niet anders dan dat deze soldaten doorheen hun aalmoezeniers een veel echter beeld 

van het geloof te zien kregen, ontdaan van haar pompeuze en schijnbaar afstandelijke karakter. 

De aalmoezenier was gedurende een groot deel van de dag slechts ‘mens onder mensen’, 

waardoor eenvoudige sociale contacten en vriendschappen tussen soldaten en aalmoezeniers 

onvermijdelijk en zelfs wenselijk waren.  

‚Wij hebben hier in onze kliek eenen pater uit Lokeren, (...) waarmede wij ganscher dagen 

den abris delen. (...) Dat is de wonderste mensch die ik ken.‛198 

 

Onvermijdelijk hebben de soldaten de aalmoezeniers ook beïnvloed, net zoals de 

aalmoezeniers hen beïnvloedden. Soldaat A. Bocklandt vermeldt meermaals in zijn 

oorlogsherinneringen een dergelijk gesprek:  

‚Om 6 uur verlaten wij ons rustkantonnement van Eggenhertscappel (?, ed.) over 

Avecapelle naar het kantonnement van Rousdamme. Dien dag ontving ik een bezoek van den 

sympathieken aalmoezenier en sprak ik heel vertrouwelijk met hem, als mensch en als priester.‛199 

 

 Ook aalmoezenier Van Herck liet het niet na om wanneer de gelegenheid zich voordeed 

melding te maken in zijn dagboek van een dergelijk persoonlijk en vertrouwelijk gesprek, zoals 

eerder reeds weergegeven: 

‚Den 2en nacht rond 4½ ’s morgends valt Sergeant Bourgeois, doodelijk getroffen in den 

buik. Nog een dappere tusschen allen de beste misschien. En ’t ongeluk wou dat ik hem niet meer 

zou zien, hij dien ik nog intiem enkele dagen te voren had gesproken en die zoo openhartig sprak, 

met kinderlijke liefde, doch met heldenmoed want onder zijn 18, 19 jaar school een ziel gevormd 

door ontbeering, en krachtinspanning. Zoo’n schone ziel was te edel voor dees aarde. Moge Ons 

                                 
197 Le prêtre aux armes,  1 oktober 1916, n°40 
198 IFF, brievencollectie P. De Pauw, datum onbekend 
199 KLM, personalia 14-18, n°12, A. Bocklandt, oorlogsherinneringen II 
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Heer zijn ziel naar verdienste zaligen. Hij was nog zoo tevreden, ook eens in den voorpost te 

mogen gaan!‛200  

 

In onderstaande passage uit het dagboek van aalmoezenier Van Herck, het relaas van 

een gesprek tussen hemzelf [V], soldaat Schmitz [S] en dokter Lafont [L], zien we dat hij wel een 

zedelijke voorbeeldfunctie diende te stellen, en de zedelijkheid en strijdvaardigheid predikte, 

maar tegelijk niet vies was van wat schunnige humor in het heetst van de strijd. Daarenboven 

had hij het ook allerminst op angsthazen begrepen: 

‚’t Was den vooravond van het bombardement. Ik lig op mijn bak te rusten. Gombert met 

de duitsche muts snorkt boven me. De nachtlamp spartelt tusschen leven en dood. (...) De 

piepende deur, en een luid gekerm schudden ons wakker. Lafont (dokter, ed.) springt uit zijn wieg 

*V+; Eh bien quoi? Qu’est ce qu’il y a?*L+ C’est Schmitz, Dr, qui a été blessé par 1 balle.*V+ J’étais 

allé faire mes petits besoins, quand j’ai été blessé! O, ces terribles balles d’enfilade! Et moi qui ai si 

peur![S] En daarop begint hij te krijschen van de pijn. Allons mon vieux, ne pleure pas. Allons du 

courage, ce n’est rien! Il y en a d’autres qui sont bien plus gravement blessés que toi!*V+ (<) 

Dites donc, zegt hij ([L]) met vinnijnige stem, est-ce en attaquant le petit poste que vous avez été 

blessé. (...) Allons Dr, vous vous moquez de moi. Est ce que moi je suis un homme pour attaquer 

le petit poste?![S] Twee dagen tevoren was dezelfde quibus aangeloopen met een guêtre 

(vleeswonde aan het been, ed.) en half verwilderd in onzen poste. Dr est ce que je pourrais partir 

pour me reposer un peu, par exemple dans une de ces fermes?[S], en hij wees op Caeskerke, daar 

achter ons201. Op ontkennend antwoord verklaarde hij zeer melancholisch ‘Chaque fois qu’une 

balle passe, mon coeur fait tique, tique comme une mitrailleuse; et chaque fois qu’un obus passe, 

c’est taque, taque!’*S+ Des cloppeurs délivrez nous Seigneur!*V+ (Verlos ons van de broekschijters, 

Heer!, vert. ed.)‛202 

 

                                 
200 Van Herck, J., Memorieboekje 1915, Kontich, Koninklijke kring voor heemkunde - Grafiek, 2002, p.80 
201 Dit is tevens een mogelijk voorbeeld van een ander fenomeen dat lange tijd vakkundig uit de geschiedenis weggedrukt is: 

zelfverwonding, om aan het oorlogsgeweld te ontsnappen. Uiteraard stonden er erge straffen op deze feiten, maar brancardiers, die 

dit moesten melden als ze het vaststelden, sloten meestal de ogen ervoor. Zie hiervoor ook Audoin-Rouzeau, S., Becker, A., 1914-

1918: Retrouver la Guerre/de Grote Oorlog opnieuw bezien, Amsterdam, Mets&Schilt, 2004, p.63 e.v.  
202 Van Herck, J., Memorieboekje 1915, Kontich, Koninklijke kring voor heemkunde - Grafiek, 2002, p.71 
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Net zozeer als zij er elke dag voor streden om bepaalde gewoontes en morele gebreken 

uit te bannen, konden aalmoezeniers niet anders dan bepaalde zaken uit  hun theoretische 

richtlijnen aan te passen aan de praktijksituatie, of ervoor ijveren – zoals bijvoorbeeld het geval 

was inzake de sacramentele praxis bij dronken soldaten – ze in de richtlijnen aangepast te 

krijgen. J.-R. Leconte: ‚Ce premier conflit mondial sera l’occasion pour l’Etat et pour l’armée ‘d’adopter’ 

le prêtre, et pour les prêtres ‘d’adopter’ à leur tour l’armée. Mais ce revirement se payera par la souffrance, 

beaucoup de souffrances bénéfiques puisque les militaires comprirent, enfin, le role des ecclésiastiques à 

l’armée. Ces derniers aussi virent l’armée sous un autre jour qu’avant la guerre. Elle n’était certes pas le 

centre de perdition entrevu jadis, mais bien une école de devoir où les hommes n’etaient ni pires ni 

meilleurs qu’ailleurs.‛203   

 

6.4 Religieuze vieringen 
 

 De aalmoezenier stond aldus voor de onmogelijke taak een stukje christendom te helpen 

waarmaken binnen de gegeven krankzinnige context van een – voor het grootste deel – 

loopgravenoorlog. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de gereformeerde kerkelijke ambtsdragers 

aan het front, de veldpredikers, lag bij de katholieke geestelijkheid de nadruk op de 

sacramentele praxis. Het zo vaak mogelijk opdragen van de Heilige Eucharistie en het afnemen 

van de biecht waren prioritair. Pas 

wanneer deze taak volbracht was, kon 

aandacht besteed worden aan de 

secundaire, eerder individueel 

gerichte taken204. Het bijwonen van 

een misdienst205 was voor vele 

soldaten een vast onderdeel van de 

voorbereiding op het vertrek naar de 

                                 
203 Leconte, J.-R., Aumôniers militaries belges de la guerre 1914-1918, Brussel, KLM, 1969, p.51  
204 ABB, C689, oorlogsdagboek L. Yperman 
205 Op de foto is een misdienst in open lucht, achter het front te zien. Hierbij werd gebruik gemaakt van het draagbare altaar. 

(Herkomst foto: De Win, G., Belgische legeraalmoezeniers van de Eerste Wereldoorlog, Gent, Stichting mens en Kultuur, 1993)  
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frontlinie of op een geplande aanvalspoging.206 In de preek, die voor de soldaten naast de 

communie en het biechtmoment een van de belangrijkste aspecten van het eucharistisch 

gebeuren was, werden traditioneel de soldaten telkenmale opnieuw verzekerd van de steun van 

God aan henzelf en aan het vaderland, werd hen op het hart gedrukt dat zij handelden in 

overeenstemming met de wil van God, en wees de priester-aalmoezenier hen erop godsvruchtig 

en zedelijk te leven. Deze preek moest omwille van de taalwetgeving zowel in het Nederlands 

als het Frans uitgesproken worden, iets waar de aalmoezeniers zich wijselijk punctueel aan 

hielden207. Bij besluit van 13 september 1916208 (cf. supra) diende elke aalmoezenier zich een 

draagbaar altaar aan te schaffen. Dit gezien dagelijks minstens één mis opgedragen moest 

worden indien de omstandigheden dit toelieten, of de aalmoezenier nu aan het front of in een 

kantonnement verbleef. ‚(...) Ik kan dagelijks de H. Mis lezen (...)‛209 Aalmoezenier Flor Fierens, die 

doorheen de oorlog verbonden was aan een aantal artillerie-regimenten210 maakt op  

verschillende gelegenheden gewag van dit draagbaar altaar in de brieven aan zijn broer of diens 

vrouw. Hij beschrijft vooral de kostprijs ervan, die blijkbaar behoorlijk hoog was, alsook de 

handigheid ervan voor het opdragen van missen in de frontlinie en in schuilplaatsen tijdens 

gevechten. Problematisch was daarentegen wel dat de term ‘draagbaar’ volgens Flor wat 

overschat was. Bij lange verplaatsingen moest het ding namelijk tot zijn grote irritatie op eigen 

kracht meegezeuld worden211. De woorden ‘of de aalmoezenier nu aan het front of in een 

kantonnement verbleef’, dienen vrij letterlijk opgevat te worden. Aalmoezenier Van Herck 

beschrijft in zijn dagboek hoe hij de mis opdroeg in wel heel uitzonderlijke omstandigheden: 

‚ ’S morgends heb ik voor de eerste maal het Heilig Misoffer in de loopgrachten gelezen in 

onzen abri. Het weder was te slecht om het buiten te doen. Waarlijk indrukwekkend in zoo’n 

kleine kajuit waar men zich zelf niet geheel kan in rechthouden, 30 meters van de duitschers de H. 

Mis te lezen‛212 

  

                                 
206 Christens,R., De Clercq, K., Frontleven 14-18. Het dagelijkse leven van de Belgische soldaat aan de IJzer, Tielt, Lannoo, 1987, p.85 
207 ABB, oorlogsdagboek E.H. K. Suykers 
208 De Win, G., Belgische legeraalmoezeniers, 1914-1918, Gent, Stichting mens en Kultuur, 1994, p.47 
209 Van Herck, J., Memorieboekje 1915, Kontich, Koninklijke kring voor heemkunde - Grafiek, 2002, p78 
210 Vestingsartillerie Antwerpen (1914), groep kanonnen 120 lang (1915), 1e regiment artillerie (1915), 2e regiment zware artillerie 

(1917), 1e regiment zware artillerie (datum onbekend) 
211 KLM, personalia 14-18, n°28, F. Fierens, 2/05/1915 
212 Van Herck, J., Memorieboekje 1915, Kontich, Koninklijke kring voor heemkunde - Grafiek, 2002, p.67 
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De vermelding van het 

bijwonen van een misdienst is de 

op een na meest voorkomende 

religieuze uiting in de onderzochte 

brieven- en dagboekencollecties. 

Zowat de helft van de hoofdelijke 

brievencollecties vermeldt op 

geregelde tijdstippen de 

aanwezigheid op een misdienst213. Deze bronnen laten het echter niet toe om tot een cijfermatige 

descriptie te komen wat betreft het percentage soldaten dat naar de mis ging, en hoeveel maal 

per week, maand of jaar dat dan was. Op basis van onder andere de kwantitatieve gegevens 

over de verdeling van hosties214, kan een onderzoek hieromtrent meer uitsluitsel bieden over de 

intensiteit van de sociale beleving van religie. Vertrekkend uit de brieven- en dagboekcollecties, 

en ervan uitgaande dat zij hierin de waarheid neerschreven, gingen ruim een vierde onder hen 

meer dan eens per week naar de mis in de frontlinie en de rustkantonnementen. Niet al deze 

soldaten maakten zelf vermelding hiervan, maar volgens de brieven en dagboeken gebeurde het 

bijwonen van de misdienst meestal met de gehele compagnie. Enkele voorbeelden van 

dergelijke vermeldingen: 

‚Ik heb hier reeds tweemaal te communie geweest en alle dagen hooren wij met gansch 

onze compagnie de H. Mis bij, wel te verstaan als het mogelijk is, en tot hiertoe hebben wij reeds 

altijd de kans gehad.‛215 

‚Elken dag gaan wij met de compagnie ter H. Misse, om ons de steun van God en zijne 

Zoon te gewissen. Als wij zoo genoeg bidden en den Duitsch de loef af steken, zal ik rap weder 

naar huis kunnen keren.‛216 

                                 
213 Op de foto is een misdienst te zien, andermaal in open lucht, en in duidelijk vrij oncomfortabele omstandigheden. (Herkomst foto: 

Durnez, G., Zeg mij waar de bloemen zijn, Leuven, Davidsfonds, 1988, p.49) 
214 mogelijk te vinden in archiefmateriaal van de 2e sectie van de aalmoezeniersadministratie onder leiding van adjunct-

hoofdaalmoezenier Dugardyn, die instond voor het cultusmaterieel 
215 IFF, brievencollectie P. De Pauw, 8/10/1914 
216 KLM, personalia 14-18, n°68, G. Van Damme, 27/03/1918 
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‚Dus vrouwtje, 9 op 10 kom ik weer naar huis. Dezen morgend zijn wij allen, ‘t is te 

zeggen gansch ons gezelschap, in ’t land van Waas te biechten en te communie geweest, alle dagen 

gaan wij te samen naar de Mis (...)‛217 

 ‚(...) dan hebben wij tenminste de militaire mis des zondags die heerlijk is. Van 6 tot 8 

mag men ter kerk gaan. Om 11½ de mis.‛218  

 ‚Den vooravond van dien dag, rond 7 uur ging een laatste maal ter Kerke van 

Alveringhen, biechte en communiceerde er en stelde mij onder Gods zegen en onder de bijzondere 

bescherming zijner H. Moeder (...)‛219  

 

 Deze soldaten deelden niet intentieloos mede dat zij de mis bijwoonden. Enkel en alleen 

al de notie dat zij het vermeldenswaardig vonden, laat het belang dat zij eraan hechtten 

uitschijnen, of het belang dat de lezer eraan kon hechten om in de overtuiging te zijn – of dat nu 

daadwerkelijk zo was of niet - dat desbetreffende geregeld op een misdienst aanwezig was. Uit 

de context in de brieven kan echter afgeleid worden dat de momenten dat er een mis 

                                 
217 IFF, brievencollectie P. De Pauw, 14/08/1914 
218 Persoonlijk archief Debaeke, S., stuk 1 
219 KLM, personalia 14-18, n°12, A. Bocklandt, oorlogsherinneringen, IV 
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bijgewoond kon worden de meest rustgevende ogenblikken van de dag of week waren, en de 

misviering hen nieuwe krachten en motivatie gaf om de strijd verder te zetten. Ze verbonden in 

de brieven ook impliciet aan de misstondes een gevoel van geborgenheid. Daarenboven lieten 

zij op eenzelfde wijze herhaaldelijk uitschijnen dat de H. Mis hun gevoel van angst verminderde 

of voor enige tijd geheel wegnam220.  

 

Dit beeld past naadloos in de visie van De Tocqueville op religie, of althans over de voor 

hem positieve effecten van religie221: Een eucharistieviering spreekt de sociale functie van religie 

aan, en de Goddelijke steun die aldus wordt aangeroepen in het samen beleven van rituelen en 

sacrale handelingen zou het individu ontlasten van persoonlijke verlangens, waardoor deze tot 

vrede komt en zich daarenboven op zachte wijze op de (in dit geval mogelijk nabije) dood kan 

voorbereiden. Daarenboven representeerden volgens Durkheim de sacrale handelingen - die 

centraal staan in een eucharistieviering - dat wat sociaal aanvaard was, of wat de Kerk sociaal 

aanvaard wilde maken of houden222. Op die manier vereenzelvigden de soldaten zich alleen al 

door hun aanwezigheid met het waarden- en normensysteem van de religie en de samenleving 

die de religie representeerde. Anderzijds was de dienst van danig kleine omvang, en het contact 

met de priester-aalmoezenier dermate van persoonlijke aard, dat de aanwezigen niet langer 

louter een toeschouwersrol toegewezen kregen, maar actief participant werden aan het hele 

sacrale gebeuren, en door hun houding een invloed konden uitoefenen op het telkens opnieuw 

geconstrueerde religieuze denkkader.  

 

6.5 Katholieke feesten 
 

 Net zoals dat het geval was in de vooroorlogse samenleving kende de uiterlijke beleving 

van het katholieke geloof aan het front duidelijke opstoten gedurende bepaalde periodes in het 

jaar, met name geconcentreerd rond de belangrijkste katholieke feesten; Pasen, Kerstmis, 

                                 
220 Op de foto op de voorgaande pagina is het moment der communie afgebeeld, tijdens de H. Mis, andermaal in open lucht. 

(Herkomst foto: Schepens, L., 14/18. Een oorlog in Vlaanderen, Tielt, Lannoo, 1984, p.140) 
221 Allen, B., Tocqueville, Covenant, and the Democratic Revolution: Harmonizing Earth with Heaven, Lexington, Lexington books, 

2005 
222 Durkheim, E., The division of labor in society. (vert. Halls,W.D.) New York, Free press, 1984 (oorspr.1893), p.227 
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Allerheiligen en Allerzielen, Maria-Tenhemelopneming en Hemelvaart. Dit waren de uitgelezen 

momenten om ook als iets minder overtuigd godsvruchtige het geloof in een sociale context te 

belijden. In het artikel les devoirs des soldats catholiques223, waarin potentiële schimpscheuten van 

een ongelovige jegens de priester voorgewend worden (cf. supra) is dit dan ook een van de 

aangehaalde thema’s:  

‚Vous vous dites chrétiens, et vous n’êtes pas meilleurs que nous. (...) peut-être 

communiez-vous plus souvent qu’à Pâques.(...) Où est la difference? Dans quelques signes 

extérieurs de religion, mais, au fond, vous ne valez pas mieux que nous.‛ 

 

Er werden extra misdiensten opgedragen om de verhoogde toevloed van soldaten aan te 

kunnen224, en in de rustkantonnementen werden – in de meeste gevallen op eigen initiatief van 

de soldaten – aan het Kerkelijke feest aangepaste groepsactiviteiten voorzien. Een voorbeeld 

hiervan valt te lezen in het oorlogsdagboek van A. Bocklandt, wanneer hij vertelt over zijn 

wedervaren tijdens het Allerheiligen- en Allerzielenfeest: 

‚Het is vandaag het blijde feest van Allerheiligen. Na ons wat opgeschikt te hebben, 

begeven wij ons ter kerke; de vloer is er gansch met stroo bedekt en aan de biechtstoelen en 

heiligenbeelden hangen besacen en ransels van soldaten. De hoogmis werd gecelebreerd door den 

sympathieken almoezenier van ons Bataljon – het IIde m.- E.H. Ge.......... – hij hield een roerende 

preek over de betekenis van den IJzerslag, hij verheerlijkte en dankte God voor den zege en 

herdacht, vol ontroering, de gesneuvelde wapenmakkers. (...) Dezen avond hebben wij een banket 

ter eere der gedenking ... een hen zal geslacht worden en met een flesje heerlijke witte wijn 

begoten. Een vorstelijk maal! na al het rauwe varkensvleesch van den IJzer.‛225 

 

  Iets meer dan de helft van de soldaten226 die zich doorheen het jaar nooit uitlieten over 

religieuze themata, bleken dit – zij het echter doorgaans kort en stereotiep – op de katholieke 

feestdagen wél te doen. In de meeste gevallen betrof het in dit geval een geijkte heilswens aan 

geliefden ter ere van het feest, of het uitspreken van de hoop dat God de gelegenheid van het 

                                 
223 Le prêtre aux armes, 1 oktober 1916, n°40 
224 ABB, oorlogsdagboek E.H. K. Suykers 
225 KLM, personalia 14-18, n°12, A. Bocklandt, oorlogsherinneringen, II 
226 61% (afgerond) van de beschouwde soldaten die op ‘normale’ dagen over het geloof stilzwijgend bleven 
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feest zou aangrijpen om de oorlog tot een spoedig einde te brengen. Het is dan ook geenszins 

verwonderlijk vast te stellen dat het aantal aan het geloof gerelateerde items in de 

egodocumenten van de soldaten die zichzelf wel expliciet als godsvruchtig voorstellen eveneens 

steeg rond de dagen waarop deze feesten zich voordeden. Bij hen is de berichtgeving tevens veel 

gevarieerder, en schijnbaar oprechter geformuleerd. Enkele voorbeelden: 

Allerzielen: 

‚Op 2en November – Allerzielendag – spoedde ik mij vroeg ter kerke: aan de drie altaren 

werden de missen ‘pro defunctis’ gelezen en prevelden vurige priesterslippen de gebeden der 

dooden voor hen die reeds den doodsslaap sliepen en eerst ten Eeuwigen dage zouden verrijzen. 

Vele soldaten waren er weder ingeslapen en ronkten en snorkten als zwijnen‛227 

 

Maria-tenhemelopneming: 

‚Tis morgen O-L-V dag: laat ons allen een goed gebed doen op dat alles zo goed mogelijk 

zoude voorbijgaan‛228 

Kerstmis: 

‚God geve dat Kerstdag vrede brenge in de harten onzer soldaten, vrede aan hen die 

lijden, sterkte aan hen die strijden. Hij die stormen bedaarde zal ook eens zijne Hand uitsteken en 

zeggen ‘weest stil en stil zullen de volkeren zijn. Doch de eeuwige onrust der zielen, ’t zoeken 

naar vrede, ’t gedurig streven der harten is veel grootscher, veel pijnlijker dan alle botsingen der 

volkerenmassa’s... Vrede aan ons volk dat nu ronddoolt naar lichaam en geest.‛229 

 

 Ook het inluiden van het nieuwe jaar bleek een reden om zich tot God te wenden, met de 

traditionele hoop op een goed of - in het geval van de oorlogsjaren – een veel beter jaar dan het 

voorgaande. 

‚ Vrouwtje lief, uwen brief was een onverwacht Kerstmisgeschenk, en wel het beste van al 

wat ik kon wenschen. Met de vernieuwing des jaars, Vrouwtjen, wensch ik ook een Zalig en 

gelukkig Nieuwjaar. Ja, Palmijntje, het jaar 1915 dat, wel is waar, slecht begint zal, hoop ik, wel 

                                 
227 KLM, personalia 14-18, n°12, A. Bocklandt, oorlogsherinneringen, II 
228 Deleu, F., Loncke, M., Met het hoofd naar de brug van Schoorbakke, Document humain over en van Marcel Loncke, gesneuveld 

in 1914 w.o.1, Antwerpen, Hadewijch, 1989, p.58-59 
229 Persoonlijk archief Debaeke, S., stuk 19 (Jozef Denys) 
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goed eindigen. Mogen wij gedurende dat jaar wederom vereenigd worden om nooit meer te 

scheiden. Mooge de goede God ons allen gezond bewaren, dat is de wensch welke ik uitdruk voor 

het nieuw begonnen jaar.(...) Vergeet ook niet mijne beste wenschen over te brengen aan eerw. H. 

Pastoor.‛230  

 

‚Met den morgen van 1 Januari spoedde ik mij ter kerke om van God zegening en zege 

voor dit jaar af te smeeken, en de dag verliep in de vroolijkste stemming die het wisselen van 

heilswenschen onderling van lieverlede opwekt.‛231 

 

 Het ware mijns inziens echter ietwat naïef om alle lof voor de verhoogde weergave van 

religieuze gevoelens in de egodocumenten algeheel toe te schrijven aan een daadwerkelijke 

elevatie van de religiositeit. Er was in het publieke veld ongetwijfeld een merkbare toename 

onder impuls van de sociale context en de extra inspanningen van aalmoezeniers232, frontbladen 

en Kerkelijke en wereldlijke overheid233, maar een tweede, naar mijn mening minstens even 

belangrijk aspect dat eigen is aan deze speciale momenten in het Kerkelijke kalenderjaar moet 

eveneens een nadrukkelijke invloed op hun gemoedstoestand hebben uitgeoefend. De Belgische 

samenleving was, onafhankelijk van de kracht van het individuele geloof, doordrenkt van een 

gehechtheid aan deze feestmomenten. Wanneer men het over Pasen, Kerstmis, Allerheiligen, 

Allerzielen etc. heeft,  dan dient ook het gevoel van familiale verbondenheid dat hiermee 

samenhing onderkend worden. De langdurige afzondering van familie en vrienden, alsook het 

verlangen naar de gebruikelijke, al dan niet overtuigd religieuze handelingen tijdens deze 

celebraties voorafgaand aan het oorlogsleven werkte evenzo op het sentiment. Wanneer een 

burger-soldaat aldus in een brief of dagboek verwijzingen naar deze familiale verbondenheid 

wenste te maken, kon hij moeilijk anders dan dit in de taalstructuren te doen die eigen waren 

aan het desbetreffende feest; taalstructuren doordrongen van de religieuze elementen, aldus. 

Het belang dat aan deze celebratiehandelingen gehecht werd, kan toegelicht worden aan de 

hand van een drietal voorbeelden. In een aantal brieven stootte ik op de vermelding van een 

                                 
230 IFF, brievencollectie P. De Pauw, 30/12/1914 
231 KLM, personalia 14-18, n°12, A. Bocklandt, oorlogsherinneringen, II 
232 Leconte, J.-R., Aumôniers militaries belges de la guerre 1914-1918, Brussel, KLM, 1969 
233 De Schaepdrijver, S., De Groote oorlog. Het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog, Amsterdam, Olympus, 1999 
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maaltijdfestijn onder soldaten ter gelegenheid van een Kerkelijk feest. Hierboven gaf ik reeds het 

voorbeeld van Bocklandt, dat ik even ten dele herneem:  

‚Dezen avond hebben wij een banket ter eere der gedenking ... een hen zal geslacht 

worden en met een flesje heerlijke witte wijn begoten. Een vorstelijk maal!‛  

 

Noodgedwongen moesten de aanwezige soldaten uiteraard voor een stuk dienst doen als 

surrogaatfamilie en –vrienden. Het stukje poëzie ‘Kerstnacht aan de IJzer’ uit frontblad Boos 

Iseghem dat als introductie tot deze studie gebruikt wordt, bevat eveneens de versmelting van 

sacrale en profane elementen tijdens religieuze feesten.  

‚(...) De familie zit weder geschaard – ook hij – rond den kerstblok die vlamt in de haard. 

Hij droomt en vergeet hoe alléén hij hier staat (...) Zijn kinderkes knielen voor ’t Goddelijk Wicht 

(...)‛234  

 

Als derde voorbeeld geldt de vaststelling van Mieke Meul in haar 

licentiaatsverhandeling over de oorlogsmeters van het Belgische Leger - die als eerste doel 

hadden de cafard235 onder soldaten tegen te gaan - dat onder de circa 9000 soldaten die 

correspondeerden met een ‘marraine’, er verscheidene waren die, ongeacht zij gelovig waren of 

niet, met Kerstmis en Pasen allerhande geschenken toegestuurd kregen, gaande van snoepgoed, 

nieuwe sokken, handschoenen tot simpelweg geld236. Dit had niets te maken met de religieuze 

oorsprong van het feest in kwestie, maar met de culturele, geprofaniseerde sfeer die rond deze 

feesten geconstrueerd is doorheen de tijd. Deze visie op de uiterlijk verhoogde religieuze 

activiteit van de soldaten rond de Kerkelijke feesten beantwoordt tevens aan de Weberiaanse 

visie op de rationalisering van kerkelijke handelingen, waarin volkse gebruiken tijdelijk een bij 

eerste indruk religieuze invulling kunnen krijgen237.  

 

                                 
234 In: Boos Iseghem, januari 1915 
235 Soldatentaal uit de Eerste Wereldoorlog voor een morele depressie geboren uit de eentonigheid van het bestaan en de dagelijkse 

confrontatie met de dood.  
236 Meul, M., De oorlogsmeters van de Belgische soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog,, Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 

Universiteit Leuven, 2002, deel IV: Casestudy A. Pergoot 
237 Weber, M., The social psychology of the world religions. In: Gerth, H.H. & Mills, C.W. (ed.), From Max Weber: essays in 

sociology, Londen, Routledge, 1991 (oorspr. publ. 1848), p.273-281 
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 Ten slotte verdienen ook de opvallende gebeurtenissen aan het westerse front tijdens de 

kerstdagen van 1914 hier enige aandacht. Paus Benedictus XV riep op 7 december 1914 de 

oorlogvoerende landen op met de vraag ‘mocht tenminste een korte wapenstilstand, een kleine 

rust, een enkele straal van de goddelijke vredezon even de haat komen onderbreken’. Een 

godsvrede naar aanleiding van Kerstmis. De oproep zou in een aantal kranten gepubliceerd 

worden, maar verder geheel een boodschap voor  dovemansoren blijven. De boodschap werd, 

in het licht van wat in het vierde hoofdstuk aan bod kwam, als partijdig, demoraliserend en 

militair-tactisch volkomen onaanvaardbaar afgedaan. Toen namen, op kerstavond 1914 een 

aantal eenvoudige soldaten aan het front het initiatief. Verbroederingen werden – vooral onder 

Duits initiatief - uitgelokt door kerstliederen te zingen, en verlichte kerstbomen op de 

parapetten te plaatsen. Gezien de korte afstand waarop beide legers van elkaar verwijderd 

waren, werden deze liederen gehoord en vaak beantwoord met eigen liederen. Er werden 

oproepen gedaan om ‘niet te schieten’, heilswensen werden over en weer geroepen, en tenslotte 

kwam men her en der uit de loopgraven om met elkaar te gaan praten, en geschenken uit te 

wisselen. Er werden zelfs op enkele plaatsen ‘internationale’ voetbalwedstrijden gespeeld238. Dit 

is de algemeen verspreide, zondermeer sterk geromantiseerde en in de meeste gevallen ronduit 

zwaar overdreven versie van het gebeuren, die echter vrij algemeen bekend is. De waarheid was 

op een aantal lokale uitzonderingen na een stuk minder idyllisch. De kerstverbroederingen 

waren het uitgebreidst aan het Brits-Duitse front, tussen Mesen en Nieuwkappelle. Aan het 

Frans-Duitse, maar vooral aan het Belgisch-Duitse front bleven de verbroederingen volgens G. 

Durnez en M. Jürgs erg beperkt. Een dergelijke notie valt ook te lezen in het gedicht ter 

introductie van het onderzoek. De bestudeerde brieven- en dagboekcollecties ondersteunen 

deze stelling. Het is echter geheel logisch dat brieven erover zwegen, gezien de angst voor 

bestraffing door de legeroverheid. De persoonlijke dagboeken blijven echter eveneens op enkele 

kleine, in vergelijking met het voorgestelde gebeuren flauwe uitzonderingen na stilzwijgend. De 

beweegredenen voor het uitblijven van uitgebreide kerstverbroederingen aan het Belgische front 

zijn legio. Enerzijds was er een te grote wrok van de Belgische soldaten tegenover de Duitse 

soldaten, gezien de gruwelen die het Duitse leger in de beginfase begaan had in België (en 

                                 
238 Jürgs, M., Der kleine Frieden im Grossen Krieg, Munchen, Bertelsmann, 2003; Brown, M., Seaton, S., Christmas truce, Londen, Leo 

Cooper, 1984 
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Frankrijk). Anderzijds was de hoofdreden misschien eerder praktisch van aard. Het Belgische 

front was in vergelijking relatief klein, en het onderwatergezette IJzergebied zorgde op diverse 

plaatsen voor een ietwat grotere afstand tussen beide legers, alsook een letterlijk en figuurlijk 

bevroren, moeilijk te overbruggen niemandsland. Her en der waren er wel kortstondige 

‘verbroederingen’ aan het Belgisch-Duitse front, doch lang niet zo uitgebreid als aan het Brits-

Duitse front. Deze wederzijdse afspraken, als een matige vorm van verbroedering beschouwd, 

waren eerder praktisch van aard. Het betrof in deze gevallen het vrij ophalen van in 

niemandsland achtergebleven lijken, wat ruilhandel, of zelfs een uitgelezen, zij het ietwat 

onorthodoxe, tactiek om meer te weten te komen over de vijand. De meest gekende 

kerstgebeurtenis aan het Belgische front vond op 26 december plaats ter hoogte van de Hoge 

Brug in Diksmuide239. Op Duits initiatief werd een officieuze lokale wapenstilstand bekomen, 

werden er kerstliederen gezongen en bij wijze van verbroedering-op-afstand geschenken over 

en weer geworpen. Een Diksmuids remonstrans – een religieus symbool bij uitstek - van de 

zusters van de Heilige Vincentius van Deftinge, buitgemaakt door de Duitse troepen in een 

Diksmuidse kolenkelder, werd terugbezorgd door een Duitse officier aan een Belgische 

officier240. Deze gebeurtenis is uitgegroeid tot een ware legende, mede door het op de 

gebeurtenis geïnspireerde schilderij ‘kerstnacht aan de IJzer’ van de hand van Sam de Vriendt, 

die het kersttafereel dermate idealiseerde. Na de gebeurtenis durfde haast niemand luidop 

erover spreken aan het front. De legerleiding reageerde vrij negatief, en was bang dat er nog 

andere vredesgebaren zouden volgen. De Belgische officier die de remonstrans in ontvangst had 

genomen, werd overgeplaatst, zijn broer zag een aantal kansen op promotie aan zijn neus 

voorbijgaan, enkel en alleen omdat hij de broer was van.  In het verdere verloop waren er nog een 

aantal halfslachtige voorvallen van officieuze lokale wapenstilstanden of matigende afspraken, 

doch niet meer van het kaliber van de kerstperiode van 1914. Als uitzondering op deze regel kan 

de Paasopstand van de Ierse troepen in 1917 gelden. Het belang van de kerstgebeurtenissen van 

1914 bestaat erin dat deze toenaderingspoging in het kader van de publieke uiting van een 

geloofscontext mede kan hebben bijgedragen aan het besef dat de oorlog gevoerd werd tegen 

een publieke vijand, en gevoed werd door haat tegenover de slechte bedoelingen van deze 

                                 
239 Op luttele meters van waar nu de Ijzertoren staat 
240 Durnez, G., Zeg mij waar de bloemen zijn: beelden uit de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen, Leuven: davidsfonds, 1988, p.85 
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vijand, doch dat tegenover hen, in dezelfde modder, in dezelfde geestelijk verscheurende 

omstandigheden ook maar eenvoudige, vaak eveneens gelovige mensen lagen met een leven 

buiten dit oorlogsbestaan, met civiele overtuigingen en ambities, met vrouw en kinderen. Dit 

was tevens de grootste vrees bij de legerleiding,  die het voortduren van de oorlog in gevaar kon 

brengen; dat de haat tegen de publieke vijand het onderspit zou delven tegen de empathie met 

de tegenstander als individu. Op deze wijze sublimeerden onbewust de Vaticaanse en de 

nationaal-religieuze stellingname over de oorlog zich enigszins gedurende de kerstdagen van 

1914 in de positionering van soldaten en legerleiding tegenover het hele gebeuren. 

 

6.6  Frontverenigingen met religieus oogmerk 
 

 Het ontstaan in de bizarre omstandigheden aan het front van op de verzorging van het 

geestelijke leven gericht sociaal engagement door de soldaten lijkt de droom van 

wereldvreemde geloofsidealisten. Integendeel; het bleek een vruchtbare voedingsbodem voor 

de sociale beleving van religiositeit.  

 

Vooreerst ontstond in vrijwel elk bataljon (800 à 1000 soldaten) in de loop van 1915 een 

verbond ter verering van het Heilig Hart, en dit vooral onder invloed van de sterk 

vertegenwoordigde geestelijken onder de brancardiers241. De cultus van het Heilig Hart stelt een 

verering van het hart van Christus voorop, dat symbool staat voor pure liefde en 

barmhartigheid. Initieel kwam de niet-georganiseerde Heilig-Hartdevotie tot stand onder 

impuls van de mystieke ervaringen van onder andere Mechtild van Maagdenburg in de 13e 

eeuw en Margaretha-Maria Alacoque in de 17e eeuw. De cultus was in de 19e en begin 20e eeuw 

reeds wijdverspreid aanwezig in de katholieke geloofcultuur. Vanaf 1897 werd ze door de 

Kerkgemeenschap ingeschakeld om het geloof bij de mannelijke arbeidersklasse te stimuleren. 

Zij ontstonden onder impuls van de sociale actie der Jezuïeten, door een versmelting van de 

Jezuïetische Xaverianenbonden en de arbeidersretraites, georganiseerd door het Jezuïetische 

Gentse retraitehuis in 1896. Vanaf 1909 kende de beweging onder de zegen van kardinaal 

                                 
241 In soldatentaal ook wel cibisten genoemd, als verwzijging naar het Centre d’Instruction des Brancardiers Ecclésiastiques, het 

opleidingscentrum waar men als paters en seminaristen de legerdienst kon vervullen 
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Mercier in het aartsbisdom Mechelen en in Limburg sterke opgang als religieus verbond, 

uitsluitend voor mannen242. Tijdens de oorlog groeide zij ietwat ongecontroleerd verder, met de 

oprichting van een eigen bond in vele parochies over het hele land243. Deze cultus werd aldus 

ook verdergezet in soldatenmiddens, en kende zelfs tegenover de vooroorlogse omvang ervan 

ook hier een sterke uitbreiding. Het gegeven dat de bonden enkel voor mannen toegankelijk 

waren, vormde uiteraard geenszins een bezwaar aan het front. Behalve tijdens het hoogfeest van 

het Allerheiligste Hart van Jezus op de derde vrijdag na pinksteren, werd elke eerste vrijdag van 

de maand door deze bonden aan het Heilig Hart toegewijd, met inbegrip van een eucharistische 

aanbidding. Deze devotie was bijzonder populair onder soldaten, omdat aan de devotie het 

volksgeloof verbonden was dat wie op negen achtereenvolgende eerste vrijdagen van de maand 

de Heilige Mis bijwoonde, en hierbij telkens biechtte en communiceerde, geen plotselinge en 

onvoorziene dood zou sterven, niet zou sterven zonder de laatste sacramenten te hebben 

ontvangen, en in zijn sterfuur gesterkt zou worden door God’s bijzondere bijstand. Voorwaar 

een uitstekend vooruitzicht voor een gelovige soldaat, zo lijkt. Vanaf 1917 raakten deze bonden 

– althans aan het front - een stuk van hun elan kwijt, wat gezien de veelvuldige voorbeelden die 

de belofte der devotie tegenspraken niet geheel onlogisch was. Na de oorlog drong zich rond de 

Heilig Hartdevotie een degelijke organisatie op, met de in werkingstelling van een centraal 

secretariaat in 1922 tot gevolg. 

 

Geconfronteerd met de in hun ogen problematische sociale werkelijkheid aan het front 

voelden vele Vlaamse gelovige soldaten waaronder vooral studenten, seminaristen-brancardiers 

en hoger gediplomeerden eens het front zich ietwat gestabiliseerd had en duidelijk werd dat 

deze situatie wel eens enige tijd zou kunnen aanhouden eveneens de drang om zich te 

groeperen in verenigingen. Een aantal vrijzinnige en louter op intellectuele of kunstzinnige 

uiting en ontplooiing gerichte verenigingen niet te na gesproken, waren deze privé-initiatieven 

naar analogie met zovele vooroorlogse studentenkringen, debating-clubs en gebedskingen in 

                                 
242 Buerman, T., Van Osselaer, T., De feminisering van religie. Past de internationale these binnen de Belgische context?, in: Verslagen 

van het Centrum voor Genderstudies, Universiteit Gent, n°16, 2007, p.5-26; Buerman, T., Van Osselaer, T, Op zoek naar de goede 

katholiek m/v. Feminisering en masculiniteit in het katholicisme in België sinds de vroegmoderne tijd (1750-1950), paper voorgesteld 

op de Herfstvergadering van de Koninklijke Zuid-Nederlandse Maatschappij voor Taal-, Letterkunde en Geschiedenis, Gent, 

20/10/2007 
243 ODIS - Database Intermediary Structures Flanders: Bonden van de Vrienden van het Heilig Hart (www.odis.be) 
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Nederlandstalig België bij aanvang religieus van inslag244. Gestimuleerd door populaire figuren 

zoals Hilaire Gravez en Cyriel Verschaeve - die tijdens de oorlog kapelaan was in Alveringhem, 

10km achter het front - die meniger lans voor het verenigingsleven aan het front braken, werden 

zij zich bewust dat zij - die in feite de Vlaamse katholieke elite dachten te vormen - zijde aan 

zijde met ‘eenvoudige’ medemensen, een unieke kans hadden meer dan ooit tot hen door te 

dringen. Door hun ‘goede’ voorbeeld, door de verspreiding van lectuur en door georganiseerde 

studie en bezinning konden zij naar hun mening op deze wijze wegbereiders zijn van een 

maatschappelijke mentaliteitswijziging245. De religieuze, morele en intellectuele actie van deze 

zelfbenoemde katholieke intellectuele elite kwam volop op gang vanaf de zomer van 1915. Een 

aantal van deze frontinitiatieven was nauw verbonden met de acties tegen het zedenverval die 

achter het front ontstonden, zoals reeds behandeld in het vijfde hoofdstuk. Onder het 

voorzitterschap van Hilaire Gravez werd de Leuvense katholieke studentenkring Amicitia aan 

het front verdergezet, met een sterk geëlaboreerde interne briefwisseling en geregelde 

(fragmentarische) samenkomsten gevuld met voordrachten, debatten en gebedsmomenten246.  

Tientallen gelijkaardige verenigingen ontstonden vanaf 1915 aan het front, mede dankzij het 

wegbereidende werk van Frans Daels. Zij kwamen 9 op de 10 voort uit aftakkingen van het 

vooroorlogse Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond, en vertoonden aldus bij aanvang 

een uitsluitend Vlaams-religieus karakter, én zij hadden de volledige goedkeuring van de 

militaire overheid. Hun samenkomsten waren ontmoetingsplaatsen waar vrienden elkaar op 

geregelde tijden terugvonden en van gedachten wisselden247. In februari 1916 bundelden het 

merendeel van deze Vlaams-katholieke verenigingen hun krachten in het door Hilaire Gravez 

en Frans Daels opgerichte S.K.V.H. (Secretariaat van Katholieke Vlaamse Hoogstudenten), 

waarvan eerder reeds sprake. Haar officiële doel was ‘het behoud der Vlaamse jongens, midden de 

menigvuldige gevaren, onafscheidelijk van een langgerekt, onnatuurlijk oorlogsleven’. Het SK.V.H. 

onderhield nauwe banden met de krant de Belgische Standaard en haar oorlogswerking, waarin 

de kapucijn Ildefons Peeters en Marie Elisabeth Belpaire achter het front bijzonder actief 

                                 
244 Schepens,L., 14/18. Een oorlog in Vlaanderen, Tielt, Lannoo, 1984, p.162 

245 Durnez, G., Zeg mij waar de bloemen zijn: beelden uit de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen, Leuven, Davidsfonds, 1988, p.138 
246 Wils L., Flamenpolitik en Aktivisme, Leuven, Davidsfonds,1974 
247 Schepens, L., Stille getuigen, 1914-1918: kunst en geestesleven in de frontstreek, Brugge, 1964, p.25 
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waren248. Tot januari 1917 werden deze kringen door generaal Wielemans nog als bevorderlijk 

voor de de morele weerbaarheid gezien. In februari 1917, na het overlijden van deze generaal, 

werden een groot aantal van de Vlaams-Katholieke verenigingen die zich enigszins met de 

Vlaamse en sociale actie bezighielden op bevel van het militaire hoofdkwartier afgeschat, daar 

deze door de opvolger van Wielemans als broeinesten van flamingantisme beschouwd werden. 

De soldaten mochten zich enkel nog met activiteiten bezighouden die de militaire actie ten 

goede kon komen.249 De werking werd – om ze te redden - grotendeels door de soldaten 

overgedragen in civiele handen achter het front. Aan het front groeide de clandestiene werking 

van de Frontbeweging vanaf 1917 uit tot een belangrijke Vlaams-katholieke beweging, doch 

haar doeleinden waren nauwelijks nog op de religieuze doeleinden gericht250. 

 

6.7 Besluit 
 

 Bij aanvang van dit hoofdstuk stelde ik in vraag of er doorheen het religieuze 

middenveld een daadwerlijke wisselwerking was tussen top en basis. Vooreerst werd duidelijk 

dat de aalmoezeniers, en meer algemeen de religieuze gezagdragers in het publieke veld een 

uitgebreid persoonlijk contact met de gelovigen opbouwden. Dit liet hen toe om de religieuze 

denkkaders van bovenaf op efficiënte wijze over te brengen naar de soldaten, de basis aldus. 

Anderzijds impliceerde dit desondanks de strikte controle en regelgeving ook een actieve 

impact van de gelovige soldaten op deze aalmoezeniers, waardoor hun denkkaders eveneens 

beïnvloed werden en aanpassing ondergingen. De frontbladen, voor een overgroot deel in 

Kerkelijke handen, doch met leken als co-schrijvers, brachten een stuk minder uitwisseling van 

visies op het geloof voort. Dit kan verklaard worden doordat enerzijds de eindredactie vaak in 

Kerkelijke handen was en er door hen publiekelijk niet van de officiële boodschap afgeweken 

kon worden, en anderzijds door het constante gevaar van de militaire censuur. Toch kon vooral 

in de niet-expliciet religieuze frontbladen meniger volkse geloofsuiting zijn weg naar de 

publicatie vinden. Naarmate de oorlogsjaren verstreken werden de religieus getinte artikels in 

                                 
248 Durnez, G., Zeg mij waar de bloemen zijn: beelden uit de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen, Leuven, Davidsfonds, 1988, p.138 
249 Ibid., p.141 
250 Vandeweyer, L., Frontbeweging, In: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, deel 1, Tielt, Lannoo, 1998, p. 1210 – 1223 
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frontbladen alsmaar militanter. Tijdens eucharistievieringen en religieuze feesten werd de 

sociale beleving van het geloof aangewakkerd. De dagelijkse misdiensten betekenden voor vele 

soldaten een grote morele steun en motivatiebron. Vanaf 1915 speelden de vanuit de basis 

ontstane sociaal-culturele verenigingen met religieuze inslag een belangrijke rol in de 

ondersteuning van het geestelijke leven van de soldaten. Er was dus wel degelijk sprake van een 

wisselwerking tussen top en basis doorheen het religieuze middenveld. Daarenboven wijzen 

deze onderzoeksresultaten erop dat de sociale beleving van het geloof in het publieke veld - 

zowel spontaan, georganiseerd van bovenaf als van onderuit - een belangrijke pijler van de 

religiositeit aan het front inhield. Nuance bij dit alles is dat de Vlaams-religieuze actie aan het 

front in vele gevallen verbonden was met sociale en politieke actie. Het geloof werd hierbij 

vooral als groepsbindend element gehanteerd tegenover de overwegend vrijzinnige 

ingesteldheid van de legerleiding. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

Hoofdstuk 7. Individuele religiositeit en de persoonlijke 

praxis 
 

7.1  Inleiding   
 

 In de voorgaande hoofdstukken lag de nadruk op die aspecten van het geloof die zich 

uitdrukkelijk in het publieke veld manifesteerden. Religie dient echter – en dit was tevens de 

grootste bron van kritiek op de Durkheimiaanse visie op het geloof - ook benaderd te worden 

met de individuele religiositeit in het private veld als uitgangspunt. Individuele vormen van de 

religieuze ervaring worden door Freud in dezen beschouwd als zijnde een voortdurende 

zoektocht naar de vervulling van een aantal oerwensen waar het rationele menselijke denkkader 

niet aan tegemoet kan komen251. Deze wensen zijn volgens Freud op individueel niveau in 

hoofdzaak geconcentreerd rond een gevoel van machteloosheid, de verlenging van het aardse 

bestaan en existentiële angsten. Jung stelde dat deze irrationele verklaringsdrang, die zich 

doorheen het Godsbeeld van het zelf manifesteert in de vorm van archetypische voorstellingen 

van het collectieve onderbewustzijn, noodzakelijk zijn voor de psychische gezondheid van het 

individu (en bijgevolg ook de samenleving).252 In dit hoofdstuk wordt dan ook gefocust op de 

persoonlijke beleving van het (katholieke) geloof. Dit veronderstelt een beschouwing van de 

primaire geloofsuitingen in het private veld. Wat was het belang van het gebedsritueel voor 

soldaten? Welke geloofsinhouden kwamen hierin aan bod? Waren de soldaten die zichzelf als 

gelovig beschouwden in het bezit van een Bijbel, en werd die ook effectief ter hand genomen? 

Bleven er ook aan het front een aantal elementen van het volksgeloof aanwezig? Hoe gingen de 

religieuze gezagsdragers hier mee om?  

 

 

 

                                 
251 Freud, S., Totem und Tabu. Einige Übereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker, Leipzig, IPV, 1925 

(oorspr.1912), p.19-32 
252 Jung, C.G., Two essays on analytical psychology: in: collected works, vol.7 (vert. Hull, R.), Princeton, Princeton University Press, 

1966 (oorspr.1928), p.403 
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7.2  Het gebed 
 

‚Blijf altijd bidden. Verslap daarin niet en toon de Heer uw dankbaarheid.‛ (Kol.4:2)253 

‚De Heer is dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die teneergeslagen zijn.‛ 

(Ps.34:19)254 

 ‚Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je 

doet, dan baant hij voor jou de weg.‛ (Spr.3:5-6)255 

‚Wees niet bang, want Ik ben met u. Kijk niet angstig om u heen, want Ik ben uw God. Ik zal u 

kracht geven en u helpen; Ik zal u overeind houden met Mijn heilrijke hand.‛ (Jes.41:10)256 

‚Bid veel voor andere mensen; smeek God of Hij genadig wil zijn; dank Hem voor alles wat Hij 

voor hen heeft gedaan en wat Hij nog gaat doen.‛ (1 Tim.2:1)257 

 

 Vanouds heeft het persoonlijke gebed en het groepsgebed een belangrijke plaats in de 

Christelijke traditie. Zij is bij aanvang van de 20e eeuw naast het regelmatig deelnemen aan de 

Heilige Mis en – uiteraard - het daadwerkelijk godsvruchtig leven de belangrijkste persoonlijke 

verplichting voor gelovigen. Stijn Streuvels verhaalt in zijn oorlogsdagboek op 9 augustus 1914 

doorheen een beeld van de burgerbevolking bij aanvang van de oorlog zijn achting ervoor als 

volgt: 

‚Te Harelbeke ontmoeten wij een ontzaglijke menigte die in bedevaart optrekt naar een 

landelijk kapelletje. Mannen, vrouwen en kinderen gaan in eindeloze stoet, door de hitte en bidden 

luidop. 't Is indrukwekkend zulk een massa weerloze lieden te zien die door 't gebed, hun vrees 

trachten te overmeesteren en de hulp en tussenkomst afsmeken van God. ’t Zijn mensen die zonen 

of een echtgenoot bij ’t leger hebben, want de ernst en de onrust staat op hun wezen en de goede 

uitval is zoveel als hun eigen bestaan‛258 

 

                                 
253 De Bijbel, nieuwe vertaling, Leuven, Vlaamse Bijbelstichting, 2005: Brief aan de Kolossenzen 4:2  
254 Ibid., Psalm 34:19 
255 Ibid., Spreuken 3:5-6 
256 Ibid., Jesaja 41:10 
257 Ibid., Eerste brief aan Timoteüs 2:1 
258 Streuvels, S., In oorlogstijd, het uitgegeven en onuitgegeven oorlogsdagboek 1914-1918, Brugge, Orion, 1979, p.54 
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Het is dan ook geenszins verwonderlijk dat het gebed de meest ter sprake gebrachte 

religieuze uiting in de onderzochte brieven- en dagboekcollecties is. In 8,3 procent van de 

onderzochte egodocumenten was een verwijzing naar het gebed terug te vinden, vaak zelfs 

meermaals in eenzelfde brief of dagboeknotitie. In de wijze waarop naar het gebed verwezen 

wordt is bovendien een sterk vertrouwen in de kracht en doeltreffendheid ervan af te lezen. Een 

zekere soldaat ‘Michiel’ (familienaam onbekend) verwoordt het kort voor het einde van de 

oorlog, in september 1918, in een brief aan Jeroom Leuridan als volgt:  

‚(...) kunnen wij enkel jammeren? (...) Neen Jeroom, we kunnen bidden! Dit is nu ons 

eenig waarachtig wapen, maar ook hoe krachtig.‛259 

 

De inhoud ervan, en het doel en de werkingskracht die de soldaten aan de gebeden 

toeschrijven is daarentegen wel opvallend. Het lijkt me opmerkelijk hoe dicht de wijze waarop 

over gebeden gesproken wordt aanleunt bij de werkzaamheid die de Bijbel eraan toekent, wat 

kennis van de Bijbelse gebedsfuncties suggereert. Verschillende types gebedsvermeldingen 

kunnen onderscheiden worden. Deze zijn  - telkens begeleid door een of meerdere duidelijke 

voorbeelden - respectievelijk naargelang de mate waarin zij voorkwamen hieronder 

weergegeven. 

 

Het meest voorkomend is de loutere melding van het gebed zonder te verwijzen naar 

enige inhoud of functie. De soldaat in kwestie wil de lezer van zijn brief duidelijk maken dat hij 

regelmatig bidt, zonder er verder op in te gaan, of hij wil er akte van bijhouden in zijn dagboek. 

‚(...) alle avonden lezen wij luidop ons avondgebed alvorens ons op het stroo neer te 

leggen (...)‛260  

  ‚(...) elken dag bidden wij tot twee keers braaf met den tranchée (...)‛261 

 

Indien er kennisgeving van de inhoud van het gebed aanwezig was, dan bleek dit gebed 

in bijna de helft van de gevallen te handelen over het afsmeken aan God van persoonlijke 

                                 
259 Persoonlijk archief Debaeke, S., stuk 80 
260 IFF, brievencollectie De Pauw, P., datum onbekend 
261 KLM, personalia 14-18, n°27, A. Fierens, 07/02/1915 
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bescherming in de strijd; een loutere vraag om het eigen leven onder Goddelijke bescherming te 

verlengen, dus. 

‚Ik eindig, God dank! Hij heeft me gered uit een der ijzelijkste slagen die ik nooit of nooit 

zal vergeten! En zeggen dat wij gisteren zelfs den tijd niet hadden mis te horen. Doch op het 

slagveld heb ik gebeden‛262  

‚Dus vrouwtje, weest gerust, 99 kansen op 100 en ik kom na den oorlog weder tot U. 

Daarvoor ook bid ik dagelijks den Heer‛263  

 

In de eerste brief aan Timoteüs - onderdeel van de sinds de 18e eeuw zogenaamde 

pastorale brieven264 in de bijbel - waarvan in de inleiding een fragmentje is weergegeven staat te 

lezen dat er ook voor anderen kan en moet gebeden worden tot God. Aansluitend op de 

primaire inhoud van de soldatengebeden, is de tweede meest voorkomende uiting een oproep 

tot de naasten om te bidden voor de bescherming en het welzijn van iemand anders. In de 

meeste gevallen betrof deze ‘iemand anders’ de soldaat zelf. In dagboeken komt deze uiting 

geheel niet voor265.  

‚En vergeet mij niet in uwe gebeden want ’t is God alleen die over leven en dood beschikt 

(...) Oh, Palmijntje, ik bid dat God er toch maar voor zorgt, voed hem (zijn kind, ed.) ook op in eer 

en deugd, vrouwtje, want daar alleen is het ware geluk te vinden, men ondervindt het immers nu 

genoeg, waar is er tegenwoordig moed en troost te vinden, tenzij bij den Almachtige?266  

‚Hoe ik uit den slag geraakt ben, dat heb ik aan God en U aller gebeden te danken, ’t was 

een echt mirakel. God heeft uwe aanroeping aangehoord‛267 

‚Wat er ook gebeuren moge, wanhoopt niet maar bidt, ja, bidt veel, opdat de goede God 

mij toch zoude sparen‛268  

                                 
262 Deleu, F., Loncke, M., Met het hoofd naar de brug van Schoorbakke, Document humain over en van Marcel Loncke, gesneuveld 

in 1914 w.o.1, Antwerpen, Hadewijch, 1989, p.103 
263 IFF, brievencollect De Pauw, P., datum onbekend 
264 De twee brieven aan Timoteüs en de brief aan Titus worden sinds de 18e eeuw ‘pastorale brieven’ genoemd, omdat zij een grote 

hoeveelheid instructies bevatten voor de kerkelijke gezagsdragers, vooral met betrekking tot het pastorale beleid.  
265 Niet in de vorm waarbij de schrijver oproept om voor hém te bidden, noch (zoals eerder te verwachten valt in een dagboek) in de 

vorm waarbij de schrijver vermeldt voor iemand anders te hebben gebeden 
266 IFF, brievencollectie De Pauw, P., 11/08/1914 
267 Deleu, F., Loncke, M., Met het hoofd naar de brug van Schoorbakke, Document humain over en van Marcel Loncke, gesneuveld 

in 1914 w.o.1, Antwerpen, Hadewijch, 1989, p.73 
268 Persoonlijk archief Herremans, J., stuk 8 
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Naast deze oproepen voor het individuele heil, hadden bepaalde gebeden ook een hoger 

doel voor ogen. Door het gebed diende in deze gevallen een beëindiging van de oorlog of het 

(her)winnen van een gelukkig leven bekomen te worden. 

‚’t is morgen O-L-V dag: laat ons allen een goed gebed doen op dat alles zo goed mogelijk 

zoude voorbijgaan‛269 

‚Bidden wij God, (...) dat wij allen ons weldra gelukkig mochten terug vinden en ons het 

geruste leven van vroeger verschaffe‛270  

 

Bij de soldaten die het frequentst religieuze uitingen in hun brieven en dagboeken 

opnamen, en dus voor zover hun schrijfsels hiervoor borg kunnen staan het meest gelovig 

waren, kwam daarnaast ook een erg berustende gebedsinhoud voor. Gebeden waarin het eigen 

overleven onder absoluut vertrouwen in de handen van God gelegd wordt.  

‚toch, Vrouwtje zoet, onderwerpen wij ons aan Gods wil en moest het gebeuren dat de 

Heer mijn leven vraagt, troost u en denkt dat uw man voor U in den hemel ten beste spreekt. Ja 

vrouwtje zoet, ik ben er zeker van, zoo God mij het leven ontneemt dan kom ik in den hemel uit en 

dat is toch onze bestemming, nietwaar?‛271 

 

 De gebeden zijn geloofsuitingen die zonder exceptie geheel uit het individu zelf 

voortspruiten. Er waren uiteraard een aantal – vooral vooroorlogse - gebedenboeken 

voorhanden in de loopgraven272, maar slechts weinig gewone soldaten waar in het bezit ervan273. 

Het gebed vormt dan ook een van de primaire afspiegelingen van de functie die het geloof 

diende te vervullen voor de soldaten. Deze functie was niet zelden van voorwaardelijke aard. In 

de gebeden wordt als het ware veropenbaard wat zij in ruil voor hun geloof verwachtten. Het 

gebed is ook voor Jung de eerste en belangrijkste wijze waarop de archetypen van het collectieve 

                                 
269 Deleu, F., Loncke, M., Met het hoofd naar de brug van Schoorbakke, Document humain over en van Marcel Loncke, gesneuveld 

in 1914 w.o.1, Antwerpen, Hadewijch, 1989, p.58 
270 Persoonlijk archief Beyne, A., stuk 7 
271 IFF, brievencollectie De Pauw, P., 11/08/1914 
272 Het SKVH publiceerde in 1917 eveneens een mis- en gebedenboek; het mis- en gebedenboek van den Vlaamschen soldaat, maar dit 

werd door de censuurcommissie verboden 
273 Museumcollecties IFF en Sanctuary Wood 
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onderbewustzijn zich in een dialoog tussen het zelf en het door het zelf geconstrueerde 

godsbeeld veruiterlijken274. Deze religieuze uitlatingen kunnen mijns inziens aldus beschouwd 

worden als de essentie van de individuele religiositeit, aan de basis van de piramidale 

geloofsstructuur, of anders gesteld, de échte religiositeit van de modale gelovige soldaat, voor 

zover die überhaupt bestond.  Opvallend is het contrast met de religieuze denkkaders die door 

de Kerkelijke gezagsdragers en de aalmoezeniers tijdens de officiële stondes verspreid werden. 

Het geloof zoals in de gebeden uitgedrukt was veel functioneler van aard. Benvindo: ‚Ce qui 

étonne, c’est la fonction que les troupiers attribuent à la religion. Elle tient lieu de paratonnerre, devant 

protégér les soldats des dangers et de la mort. (...) La conviction que Dieu les aide et les protège permet à 

de nombreux combattants de tenir.‛275 Daar waar de geloofskaders van bovenaf een functie 

attribueerden aan het sterven in de strijd door de religie en het voorzetten van de strijd in naam 

van de religie, zochten de meeste soldaten in hun persoonlijke geloof op Freudiaanse wijze net 

het omgekeerde op. Het is opmerkelijk hoe deze tegenstelling door Robert Hertz, een leerling 

van Durkheim, in oktober 1914 reeds werd vastgesteld aan het front. Hij onderscheidde twee 

verschillende christelijke geloofstypes in de opvattingen aan het Franse front, die schijnbaar 

conflictloos door elkaar gehanteerd werden. De ene was wat hij noemde een ‘religion de la 

guerre’, gebaseerd op een oproep tot moed en zelfopoffering, de andere was een ‘religion de la 

frousse’ of ‘religion paratonnerre’. Een geloof dat gebaseerd was op de angst voor de dood en het 

lijden276. Enkel de soldaten die ik eerder als het gelovigst aanzag, gebruikten beide geloofstypes 

in de gebedsboodschappen in brieven en dagboeken.  

 

7.3  Religieuze lectuur 
 

 Religieuze lectuur was zoals in voorgaande hoofdstukken reeds aangetoond werd 

overvloedig aanwezig in de vorm van aan het front verspreide officiële kranten, frontbladen en 

periodieken. Daarnaast waren een aantal initiatieven ingericht waarlangs soldaten beroep 

                                 
274 Jung, C.G., The archetypes and the collective unconscious: West and East, in: collected works, vol.9 part 1 (vert. R. Hull), 

princeton, Princeton university press, 1980 (oorspr. 1934), p.537 
275 Benvindo, B., Des hommes en guerre. Les soldats belges entre ténacité et disillusion 1914-1918, Bruxelles, ARA, 2005, p.131-132 
276 Becker, A., Églises et ferveurs religieuses, in: Audoin-Rouzeau, S., Becker, J.-J. (ed.), Encyclopédie de la Grande Guerre, 1914-1918: 

Histoire et culture, Paris, Bayard, p.732 
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konden doen op een ruim arsenaal aan boeken. Een belangrijke nuance bij dit alles is dat een 

zeker gedeelte van de Belgische soldaten volstrekt ongeletterd was. De (religieuze) literatuur in 

gelijk welke vorm dan ook bereikte dus in eerste instantie slechts een relatief beperkte groep. 

Tijdens rustmomenten werd als oplossing voor dit probleem vaak in kleine kring voorgelezen 

uit de voorhanden zijnde literatuur277. Bij de contemplatie van de religieuze literatuur die 

present was in soldatenmiddens, dient een onderscheid gemaakt te worden tussen primaire 

geloofsliteratuur en afgeleide religieuze geschriften. De primaire geloofsliteratuur was de Bijbel, 

en deelpublicaties uit de Bijbel. Afgeleide religieuze literatuur waren bekende boeken met 

religieuze inhoud, publicaties van de religieuze verenigingen aan en achter het front, en poëzie. 

 

 Vooreerst was er een ruime verspreiding van integrale exemplaren van de Bijbel. Bij 

aalmoezeniers kon men, zij het veelal op bestelling, tegen betaling van de in verhouding relatief 

lage278 som van 1,5 Belgische frank een exemplaar bekomen279. Exacte cijfers over de hoeveelheid 

bijbels die op dergelijke wijze verspreid werden onder de soldaten zijn voor zover ik weet 

nergens voorhanden. Eveneens erg populair waren de losse publicaties van het evangelie 

volgens Johannes, in de volksmond ook wel het St.-Jans evangelie genoemd. Dit evangelie werd 

gedrukt op zakformaat, zodat het op elk moment van de dag beschikbaar was doordat het 

voortdurend op het lichaam kon gedragen worden280. In het achtste hoofdstuk wordt dit 

fenomeen dieper behandeld. 

 

 Als eerste van de secundaire groep geloofsliteratuur zijn de publicaties verricht door de 

verenigingen in legercontext met religieus beginsel die in het vierde en zesde hoofdstuk aan bod 

kwamen van belang. Deze waren in hoofdzaak gericht op het opkrikken van het zedelijke 

gedrag van de soldaten, en het verspreiden van de religieuze denkkaders zoals voorgesteld in 

het vierde hoofdstuk. Vervolgens waren er ook een aantal verenigingen achter front die 

eveneens kosteloos boeken ter beschikking stelden van de soldaten.  

 

                                 
277 Vrij België, augustus 1915 
278 De gemiddelde kostprijs van een boek was in januari 1917 2,95 F, in juli 1917 3,45 F en in januari 1918 4,80 F 
279 Leconte, J.-R., Aumôniers militaries belges de la guerre 1914-1918, Brussel, KLM, 1969 
280 IFF, museumcollectie; Hoge Crater, museumcollectie; Sanctuary Wood, museumcollectie  
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 De British Gifts for Belgian Soldiers, een initiatief van minister E. Vandervelde en 

commandant Maton bestond uit drie afdelingen281 waarvan Het Boek van den Belgischen Soldaat/Le 

livre du Soldat belge veruit de belangrijkste was. Deze werking zorgde voor de toebedeling van 

boeken aan regimentsbibliotheken en hospitalen enerzijds282 en aan individuele soldaten 

anderzijds. Bij aanvang kon elke soldaat één Nederlandstalig boek en twee Franstalige 

aanvragen. Door het grote aantal aanvragen daalde dit naar één Nederlandstalig en één 

Franstalig. Mits inlevering van een verkregen boek kon echter telkenmale een nieuw bekomen 

worden. Op deze wijze werden 191.165 Franstalige en 39.477 Nederlandstalige boeken 

toegezonden283. De Commissie tot verzending van Vlaamsche Boeken naar het Belgisch Leger, onder 

impuls van onder andere L. De Paeuw en Frans Van Cauwelaert met ondermeer de 

medewerking van een aantal geestelijken aan het front verzond zo’n 50.000 boeken naar 

soldaten, waaronder een 10.000 Nederlandstalige284. De Werken van de Belgische Standaard, 

waarvan eerder reeds sprake, stelde in 7 leeszalen achter het front zo’n 7.000 boeken ter 

beschikking van soldaten in verlof285. Een vierde initiatief tenslotte, De Keurboekerij, leende aan 

de hand van een wisselkistensysteem 2.500 boeken uit, waarvan zo’n 1.600 Nederlandstalige286. 

De cijfergegevens hierboven weergegeven zijn stammen uit het onderzoek van Luc Schepens, in 

Stille Getuigen 1914-1918. Hij stelde daarenboven bij een inhoudelijke beschouwing van de door 

soldaten geleende literatuur vast dat ruim 85% leerboeken waren, waarvan het overgrote deel 

taalcursussen en praktische vakstudieboeken. De resterende 15% bestond hoofdzakelijk uit 

fictieliteratuur; nauwelijks 5% bestond uit religieuze literatuur287. Door de andermaal ruime 

aanwezigheid van geestelijke gezagdragers in het bestuur van deze verenigingen kan wel 

gesteld worden dat er geen of nauwelijks boeken uitgeleend konden worden die op eniger wijze 

afbreuk deden aan de algemene Kerkelijke stellingnames.  

 

                                 
281 De andere twee waren de ‘Afdeling van Havre’ en de ‘Working Men’s Belgian fund’ 
282 Samen in totaal over de vier jaar verspreid 26.216 boeken 
283 Schepens, L., Stille getuigen, 1914-1918: kunst en geestesleven in de frontstreek, Brugge, 1964, p.18 
284 Ibid., p.20 
285 Ibid., p.22 
286 Ibid., p.24 
287 Ibid., p.20-28 
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Besluitend stelt Schepens over dit alles: ‚Bij de Belgische soldaat heerst een levendige 

belangstelling voor zijn beroep. Misschien zelfs kan men daarin een onbewuste psychische zucht zien naar 

het onverstoord burgerleven in vredestijd, en alleszins, een vlucht uit de oorlogsrealiteit. (...) Door talrijke 

personen, met zeer verschillende overtuigingen, werd een grote inspanning geleverd om de eenvoudige 

soldaat, zowel Vlaming als Waal, op een hoger intellectueel peil te brengen.‛288 Mijns inziens leidde de 

grote verspreiding van religiositeits- en zedelijkheidsaanwakkerende literatuur doorheen de 

frontbladen, periodieken en vlugschriften, alsook de dagdagelijkse confrontatie met het geloof 

doorheen de aalmoezeniersdienst ertoe dat de afleiding en de vlucht uit de oorlogsrealiteit 

doorheen geleende literatuur de burger-soldaat logischerwijze niet nogmaals, bijna tot in den 

treure toe als het ware, naar religieuze werken deed grijpen.  

  

De Nederlandstalige poëzie aan het front neemt in dit alles nog een aparte plaats in. Filip 

de Pillecyn riep in 1920 in Vlaamsche arbeid289 uit ‚Wij hebben geen oorlogsliteratuur‛290. Een erg 

polemische uitspraak, zo bleek al snel, gezien de naoorlogse jaren bulkten van de kwaliteitsvolle 

publicaties van schrijfsels die aan het front tot stand kwamen. Deze zijn echter niet nuttig in het 

tijdsbeloop van dit onderzoek, gezien zij geen directe invloed hadden op de religiositeit aan het 

front daar zij niet gepubliceerd werden tijdens de oorlog, noch een mogelijke directe uiting van 

oorlogsreligiositeit van de schrijvers vertolkten gezien hun bewerking en verwerking 

voorafgaand aan de naoorlogse publicatie ervan. Talrijke gedichten raakten echter via de 

frontbladen verspreid, zoals bijvoorbeeld het geval was met het inleidend gedicht ‘kerstnacht aan 

de Ijzer’. Vele hiervan waren – en het was in hoofdzaak hierop dat de Pillecyn doelde - van erg 

bedenkelijke literaire kwaliteit. Dit blijkt eens te meer uit de bloemlezing Oorlogspoëzie (1916) 

onder de redactie van J. Bernaerts en H. Heyman291. Dit discours mag echter absoluut niet tot de 

gedachte leiden dat er simpelweg géén kwaliteitsvolle Nederlandstalige poëzie geproduceerd is 

in soldatenmiddens. Tijdens de oorlogsjaren verschenen toch enkele gedichtenbundels van 

                                 
288 Ibid., p.27-28 
289 Sinds 1905 de opvolger van studententijdschrift Jong Antwerpen. In deze periode hield het tijdschrift een overwegend katholieke 

en neoromantische strekking aan. 
290 Vlaamsche Arbeid, januari 1920, n°3, p.87-94 
291 Bernaerts, J., Heyman, H. (ed.), Oorlogspoëzie verschenen in 1914 en 1915 en onuitgegeven gedichten, Port-Villez, Drukkerij van 

het Militair gesticht van Vak-heropleiding voor Zwaar Gekwetsten uit den Oorlog, 1916 
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belang, zoals  Liederen van droom en daad292 (1918) van August van Cauwelaert, Van glorie en lijden 

(1917) en Menschen in de grachten (1918) van Daan Boens293 en Het heilige schrijn (1918) van Fritz 

Francken294. Literair waardevol verhalend proza uit soldatenmiddens verscheen er voor zover ik 

kon natrekken in nog geringer getale, met als enige uitschieter een uit publicaties in de stem uit 

België geselecteerde bloemlezing Uit soldatenpennen (1917) onder redactie van M. Cordemans295. 

Overschouwend waren de belangrijkste thema’s in deze poëtische en prozaïsche werken het 

vaderland en haar leiders, de vijand, de natuur en het dagelijkse leven. Vooral dit laatste thema 

is voor het onderzoek belangrijk. Subthema’s met betrekking tot het geloof waren herdenkingen 

van gesneuvelden, de Imitatio Christi, Kerkelijke feesten en de Goddelijke steun. Gezien de 

geringe impact die de frontpoëzie had als op zichzelf staand medium, en de erg beperkte 

nieuwe inbreng die dit medium kan bieden inzake de analyse van de oorlogsreligiositeit, beperk 

ik mij verder tot een enkel voorbeeld dat naar mijn mening uitblinkt in de combinatie van kracht 

en eenvoud. Het is een gedicht van de hand van Franz De Backer, uit de bloemlezing 

Oorlogspoëzie296. Inhoudelijk draagt het een vergelijking tussen de vernietiging van het vaderland 

en het lijden van Christus als gewichtig onderwerp, doch het is geschreven in een stijl die sterk 

aan de Tachtigers denken doet: 

  Dit was de vlakke, 

  blakke 

  streek van deemoed en schoonheid en weeld. 

  Ik zie altoos het lichten van Uw beeld 

  Blank op het grauw van brokkelende steenen, 

  O, bleeke, grote Kristus stervende aan het kruis! 

 

 

 

                                 
292 Van Cauwelaert, A., Liederen van droom en daad, Bussum, Van Dishoeck, 1918 
293 Boens, D., 70, feest- en gedenkbundel, 1963, in: Pan.10, n°3; Boens, D., 80, feest- en gedenkbundel, 1973, in: Pan.20, n°2 
294 Francken, F., Verzamelde gedichten, Antwerpen, Van Uffelen, 1962 
295 Cordemans, M. (ed.), Uit soldatenpennen, Londen, De Stem uit België, 1917 
296 Bernaerts, J., Heyman, H. (ed.), Oorlogspoëzie verschenen in 1914 en 1915 en onuitgegeven gedichten, Port-Villez, Drukkerij van 

het Militair gesticht van Vak-heropleiding voor Zwaar Gekwetsten uit den Oorlog, 1916 
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7.4  Volksgeloof, heiligenverering en geluksbrengers 
 

 Alfons De Cock schreef in 1913:  

‚Volksgeloof en volksgebruik hebben een zeer taai leven en het blijkt dat nog heden handel 

en wandel van het Vlaamsche volk talrijke, duidelijke sporen dragen van het Germaanse 

heidendom, hoezeer de kerkvergaderingen en synoden daar steeds tegen geijverd hebben. (...) De 

oude heidensche voorstellingen en gestalten leven voort, maar niet in vasten, onveranderlijken 

vorm, het volk is er niet aan gebonden, het bewaart het oude in nieuwe, eigenaardige combinaties, 

het voegt er ook allerlei nieuws aan toe. (...) Vooral te plattenlande waar de godsdienst heel den 

handel en wandel van de overgroote meerderheid der bevolking leidt en doordringt, doch waar ook 

overdreven godsdienstzin vaak tot bijgeloof voert (...)297  

 

Hoewel de religieuze gezagsdragers aan en achter het front niet opgezet waren met heel 

wat van deze volkse religiositeitsaspecten, waren zij tijdens de oorlog net zoals dit voor de 

oorlog het geval was erg populair. De gebruiken van het volksgeloof hadden vooral betrekking 

met wat Hertz de ‘religion de la frousse’ of ‘religion paratonnerre’ noemde298. Dergelijke praktijken 

worden vanouds in de civiele samenleving veeleer geassocieerd met vrouwen dan met 

mannen299, maar de extremiteit van de frontsituatie, en de grote geestelijke druk deed hen – vaak 

in eerste instantie tot hun eigen verbazing - gretig naar elk middel grijpen dat de pretentie had 

hun kansen op overleven te doen stijgen. Het overgrote deel ervan kan als bijgeloof bestempeld 

worden, doch what’s in a name? Het ware fout om deze praktijken als minderwaardig voor te 

stellen in een reconstructie van de oorlogsreligiositeit enkel omdat zij niet tot het officiële 

discours behoren. Stelde Hobbes niet reeds in de 17e eeuw dat alle geloofspraktijken die niet 

door de gezagsdragers gelegitimeerd worden omdat zij voor haar niet functioneel zijn, als 

bijgeloof door het leven gaan totdat zij ofwel in de vergetelheid raken ofwel opgenomen worden 

                                 
297 De Cock, A., Volkskunde, in: Rooses, M., Van Cauwelaert, F., Denucé (ed.), Vlaanderen door de eeuwen heen, deel II, 

Amsterdam, Elsevier, 1913, p.192 
298 Becker, A., Églises et ferveurs religieuses, in: Audoin-Rouzeau, S., Becker, J-J. (ed.), Encyclopédie de la Grande Guerre, 1914-1918: 

Histoire et culture, Paris, Bayard, p.732 
299 Ibid., p.734 
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in de officiële geloofsleer?300 Het geloof zoals gepredikt door de voorgeschreven orde en de 

geleefde praktijk vertonen vanouds significante verschillen. Jean Delumeau stelde in 1975 dat de 

verhouding tussen de officiële religieuze voorschriften en de feitelijke praktijken een belangrijke 

sleutel vormen om de Europese religieuze cultuur van de zestiende tot de twintigste eeuw te 

begrijpen301.  

 

De volksgelovige praktijken aan het front kunnen in drie grote groepen onderverdeeld 

worden, zijnde heiligenverering en bijhorende geluksbrengers, materiële geluksbrengers die niet 

aan heiligen gerelateerd waren en zingeving aan rituelen en gebeurtenissen. Het is moeilijk 

zoniet onmogelijk om doorheen de onderzochte bronnen een precies beeld te vormen van de 

mate waarin deze gebruiken voorkwamen, dus dient het hier jammerlijk bij een loutere 

bespreking van de meest voorkomende ervan te blijven. 

 

 De contemporaine katholieke leer inzake heiligenverering is nog niet bijster veel 

gewijzigd tegenover de huidige stellingname. Voor de katholieke Kerk  zijn heiligen door God 

verloste zondaars, tot wie men zich in gebed kan wenden, zodat zij de gebedsintenties voor de 

Drievuldige Godheid kunnen neerleggen. In het volksgeloof kan een verering302 van deze 

heiligen doorheen kleine rituele handelingen bovendien de kracht van het gebed versterken. 

Door hun bijzondere nabijheid tot God zijn zij voorsprekers voor de gelovige die doorheen het 

gebed gericht aan een heilige een verhoogde succesgarantie verkrijgt van zijn gebeden indien de 

inhoud van het gebed een ‘specialiteit’ van de heilige in kwestie betreft303. Precies door deze 

specialiteiten waren een aantal heiligen bijzonder gegeerd in soldatenmiddens. Het volksgeloof 

verbond, al dan niet ondersteund door de Kerk, aan deze heiligen een uitgebreide variatie aan 

materiële geluksbrengers. Van vrijwel allemaal waren in ruime mate medaillons verspreid die 

om de hals gedragen dienden te worden om bijstand te verzekeren304. Daarbovenop hadden 

                                 
300 Hobbes, T., Leviathan, 1651, I-12 
301 Delumeau, J., Le prescrit et le vécu. Leçon inaugurale au Collège de France, 13 février 1975, in: Delumeau, J., Le Christianisme va-

t-il mourir?, Parijs, Hachette, 1977, p.177-211 
302 Niet te verwarren met aanbidding 
303 Katholiek nieuwsblad, 2001, n°21 
304 De Cock, A., Volkskunde, in: Rooses, M., Van Cauwelaert, F., Denucé (ed.), Vlaanderen door de eeuwen heen, deel II, 

Amsterdam, Elsevier, 1913, p.207 
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bepaalde heiligen hun specifieke geluksbrengers. De meest vereerde heilige in soldatenmiddens 

was de Heilige Maria, gezien haar ‘hoge positie’ en diepe medeleven met het menselijke lijden. 

De verering van Maria was overigens iets wat bij vrijwel alle strijdende troepen veelvuldig 

voorkwam305. Uit vernielde kerken en kapellen aan het front werden Mariabeelden door 

soldaten meegesleept naar de loopgraven, waar zij een speciale plaats kregen306. Een aantal 

heiligen waren hiernaast 

specifieker voor Belgische 

soldaten van belang. De 

Heilige apostel Johannes, 

begin 20e eeuw in de 

volksmond beter bekend als 

St. Jan in d’olie307 werd met 

uitzondering van Maria 

zonder enige twijfel beschouwd als de krachtigste heilige om het gebed aan te richten. Hij werd 

vereerd om fysiek lijden en onheil af te wenden. Om doorheen het jaar tot deze heilige te mogen 

bidden, diende de gelovige op 27 december een speciaal aan de heilige Johannes opgedragen 

misdienst bij te wonen. Om zijn voortdurende bijstand te verkrijgen, werden miniscule uitgaven 

van het evangelie van Johannes308 in de borstzak dicht bij het hart gedragen. Flesjes met olie die 

door een geestelijke gezegend waren ter ere van H. Johannes werden bijgehouden door 

soldaten, en net voor gevaarlijke operaties aan het front diende dan met deze olie een kruisje op 

het voorhoofd aangebracht te worden. De Heilige Ursula309 werd, als patroonheilige der 

stervenden en ernstig zieken, vereerd met het oog op volledig herstel na een zware verwonding, 

en ook gewoon om dergelijke verwonding en zelfs de dood te voorkomen.   

 

                                 
305 Becker, A., La guerre et la foi. De la mort à la memoire, 1914-1930, Paris, Armand Colin, 1994, p.59-68 
306 Op de foto is een Mariabeeld te zien, dat een bevoorrechte plaats heeft gekregen in de frontlinie. (Herkomst foto: Durnez, G., Zeg 

mij waar de bloemen zijn, Leuven, Davidsfonds, 1988, p.80) 
307 Door het miraculeus overleven van een onderdompeling in kokende olie aan de Latijnse poort van Efeze 
308 Vaak nog kleiner dan de populaire losse publicaties van dit evangelie die in het onderdeel ‘religieuze literatuur’ aan bod kwamen  
309 De Cock, A., Volkskunde, in: Rooses, M., Van Cauwelaert, F., Denucé (ed.), Vlaanderen door de eeuwen heen, deel II, 

Amsterdam, Elsevier, 1913, p.199 
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 Een tweede groep volksgelovige items behoort tot de klasse van persoonlijke 

geluksbrengers. Aan allerhande voorwerpen werd een beschermende werking toegeschreven. 

Algemeen werd geloofd dat de werking ervan verhoogde indien deze voorwerpen verkregen 

waren van familie en geliefden. Voorbeelden van dergelijke geluksbrengende voorwerpen 

waren de stukjes hout, afkomstig van vernielde kerken en kapellen in de frontlinie, of stukjes 

van heiligenbeelden uit deze gebouwen die soldaten ten allen tijde bij zich droegen. Ringen, 

zogezegd gemaakt310 uit omgesmolten brokstukken van kerkklokken311 werden in grote 

hoeveelheden verkocht aan het front312. Zilveren munten en zelfs eenvoudige muntstukken met 

een gaatje erin werden als amulet gedragen313. In een aantal regio’s in Vlaanderen was het rond 

de eeuwwisseling de gewoonte om – naast nog een hele reeks andere kleine rituelen314 - op de 

vooravond van de militaire loting de nacht door te brengen op het kerkhof, en wat aarde van het 

laatstgedolven graf mee te nemen bij vertrek de volgende dag. Bij een ‘slechte’ loting, wanneer 

de jongere in kwestie dus opgeroepen was, diende deze aarde bijgehouden te worden 

gedurende de gehele legerdienst, zoniet zou het ongeluk de soldaat in kwestie treffen315. Dit 

gebruik werd in grote mate verdergezet bij het in voege komen van de algemene legerdienst, en 

bij vertrek naar het front tussen 1914 en 1918. Al snel na de Eerste Wereldoorlog raakte dit 

ritueel in ongebruik.  

 

Ten slotte waren er zowaar ook een aantal levende geluksbrengers. Honden, katten en 

kanarievogels waren erg gegeerd aan het front als metgezellen, rattenvangers en vooral ook als 

geluksbrengers316. Het ging zelfs zo ver, dat een tijdlang toegestaan werd aan soldaten om hun 

hond bij zich te houden tijdens inspecties, appèls, misdiensten en decoratieceremonieën. Het 

gebeurde ook regelmatig dat kinderen zich bij hun vader, broer of oom voegden in de 

                                 
310 Terwijl ze in de meeste gevallen simpelweg uit aluminium gemaakt waren, in grote productieaantallen 
311 IFF, museumcollectie 
312 Schepens,L., 14/18. Een oorlog in Vlaanderen, Tielt, Lannoo, 1984, p.142 
313 De Cock, A., Volkskunde, in: Rooses, M., Van Cauwelaert, F., Denucé (ed.), Vlaanderen door de eeuwen heen, deel II, 

Amsterdam, Elsevier, 1913, p.208; IFF, museumcollectie  
314 De Beukeleer, K., Traditionele volkse feestcultuur en modernisering. Het platteland rond Gent ca.1860-ca.1940, Onuitgegeven 

licentiaatsverhandeling, Universiteit Gent, 2001 
315 De Cock, A., Volkskunde, in: Rooses, M., Van Cauwelaert, F., Denucé (ed.), Vlaanderen door de eeuwen heen, deel II, 

Amsterdam, Elsevier, 1913, p.209 
316 Schepens,L., 14/18. Een oorlog in Vlaanderen, Tielt, Lannoo, 1984, p.141 
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frontlinie317. In het vierde hoofdstuk werd reeds gewezen op de culturele totalisering van het 

oorlogsgebeuren, waardoor ook kinderen in onbezet België via het onderwijs meegesleurd 

werden in de beeldvormingsmolen. Zij waren er dan ook vaak van overtuigd dat zij van nut 

konden zijn aan het front. Zij werden bevreemdend genoeg gekoesterd en aan het front 

gehouden, gezien gedacht werd dat zij geluk en bescherming brachten over de soldaten in hun 

omgeving. Wanneer de legerleiding een kind ontdekte, werd dit uiteraard terstond terug naar 

huis gebracht318.    

 

 Ten slotte waren er ook een aantal wijdverspreide gebruiken en gebeurtenissen, waar 

een vaste betekenis aan verbonden werd. In elke kerk achter het front konden kaarsen 

aangekocht worden met beeltenissen van heiligen erop. In de nacht voor een verwacht offensief 

(aanvallend of verdedigend) werd de nachtlamp in de slaapplaats vervangen door een 

dergelijke kaars bij wijze van offer om bijstand af te smeken. Herhaaldelijk verlies bij gok- en 

gezelschapsspelen, zoals het dobbel- en kaartspel, werd als een onheilspellend voorteken 

beschouwd319. Het vergeten van het kruisteken bij het verlaten van de slaapplaats ‘s morgens en 

voorafgaand aan het slapengaan ’s avonds werd door gelovige soldaten eveneens als nefast voor 

de persoonlijke veiligheid aanzien. Een slecht voorgevoel, tot slot, werd ook maar beter niet 

genegeerd.  

 

 De centrale gedachte die door deze volksgelovigheden resoneert verkondigde dat niet 

het godsvruchtig denken en handelen op zich als enige en echte voorwaarde geldde om van 

Gods bescherming te kunnen genieten, maar dat er ook allerhande middeltjes bestonden om deze 

Goddelijke bescherming een flinke por in de goede richting te geven. Een aantal volksgelovigheden 

stonden volstrekt los van het katholieke geloof, en werden ook door niet-gelovige soldaten 

gepraktiseerd. Talloze soldaten die door middel van dergelijke volsgelovigheden hun 

persoonlijke bescherming aanscherpten, sneuvelden tóch, en wel aan hetzelfde ritme als de (al 

dan niet gelovige) strijdmakkers die hier geen aandacht aan schenkten. Op dat moment werd 

                                 
317 Ibid., p.141 
318 Bauwens, J., De IJzer, het ultieme front, Leuven, Davidsfonds, 2008, deel IV 
319 Schepens,L., 14/18. Een oorlog in Vlaanderen, Tielt, Lannoo, 1984, p.142 
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naadloos teruggegrepen naar de goddelijke voorzienigheid uit de officiële leer. Niettemin waren 

velen ervan overtuigd dat zij daadwerkelijk veel meer dan de soldaten rondom hen onder de 

beschermende hand van God opereerden. Marcel Loncke schreef in het najaar van 1914, ironisch 

genoeg luttele weken voor hij sneuvelde: 

‚Ook moet ik bekennen, God is met mij. Dwars door vijandelijk geschut ben ik honderd 

maal vooruit gerukt, veel mijner vrienden ziende vallen en telkens ben ik er ongedeerd van 

afgekomen. Is zulks daarvan niet het beste bewijs?‛320  

 

Op 30 december 1915 weide Jozef Denys in een brief aan J. Leuridan even uit over het geluk dat 

Desiré Govaert ten beurt viel: 

‚Ons heer heeft hem zijne bijzondere bescherming, zonder twijfel, verleend, want hij 

bekwam noch schram noch kwetsuur. Kot noch arrest heeft hij ook niet gekend.‛321 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
320 Deleu, F., Loncke, M., Met het hoofd naar de brug van Schoorbakke, Document humain over en van Marcel Loncke, gesneuveld 

in 1914 w.o.1, Antwerpen, Hadewijch, 1989, p.131 
321 Persoonlijk archief Debaeke, S., stuk 20 
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Hoofdstuk 8. Leven met de dood 
 

 Tijdens de vier jaren oorlog, die voor het overgrote deel in een ei zo na stilstaande 

militaire positie werd uitgevochten, telde het Belgische leger 41.110 militaire slachtoffers, 

waarvan er 23.858 onmiddellijk sneuvelden, 6.802 bezweken in hospitalen ten gevolge van 

verwondingen, en 10.450 ten gevolge van ziekte322. Na een snelle rekening levert dit vijf jaar lang 

gemiddeld zo’n 27 gesneuvelde Belgische soldaten per dag aan het front op. Door de materiële 

en infrastructurele omstandigheden in de loopgraven, waarbij zij vrijwel constant erg dicht in 

elkaars buurt verbleven, had elke soldaat in zijn directe en ietwat ruimere omgeving 

onontkoombaar een brede schare aan kennissen en (oorlogs-)vrienden. Elke soldaat die het 

leven liet, was dan ook niet alleen een cijfer in de oorlogsstatistieken van de militaire overheid, 

een vermelding in een of ander frontblad, maar ook een vriend of kennis, en zelfs in sommige 

gevallen een broer, neef, oom, vader of zoon van andere soldaten.  Gezien de dood en de 

omgang ermee door nabestaanden een essentieel onderdeel van het leven - en dus ook van het 

religieuze leven - uitmaakt is het opportuun om hier de nodige aandacht aan te besteden. Niet 

alle hieronder behandelde items houden rechtstreeks verband met het geloof op zich, maar de 

sterke sacraliteit die de dood quasi altijd met zich meebrengt, zeker indien deze in de directe 

sociale omgeving optreedt, maakt alles wat ermee samenhangt eveneens doordrongen 

hiervan323.  

 

De bespreking van de religieuze omgang met de dood aan het front bestaat noodzakelijk 

uit een viertal te onderscheiden themata: de voorbereiding van een gelovig soldaat op een 

nakende dood, de grafcultus, de wijze waarop soldaten omgingen met de dood van een 

wapenbroeder en de beeldvorming in officiële documenten, frontbladen en foto’s.  

 

 

 

                                 
322 Cijfers opgegeven door het ministerie van landsverdediging in mei 1938 
323 Becker, A., Le culte des morts, entre mémoire et oubli, in: Audoin-Rouzeau, S., Becker, J-J. (ed.), Encyclopédie de la Grande 

Guerre, 1914-1918: Histoire et culture, Paris, Boyard, p.1099-1103 
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8.1  Voorbereiding op de dood 
 

 In katholieke middens in het einde 19e en begin 20e eeuwse België was het zo dat 

wanneer iemand op sterven lag, de priester zo snel mogelijk verwittigd werd. De priester kwam 

kort daarna langs, en diende het zevende sacrament, in de volksmond ook wel de ‘berechting’ 

genoemd, toe. De priester (en vaak ook de koster) bad bij de stervende, terwijl deze een gewijde 

brandende kaars in de rechterhand diende te houden. Het Heilig Oliesel werd toegediend, 

vergezeld van een tweede sacramentaal gebed. Wanneer een priester te laat dreigde te komen, 

zegden de familieleden zelf de gebeden der stervenden op, die de stervende dan in de mate van 

het mogelijke moest nazeggen324. Hoewel dit een vast Kerkelijk sacrament was (en nog steeds is), 

waren er vele kleine streekgebonden variaties en uitbreidingen op dit ritueel325. 

 

Door de weinige ervaring die het Belgisch leger had met effectieve grootschalige 

oorlogsvoering bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was er ook weinig theoretische en 

praktische voorbereiding die aangepast was aan het voorkomen van de sneuveldood in 

dergelijke omvang. Tijdens de bewegingsoorlog in 1914 werd noodgedwongen, vooral wegens 

tijdsgebrek, op in vergelijking met de vooroorlogse rituelen vrij eenvoudige wijze van de 

stervenden (alsook reeds gesneuvelden) afscheid genomen. Een geestelijke of een priester – in 

de meeste gevallen een aalmoezenier of brancardier – bad de laatste gebeden, indien mogelijk 

nagezegd door de stervende, en diende het Heilig Oliesel en soms ook een laatste communie, 

het viaticum, toe. De enige aanwezigen op dit moment waren meestal een aalmoezenier, 

brancardier en frontarts326.  

 

Vanaf het voorjaar van 1915, wanneer de posities min of meer gestabiliseerd waren en de 

praktische kant van de stellingenoorlog een sterk uitbreidende organisatie kende, werd in de 

militaire hospitalen achter het front ook meer en diepgaander aandacht aan het zevende 

                                 
324 De Beukeleer, K., Traditionele volkse feestcultuur en modernisering. Het platteland rond Gent ca.1860-ca.1940, Onuitgegeven 

licentiaatsverhandeling, Universiteit Gent, 2001 
325 De Cock, A., Volkskunde, in: Rooses, M., Van Cauwelaert, F., Denucé, J. (ed.), Vlaanderen door de eeuwen heen, Deel II, 

Amsterdam, Elsevier, 1913, p.220-222  
326 Thiriar, J., Gloire et misère au front de Flandre 1914-1918, Brussel, 1920 
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sacrament besteed. Aan het front bleef de eenvoud en haast bij de toediening van dit sacrament 

noodgedwongen in stand gehouden. De stervende kreeg op dit moment echter vaker ook de 

religieuze steun van zijn onmiddellijke strijdmakkers, d.i. wanneer de gevechtsomstandigheden 

het toelieten uiteraard.  

 

Na het overlijden werden door de priester of geestelijke de handen van de dode gekruist, 

en de ogen en mond gesloten. Wanneer de soldaat een gebedenboek of bijbel op het lichaam 

droeg, werd deze onder de kin gelegd om de mond dicht te houden327. Dit was althans de te 

volgen procedure zoals die voorgeschreven was328, maar af en toe werd hier vrij nonchalant – de 

nalatigheid der routine? – mee omgesprongen. Een voorbeeld: 

‚Brancardiers brachten het lijk van den moedigen jongen, al door de loopgraven en 

dwarsgangen, Nieupoort binnen. (...) Zijn gelaat was kalm, een wassen beeld gelijk; zijne mond en 

oogen stonden star open doch zonder wreede uitdrukking.‛329  

 

 Deze aspecten van de voorbereiding op de krijgsdood hebben uiteraard betrekking op de 

allerlaatste momenten. Er werden echter ook vroegere maatregelen getroffen op een mogelijk 

sneuvelen. Een populair gebruik onder soldaten was het schrijven van een testament met eigen 

bloed330. Een expliciete betekenis hierachter heb ik niet gevonden, doch naast de voor de hand 

liggende stoere en heroïsche connotaties, is er mijns inziens een verband met de berusting in de 

dood en een absoluut vertrouwen in de Goddelijke wil. De soldaat doet namelijk het offer van 

het eigen bloed om het belangrijkste document – tijdens het leven - met betrekking tot het 

overlijden te schrijven, en tevens net dat document dat betrekking heeft op het afstand doen van 

de materiële en fysieke aspecten van het aardse bestaan. Uiteraard is er ook een mogelijk 

verband te leggen met het bloedoffer van Christus. Een tweede aspect van de langetermijn-

voorbereiding op een mogelijk sneuvelen was het schrijven van een afscheidsbrief gericht aan 

de geliefden. Deze werd dan ofwel voortdurend op het lichaam gedragen, ofwel in een aantal 

exemplaren in bewaring gegeven aan andere soldaten, brancardiers of aalmoezeniers. 

                                 
327 Deze praktijk werd reeds voor de oorlog toegepast, en bleef ook na de oorlog nog lang in gebruik. 
328 Guide pratique du Brancardier Militaire Belge, 1900; Functiebeschrijving voor aalmoezeniers en Priester-brancardiers, 1915 
329 KLM, personalia 14-18, n°12, A. Bocklandt, oorlogsherinneringen, II 
330 Schepens, L., 14/18. Een oorlog in Vlaanderen, Tielt, Lannoo, 1984, p.142 
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Hieronder weergegeven is de afscheidsbrief van soldaat Edmond Vanderhaeghe331. Een 

afscheidsbrief die eveneens doordrongen is van de berusting en het absolute vertrouwen in 

Gods wil. 

  ‚Weent niet!  

De almachtige die mij geroepen heeft, 

  heeft niet gewild dat mijn vurig verlangen zich 

  verwezenlijkte, van in uw midden terug te keeren. 

  Vergeeft mij al wat ik tegen U heb misdaan. 

 

  Teer beminde Moeder Troost U. Hierboven is het 

  gedaan met lijden. Hoe geern had ik mijn doel in 

  werkelijkheid willen bereikt zien. Mijn eenigste 

  streven was, U en mijnen lieven Vader (aan wienst 

  tegenwoordigheid wij allen zoolang ontroofd zijn) 

  gelukkig te maken. Want nimmer heb ik uwe 

  ouderlijke zorgen vergeten en bijzonderlijk uwe 

  teederlijke zorgen beminde Moeder. Maar de 

  Almogende heeft het anders gewild.‛332 

 

8.2  Grafcultus 
 

 In de 19e eeuw kende de cultus rond de dood een hoogbloei333. Vanaf de eeuwwisseling 

kende ze echter stilaan een neerwaartse trend. De Eerste Wereldoorlog, met de grote 

hoeveelheid doden en de kloof met de geliefden achter het front versnelde deze trend. De rigide 

vooroorlogse rituelen werden niet meer toegepast of hadden sterk aan waarde ingeboet. 

Sommige ervan werden echter vervangen door een nieuwe aspecten, eigen aan de particuliere 

context van het oorlogsgebeuren. De nabestaanden, die niet onmiddellijk geconfronteerd 

                                 
331 Edmond Vanderhaeghe overleefde de Groote Oorlog 
332 Persoonlijk archief Steen, J., stuk 1 
333 De Cock, A., Volkskunde, in: Rooses, M., Van Cauwelaert, F., Denucé, J. (ed.), Vlaanderen door de eeuwen heen, Deel II, 
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werden met het harde frontleven, werden in hun verdriet om het verlies van een geliefde 

(soldaat) op deze wijze wel nog verder ontgoocheld, gezien zij de gebruikelijke rouwrituelen 

niet of nauwelijks konden vervullen. Tijdens de bewegingsoorlog in 1914 werden gesneuvelden 

ofwel geïsoleerd te velde ofwel op kleine begraafplaatsen bij hulpposten begraven. Waar de 

krijgsverrichtingen een begrafenis door eigen mensen niet toelieten, werd dit uitgevoerd door 

de plaatselijke bevolking of het Duitse leger, veelal in massagraven. Bij geen van beide legers 

werden er lijkkisten gebruikt. De gesneuvelde werd in het militaire uniform begraven, 

gewikkeld in een deken. Indien er geen deken voorhanden was, werd de gesneuvelde in zijn 

overjas verpakt. Het graf werd gemarkeerd door een eenvoudig houten kruisje, veelal anoniem. 

Voor brancardiers was de taak weggelegd de identiteitsgegevens van de gesneuvelden te 

verzamelen en te rapporteren. Het vooruitzicht op een dergelijk anoniem graf zorgde ervoor dat 

soldaten onderling na verloop van tijd een verhoogde aandacht besteedden aan de graven van 

gevallen kameraden, en dit bovendien zelf markeerden met identiteitsgegevens.   

 

In de eerste maanden van de 

stellingenoorlog werden gesneuvelde soldaten 

vaak begraven in de onmiddellijke omgeving 

van hun plaats van overlijden. Volledig in de 

frontlinie, dus. De foto toont hoe enkele 

soldaten zich wassen in een volgelopen 

bomkrater, waar ook gesneuvelden begraven 

liggen334. Eens de stellingenoorlog in zijn plooi 

viel in het voorjaar van 1915, werd de 

grafcultus beter georganiseerd. Het gebruik om de gesneuvelden te begraven in de buurt van 

een hulppost of veldhospitaal kende uitbreiding, er werden vanaf nu meestal lijkkisten gebruikt, 

de kruisjes bleven daarenboven niet langer standaard anoniem. De gesneuvelde kreeg vanaf nu 

ook een kerkelijke begrafenis op kosten van het korps waartoe hij behoorde. Opvallend is dat 

ook niet-katholieke gelovige en ongelovige soldaten een kruis als grafmarkering en een 

                                 
334 Herkomst foto: Schepens, L., 14/18. Een oorlog in Vlaanderen, Tielt, Lannoo, 1984, p.135 
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kerkelijke begrafenis kregen aan het front, tenzij tegen dit laatste voorafgaand aan het overlijden 

uitdrukkelijk schriftelijk bezwaar werd aangetekend. Op de foto hieronder is een dergelijke 

begraafplaats in Kaaskerke te zien335. In de tweede helft van 1915 en de eerste maanden van 1916 

werden soldaten afkomstig uit onbezet België begraven op de gemeentelijke kerkhoven. In de 

loop van 1916 werd vervolgens een 

divisionaire begrafenisdienst opgericht, 

waardoor grote militaire 

begraafplaatsen ontstonden in de buurt 

van de hospitalen. Elders begraven 

soldaten werden in het teken hievan 

heropgegraven en verplaatst. Tijdens 

de bewegingsoorlog van 1918 werden militairen opnieuw (tijdelijk) te velde begraven336. 

 

 In augustus 1916 werd in de schaduw van het S.K.V.H. en de ontluikende Vlaamse 

Beweging de actie Heldenhulde opgericht door Dr. J. Verduyn, onder het voorzitterschap van 

Cyriel Verschaeve. Men wilde voor Nederlandstalige soldaten337, op wiens graf steevast ‘Mort 

pour la patrie’ stond geschilderd, aparte, Nederlandstalige vermeldingen aanbrengen. Het 

ontwerp ervoor kwam van Joe English: een grafzerkje naar Iers model, 

met de Rodenbachse blauwvoet338 onder de studentenleuze uit de jaren 

1880 AVV-VVK (Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus). In de 

aanvangsfase zijn een aantal malen schendingen van dergelijke 

grafzerken uitgevoerd, waarbij de inscriptie opgemetseld werd339. 

Uiteindelijk zouden zo’n 800 dergelijke grafzerken geplaatst worden, 

telkenmale op kosten van de vrienden van de gesneuvelde. De actie 

heldenhulde kan gelden als een typevoorbeeld van het nauwe verband 

                                 
335 Herkomst foto: De Vuyst, P., Imago Mortis: beschouwingen rond gevallen Belgische militairen in de periode 1914-1918, in: 

Shrapnel, , 2005, n°3 
336 Ibid., p.45-56 
337 In eerste instantie enkel studenten, later uitbreiding naar alle Nederlandstaligen 
338 Blauwvoetlied, strofe 7: Op ons vane vliegt de Blauwvoet, die voorspelt het zeegedruis, en de Leeuw er met zijn klauw hoedt ‘t 

lieve dierbaar Christi kruis. (Herkomst ontwerptekening Joe English: www.forumeerstewereldoorlog.nl) 
339 Durnez, G., Zeg mij waar de bloemen zijn: beelden uit de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen, Leuven: davidsfonds, 1988, p.140 
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tussen de ‘Vlaamse strijd’ en de katholieke actie. Vanaf 1924 werden de Belgische grafzerken op 

militaire begraafplaatsen geüniformiseerd340. De grafschendingen aan deze ‘heldenhuldezerkjes’ 

die na de oorlog plaatsvonden, zorgden bij wijze van eerherstel mede voor de oprichting van de 

IJzertoren, doch een verdere uitdieping van deze thematiek is niet opportuun. 

 

8.3  De dood van een wapenbroeder 
 

 Zoals reeds gesteld was elke soldaat een vriend, kennis of familielid van anderen aan het 

front. Het mogelijke vooruitzicht op een anoniem, onbekend graf bracht een sterke solidariteit 

teweeg onder de soldaten. Er werd voor zover de omstandigheden dit toelieten aandacht 

besteed aan de graven van gevallen kameraden. Naast de initiële daad van de 

identificatiegravures op de kruisjes, werden in latere stadia in de oorlog de graven dankzij deze 

solidariteit in goede staat gehouden, en tevens versierd met bloemen en allerhande ornamenten. 

Tijdens H. Missen aan het front herdachten aalmoezeniers de gesneuvelden van de aanwezige 

eenheden, en werden nieuwe gegevens over overleden soldaten medegedeeld341. Vanaf 1917 

werden door een aantal regimenten en regimentsbataljons herdenkingsmissen opgedragen, 

waarbij omhalingen ter versiering van het graf van de overledenen, of ten gunste van de 

nabestaanden werden verricht342.  

 

In de vooroorlogse samenleving was er een sterke mate van nabuurschap wanneer er een 

overlijden voorkwam in de kerngemeenschap. In vele gevallen gebeurde dit eerder uit sociale 

verplichting dan uit loutere solidariteit. Desalniettemin leidde dit lange tijd tot een soort van 

moral economy. Het nabuurschap bij overlijdens was dan ook zonder twijfel een van de 

belangrijkste en langst overeind gebleven groepsbindende rituelen met expliciet religieuze 

inslag343. De Groote Oorlog doorkruiste ook déze tradities, maar veegde ze niet zomaar van tafel. 

Ze werden aangevuld met nieuwe, particuliere rituelen. Daarenboven werden aloude gebruiken 

                                 
340 www.wo1.be  
341 De Win, G., Belgische legeraalmoezeniers, 1914-1918, s.l., s.d., 1994, p.46 
342 De Vuyst, P., Imago Mortis: beschouwingen rond gevallen Belgische militairen in de periode 1914-1918, in: Shrapnel, 2005, n°3, 

p.53 
343 De Beukeleer, K., Traditionele volkse feestcultuur en modernisering. Het platteland rond Gent ca.1860-ca.1940, Onuitgegeven 

licentiaatsverhandeling, Universiteit Gent, 2001 



131 
 

van onder het stof gehaald. In de 19e eeuw bestond de begrafenis enkel uit een Kerkelijke dienst, 

gevolgd door de ter aarde bestelling, waarna bloedverwanten en buren doorgaans in een 

herberg nog wat napraatten. Enkele weken later werd vervolgens een uitvaart gehouden 

waarop het overlijden nogmaals in sociale context onder de aandacht kwam via een 

rouwmaaltijd. Kort voor de oorlog werd het een gebruik om de begrafenis en de 

uitvaartmaaltijd aansluitend te laten plaatsvinden344. Aan het front was er zoals gezegd 

eveneens sprake van een soort moral economy rond de grafcultus, maar ook rond de 

overlijdenscultus op zich. Er vond – vanzelfsprekend – geen officiële rouwmaaltijd plaats. Bij 

een eerstvolgende gelegenheid werd de gesneuvelde wel uitgebreid met het bataljon of een 

vriendenkring herdacht doorheen een herbergbezoek waarbij de alcoholische dranken rijkelijk 

vloeiden345, naar analogie met het herbergbezoek dat voor de oorlog gebruikelijk was na een 

begrafenis. Vergeet hierbij niet dat de bestrijding door de religieuze gezagsdragers van 

overmatig alcoholverbruik (cf. supra), zelfs occasioneel, naast het zedelijk verval een van 

voornaamste strijdpunten tegen het morele verval aan het front was. De herdenking van de 

gesneuvelde werd tijdens dit ritueel uiteraard centraal gesteld. Georges Van Damme beschrijft 

in 1917 in een brief aan zijn vriend Fritzhof van Thienen in Nederland over de herdenking 

tijdens een rustperiode van een gevallen strijdmakker. Hieruit is bijzonder duidelijk het sterk 

sacrale karakter van dergelijke herdenkingsrituelen af te leiden, dat volledig stoelt in volkse 

gebruiken. 

‚Eindelijks heb ik eenigste dagen rust. (...) Na een bezoek aan den barbier, zijn wij gister 

avond opgesmukt en gladgeschoren met ene talrijke vriendenkring naar den herberg in de geburen 

van ‘t kantonnement geweest. (...) Ten zeerste aangedaan en in een pijnlijke gedenkenis aan dien 

triesten dag weinige weken geleden hebben wij ons in dien droeve werkelijkheid doen wederkeeren. 

(...) Meermalen hebben wij gelijk de gewoonte de pint geheven op onzen goede vriend en wel is 

waar hij dood is daar bij den eersten grooten slok aan hem gegeven.‛346  

 

                                 
344 De Cock, A., Volkskunde, in: Rooses, M., Van Cauwelaert, F., Denucé, J. (ed.), Vlaanderen door de eeuwen heen, Deel II, 

Amsterdam, Elsevier, 1913, p.223 
345 KLM, Personalia 14-18, n°12, A Bocklandt, oorlogsherinneringen, II; KLM, Personalia 14-18, n°68, G. Van Damme 07/05/1917 
346 KLM, Personalia 14-18, n°68, G. Van Damme 10/06/1917 
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8.4  Beeldvorming 
 

 In het vierde hoofdstuk werd er reeds uitgebreid op gewezen dat de beeldvorming over 

de oorlog een cruciaal punt uitmaakte van de blijvende steun van de betrokken partijen. Voor de 

burgerbevolking en de soldaten werden daarenboven verschillende aspecten van het culturele 

en vooral van het religieuze discours benadrukt. Het discours dat hier gehanteerd werd, kan 

naadloos doorgetrokken worden naar de beeldvorming over de krijgsdood. 

 

 In de officiële pers werd de dood van vijandelijke soldaten op bijzonder expliciete en 

gruwelijke wijze beschreven, zonder enige aandacht voor de menselijke kant die schuilgaat achter 

elke vijandige gesneuvelde soldaat. Annette Becker kwam in guerre et foi tot een gelijkaardige 

vaststelling. Het sneuvelen van Belgische soldaten, de gruwelijkheden die hiermee gepaard 

gingen, de wijze waarop zij begraven werden, waren allen onderwerpen die bij voorkeur 

vermeden werden, en als ze behandeld werden gebeurde dit in een louterende, heroïsche of 

verheerlijkende toonaard. 

 

 Uit de onderzochte frontbladen is een toon af te lezen die duidelijk hiervan afwijkt. De 

verheerlijkende elementen waren er uiteraard in terug te vinden, maar de persoonlijke kant van 

het gebeuren werd niet geschuwd. De expliciet katholieke bladen leunden wel dichter aan bij 

het officiële discours dan de niet-expliciet religieuze bladen. Men was uiteraard onder invloed 

van de geestelijken aan het front en de vrees voor censurering voorzichtig met al te expliciete 

bewoordingen, maar gezien hun lezers en ook het overgrote deel van hun schrijvers bijna 

dagelijks geconfronteerd werden met dergelijke feiten, sloop er van onderuit ook een wat 

nuancerender en vooral realistischer dimensie in de schrijfsels. De frontbladen waren 

daarenboven een handig medium om inlichtingen te winnen omtrent gesneuvelde en vermiste 

soldaten. De veelvuldig voorkomende lijstjes met lokale gesneuvelden passen binnen dit kader. 

‚Onze gesneuvelde makkers. 

Men weet in Opwijck met zekerheid dat de volgende soldaten gesneuveld zijn op het veld van eer: 

Erpels (Broevinck), Willems Frans (Droeshout), Bernard Miers (Dorp), De Roep (Droeshout), 

Michiels (Droeshout). Op het kerkhof van Adinkerke rust in vrede August De Craen, vrijwilliger 
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in het 10e linie III Baton, gewezen onderwijzer te Opwijck. Een onzer makkers verzekerde dat Juul 

Bogemans (Kalkestraat) begraven ligt te Wulveringhen. Dat al deze martelaars voor ’t Vaderland 

in vrede rusten! Vergeten wij ze niet in onze gebeden! Degenen die nadere bijzonderheden weten 

over onze gesneuvelden – plaats waar zij vielen, waar zij begraven zijn, enz., gelieve ze ons te 

sturen; zij zullen ons en bijzonder de bloedverwanten dier soldaten grootelijks verplichten.‛347 

 

Ook in de fotografie was deze trend duidelijk aanwezig. Michaël Pector stelt hieromtrent 

in het besluit van zijn vergelijkend onderzoek van een Belgische en een Britse collectie: ‚Dat de 

vijand als minderwaardig werd voorgesteld in de Belgische collectie blijkt ook uit het feit dat ‚N’oublions 

jamais‛ (d.i. de titel van de Belgische collectie - ed.) foto’s bevatte van Duitse lijken. Slachtoffers uit eigen 

rangen werden niet getoond. In de Britse collectie ontbrak elk beeld van doden. Over het algemeen was er 

schroom om de slachtoffers van het oorlogsgeweld te tonen. Zowel de Britse als de Belgische collectie – op 

de enkele foto’s van Duitse lijken na – negeerden dit aspect nagenoeg volledig. Men toonde hoogstens de 

gewonden, zwaar verminkte militairen bleven echter ook uit beeld. Dat men geen beelden toonde van 

lijken, betekende niet dat men niet probeerde om de dood op een andere, minder schokkende manier te 

representeren. Zo bevatte de Belgische collectie enkele foto’s van soldatengraven en –kerkhoven.‛348 

 

8.5  Besluit 
  

 De snelheid waarmee de krijgsverrichtingen verliepen in de eerste en laatste fase van de 

oorlog lieten slechts weinig diepgaande en waardevolle omgang met de dood toe. Tijdens vier 

jaren loopgravenoorlog kende de dodencultus echter een sterke ontwikkeling. Voor de soldaten 

was de dood een wezenlijk bestanddeel van het dagelijkse bestaan, en dus moest een manier 

gevonden worden om hier mee om te gaan. Een eerste optie hiervoor was het negeren en 

banaliseren van de dood. De voortdurende kans op het ondergaan van eenzelfde lot 

marginaliseerde echter deze mogelijkheid significant. Uiteraard waren er veel diepere gronden 

dan louter eigenbelang om de gesneuvelde medestrijders te eren en herdenken. De sacrale 

                                 
347 In: Stem uit Opwijck n°1, 15/10/1915 
348 Pector, M., Het front gefotografeerd: Officiële fotografie in België en Groot-Brittannië tijdens de Eerste Wereldoorlog, en het 

gebruik ervan in de naoorlogse tijd, Gent, s.n., 2005, p.165 
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rituelen die ontstonden rond de dodencultus zorgden daarenboven voor een groepsbindend 

effect dat gelijkaardig was aan de moral economy die rond de dodencultus bestond in 

vooroorlogse katholieke middens. Doorheen de in dit hoofdstuk geschetste bevindingen inzake 

de omgang met de doden aan het front weerklinken de stellingen van Durkheim en Jung, die de 

rituele cultus op breuk- en crisismomenten als maatschappelijk constructieve en 

groepsbindende factor voorop stellen. 
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Hoofdstuk 9. Potentie van het onderzoek 
 

9.1  Beperkingen van het onderzoek 
 

 Gezien de vrij beperkte tijdspanne waarin dit onderzoek tot stand is gekomen, houdt het 

een aantal beperkingen in van variërend belang. Deze beperkingen dienen expliciet onderkend 

te worden vooraleer enig besluit uit het onderzoek kan getrokken worden. 

 

 Een eerste beperking schuilt in de keuze van de brontypes waarop het onderzoek 

gestoeld is. De gehanteerde egodocumenten, frontbladen, museumcollecties, periodieken en 

fotocollecties kunnen, zoals dit onderzoek aantoont, een kwalitatief beeld schetsen van de wijze 

waarop met religiositeit omgegaan werd, alsook van verhoudingen tussen de vooropgestelde 

actoren. Ze maken het echter onmogelijk om een kwantitatief beeld te schetsen van elk van de 

religiositeitsaspecten, waardoor dit kwalitatief beeld niet, zoals wenselijk ware, aangevuld 

wordt met specificaties inzake de omvang en diepgang van de religieuze beleving in 

soldatenmiddens. De enige bepaling die brieven- en dagboekcollecties loslaten terzake, is het 

algemene gegeven dat (slechts) 7,2% van de schrijvers melding maakte van enige religieuze 

items, alsook een aantal andere fragmentarische procentuele bepalingen die doorheen het 

onderzoek ten berde zijn gebracht. 

 

Een tweede hier nauw mee samenhangende beperking betreft de omvang van het 

onderzochte bronmateriaal. Er werden 817 brieven en postkaarten en 10 dagboeken van niet 

gepubliceerde aard geanalyseerd. Verder werden ook 9 gepubliceerde dagboek- en 

brievenverzamelingen onderzocht. Wanneer al deze collecties echter hoofdelijk beschouwd 

worden, dan gaat het hier slechts om 69 verschillende auteurs, waarvan 16 geestelijken en 53 

echte soldaten. Deze auteurs zijn wel afkomstig uit vrijwel alle onderdelen van het Belgische 

Leger in de Eerste Wereldoorlog. Mijns inziens is het bijzonder gevaarlijk, zoniet onhaalbaar om 

aan de hand van een dergelijk beperkte groep historische actoren besluiten te vormen inzake 
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een mentaliteitskwestie als religiositeit die algemene geldigheid voor alle gelovige Belgische 

soldaten pretenderen. 

 

Het onderzoek neemt enkel het katholieke geloof onder Belgische soldaten in 

beschouwing. De aanwezigheid van andere religies onder Belgische soldaten is weliswaar vrij 

beperkt, maar niettemin vallen zij eveneens onder de noemer ‘religiositeit van Belgische 

soldaten’. Door de beperkte tijdspanne van het onderzoek kon aan deze marginale aspecten 

geen aandacht geschonken worden. 

 

De stem van Franstalige soldaten is in de studie enkel gebruikt als controlefactor om 

mogelijke significante afwijkingen op de religiositeit die reeds uit de zeer beperkte Franstalige 

steekproef zouden blijken, en een mogelijk frappante Franstalige perceptie op het geloof van 

Nederlandstalige soldaten op het spoor te komen. Verder blijven zij in het onderzoek 

ruimschoots ondervertegenwoordigd.  

  

9.2  Verdere onderzoeksopportuniteiten 
 
 Sinds enige jaren is terug een groeiende belangstelling in het historisch onderzoek naar 

de kleine geschiedenis van de eerste wereldoorlog waar te nemen. Deze studie tracht de 

onderzoeker een ruim contextueel kader, een contemplatie van het reeds verrichte onderzoek 

terzake, en een reeks nieuwe inzichten aan te bieden inzake de plaats en functie die religie had 

voor eenvoudige soldaten. Het poogt aldus een uitvalsbasis te vormen van waaruit verder 

onderzoek kan opgebouwd worden.  

 

  Vertrekkend uit dit onderzoek, bieden zich een aantal toekomstige opportuniteiten aan 

die de tijdspanne van de totstandkoming van deze studie niet toelieten. Vooreerst is het 

wenselijk een analyse te maken van de sociale achtergrond van de beschouwde brief- en 

dagboekschrijvers, met het oog op een mogelijk verband tussen de mate van religiositeit, de 

specifieke invulling van het geloof en de sociale klasse. Hetzelfde geldt voor de geografische 

afkomst ervan.  
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Ook binnen de verschillende legerdivisies zelf bestond er mogelijk een verschil in 

omvang en doortastendheid van het geloof. Veel kan hierbij afhangen van de presente 

aalmoezeniers en brancardiers, sleutelfiguren onder de soldaten, de specifieke religieuze 

verenigingen die er actief waren en de rol van bepaalde frontkranten. Hierdoor kan mogelijk 

duidelijker worden aangetoond welke aspecten van het geloof potentieel een hefboomfunctie 

vervulden tot een verhoging van de religiositeit onder soldaten. 

 

De wijze waarop mannelijkheid en mannelijke genderidentiteit door de soldaten werd 

beleefd, ten slotte, komt in dit onderzoek slechts overwegend tussen de regels aan bod, en wel 

vanuit het inzicht dat deze steeds impliciet in alle aspecten van het leven vervat zijn. Verder 

onderzoek hiernaar, zowel in vergelijking met de vooroorlogse situatie, tijdens de oorlog, als in 

de naoorlogse samenleving kan meer duidelijk verschaffen in de mate waarop de perceptie op 

het zedenverval aan de waarheid, dan wel aan een discours gelinkt was. Tevens kan het een 

beter licht werpen op de mate waarin male bonding een invloed had op de sociale beleving van 

het geloof. 
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Hoofdstuk 10. Algemeen besluit 

 

 Midden in het eerste kwartaal van de 20e eeuw, gekenmerkt door het crescendo van de 

moderniteit, vindt de eerste Grote oorlog van die eeuw plaats. Vier jaren van geweld, constante 

aanwezigheid van de dood, wanhoop, ontbering, verveling, apathie en desastreuze materiële 

omstandigheden; maar ook vier jaren van particuliere sociale cohesie, trots en hoop op een 

betere toekomst. De fundamentele sociologische theorieën stellen bij aanvang deze oorlog als de 

plaats bij uitstek voor waar het geloof in sneltempo ten onder moest gaan. Het tegendeel werd 

bewaarheid, de sociale context van het frontleven en de wisselwerking tussen een reeks directe 

en indirecte factoren bleek een ideale voedingsbodem voor een particuliere beleving van 

religiositeit. Doorheen het onderzoek van brieven-, postkaarten-, en dagboekcollecties trachtte 

dit onderzoek een beeld van deze geloofsbeleving te reconstrueren. 

 

 Er was aan het front zonder twijfel sprake van een zekere mate van zedelijk en moreel 

verval, maar deze werden ook ietwat overschat. Deze overschatting van de problematiek kwam 

er door een vooringenomenheid tegenover het leger als zijnde een oord der zedelijk verderf, en 

werd ook beïnvloed door de cultureel verkeerdelijk gevormde vooroorlogse constructies der 

genderidentiteiten en –relaties. Een waaier aan verenigingen en organisaties trok tegen het 

zedelijke en morele verval ten strijde. Deze waren zowel organisaties die achter het front 

ontstonden ten behoeve van de soldaten, als organisaties die aan het front, in soldatenmiddens 

ontstonden. Tussen beiden bestond weinig verschil in inhoudelijke boodschap. 

 

 De culturele totalisering van het oorlogsgebeuren verplichtte de kerkelijke gezagsdragers 

positie in te nemen in het conflict. Het vaticaan koos er alsnog voor neutraal te blijven, maar het 

gangbare discours zorgde ervoor dat zij door alle betrokken partijen als meeheulend met de 

vijand werd gepercipieerd. De gezagsdragers van de nationale Kerkgemeenschap verbonden 

het geloof aan patriottisme doorheen de bellum iustum-ethiek. De oorlog werd daarenboven 

ook voorgesteld als een straf van God voor de decadentie, het individualisme, de 

wetenschappelijke hoogmoed en de geloofsafvalligheid in de vooroorlogse samenleving.  Deze 
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religieuze retoriek kon volstaan voor de gelovige bevolking; maar voor de soldaten, die 

voortdurend kans liepen er persoonlijk het leven bij in te schieten, was meer nodig. Het 

sneuvelen van de soldaat werd verbonden aan de marteldood van Christus. Door het eigen 

leven te offeren voor God en de samenleving in een Heilige oorlog, werden zij martelaren, die 

een bevoorrechte positie in de hemel zouden verkrijgen. Deze denkkaders werden daarenboven 

ook gestimuleerd door de hantering ervan in de Vlaams-particularistische constructies aan het 

front. 

  

Het gegeven dat religieuze denkkaders door de kerkelijke gezagsdragers aangeboden 

werden, impliceert niet dat de religiositeit van de soldaten ook geheel volgens deze kaders 

opgebouwd was. Doorheen de sociale beleving van het geloof tijdens religieuze vieringen, 

katholieke feesten, gesprekken met aalmoezeniers en de religieuze frontverenigingen werden zij 

daadwerkelijk volhardend in contact gebracht met deze denkkaders, en er aldus door beïnvloed. 

De kern van de sociale beleving van het geloof aan het front werd gedomineerd door 

geestelijken, in de vorm van aalmoezeniers en brancardiers. Een belangrijke rol terzake was ook 

weggelegd voor de seminaristen die als gewone soldaten dienst namen. Tijdens deze momenten 

van religieuze groepsbeleving konden soldaten echter ook hun eigen geloofselementen 

overbrengen aan hun omgeving en de religieuze middelaars. De frontbladen vormden in 

beperkte mate eveneens een medium waarin het geloof zoals het aangevoeld werd door de 

soldaten uiting vond.   

 

Deze eigen geloofselementen zijn het duidelijkst waarneembaar in de praxis in het 

private veld. De persoonlijke beleving was geconcentreerd rond het gebed, heiligenverering, 

allerhande geluksbrengers en sacrale rituelen. De religiositeit in het private veld vertoont een 

duidelijke afwijking van de denkkaders zoals van bovenaf aangeboden. Ze vertoont 

daarentegen significante connecties met het vooroorlogse volksgeloof, doch voegt hier ook 

nieuwe elementen aan toe die eveneens onder deze noemer resorteren. Terwijl de religieuze 

denkkaders in het publieke veld vooral gericht waren op het verklaren, legitimeren en zingeven 

van de strijd, alsook het geven van moed en een volhardend doel aan de soldaten, is de 
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persoonlijke praxis veeleer gericht op het overkomen van de angst voor de dood, het tegemoet 

komen aan de overlevingsdrang, en het vertrouwen in de Goddelijke voorzienigheid.  

 

Een groot aantal elementen uit de persoonlijke praxis vertoeven in een sacrale sfeer die 

de religieuze gezagsdragers in de vooroorlogse samenleving aan banden trachtten te leggen. In 

de onderzochte bronnen zijn slechts verwijzingen terug te vinden naar een significante spanning 

tussen de voorgeschreven orde en de geleefde praktijk, waardoor er daadwerkelijk kan sprake 

zijn van een wisselwerking tussen de religieuze top en basis. De volksgelovige elementen 

werden niet uitdrukkelijk veroordeeld door de religieuze middelaars, die er nochtans dagelijks 

mee geconfronteerd werden. De in sociale context tot stand gekomen bronnen die een 

middelende positie bekleedden in het religieuze continuüm ondersteunen daarenboven deze 

stellingname. 

 

Tot slot kan aldus gesteld worden dat er geen meervoudige expliciet botsende 

invullingen van het geloof voorkwamen aan het front, maar dat de vooropgestelde religieuze 

denkkaders en de persoonlijke invullingen van het geloof elkaar vrij harmonieus aanvulden, en 

aldus op dialectische wijze gedurende vier jaren een wederzijds beïnvloedende, erg particuliere 

geloofsinvulling creërden. 
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