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INLEIDING 
“Tijden van oorlog zijn van alle tijden het zwaarst beladen met geschiedenis”. Dit is een citaat van Léon-

Ernest Hallekin uit 1939, waaraan de probleemstelling van dit onderzoek wordt gekoppeld. Hoe komt het 

verleden naar de oppervlakte in tijden van oorlog? Waarom is de aanwezigheid van het verleden zoveel 

noodzakelijker in tijden van oorlog? De vragen die bij dit citaat gesteld worden, leiden er toe om het citaat 

iets technischer te parafraseren tot de centrale stelling: “het collectief geheugen van de natie komt 

nadrukkelijker dan gewoonlijk naar voor tijdens een crisis, omdat het verleden aangewend wordt ter 

bevestiging van de identiteit, die door een dergelijke crisis in vraag gesteld wordt.” De Eerste Wereldoorlog 

vormt zo’n crisis voor de Belgen. De plotse aanval van de Duitse troepen en de eerste maanden van de 

bezetting leiden tot chaos en verscheuring. 

In het onderzoek naar de aard van het verleden dat naar boven komt tijdens de Eerste Wereldoorlog, 

dienden de West-Vlaamse frontblaadjes als bron. De zoektocht en het onderzoek naar de historische 

referenties die in de Eerste Wereldoorlog gebruikt werden in de frontblaadjes, is gedeeltelijk geïnspireerd 

op het veel omvangrijker werk “Oorlog en verleden. Nationale geschiedenis in België en Nederland” van 

Marnix Beyen. Daarin beschrijft Beyen hoe tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland en België 

omgegaan werd met het verleden. Een belangrijk thema in een oorlog, is het verleden, dat helpt bepalen 

hoe men zich tijdens het verloop van de oorlog zal gedragen en wat men nog zou kunnen verwachten. De 

Eerste Wereldoorlog verwerd voor de Tweede Wereldoorlog een dergelijke referentie. De inval en de aard 

van de oorlog waren tot op zekere hoogte vergelijkbaar, maar vooral de overwinning van 1918 was een 

steeds terugkerend thema dat ter motivatie werd aangewend. Het refereren naar de Eerste Wereldoorlog 

in 1939-1940 doet logischerwijze de vraag rijzen naar de historische referenties van deze Eerste 

Wereldoorlog, die tenslotte een oorlog zonder voorgaande was.  

In de West-Vlaamse frontblaadjes worden meermaals historische referenties gebruikt. Het verleden en 

elementen uit het verleden zijn een inspiratiebron voor de schrijvers van de frontblaadjes, maar het gebruik 

van het verleden heeft een groter doel dan louter literaire ontspanning. Het collectief geheugen wordt 

onbewust aangewend als instrument om het verleden te hanteren als bevestiging voor de huidige 

identiteit. In een oorlog als de Eerste Wereldoorlog is de identiteitscrisis pertinent. De opstellers van de 

frontblaadjes lijken arbitrair te kiezen welke episodes uit de geschiedenis gepubliceerd worden. Op basis 

waarvan wordt die keuze gemaakt? Welke verledens zijn belangrijker dan andere? Verschilt de keuze van 

regio tot regio? Verraadt deze keuze iets over de wijze waarop West-Vlamingen omgaan met het concept 

‘vaderland’ of laat het iets los over de verhouding die zij zien tussen de Belgische nationaliteit en een 

opkomend Vlaams bewustzijn? 

Tot op vandaag werden de frontblaadjes nog niet vanuit deze invalshoek benaderd. De historiografie rond 

de frontblaadjes uit de Eerste Wereldoorlog is erg beperkt; in de meeste gevallen worden ze slechts 

terloops vermeld, bij het ter sprake komen van de pers in tijden van oorlog, of bij het beschrijven van het 

dagelijkse leven van de soldaat. Het dagelijkse leven, de dagen en nachten aan en achter het front, de 

beslommeringen van een frontsoldaat: het zijn onderwerpen die steeds meer aandacht krijgen sinds de 

opkomst van het onderzoek naar oorlog als sociaal gebeuren. Die aanpak krijgt sinds de laatste veertig jaar 

voorrang op de politiek- militaire benadering van de oorlog, die tijdens de eerste decennia van de twintigste 

eeuw vooral werd gezien als een krijgsgebeuren. 

STRUCTUUR VAN HET ONDERZOEK 
De opbouw van dit onderzoek is tweedelig. In een eerste deel worden twee theoretische hoofdstukken 

uitgewerkt. Het eerste hoofdstuk zal focussen op de bestaande theorieën rond het collectief geheugen. 

Nadruk wordt hierbij op het collectief geheugen van naties gelegd. Er volgt een historiografisch overzicht 

van het onderzoek naar het collectief geheugen en er wordt dieper ingegaan op de gevolgen van dit 

collectieve geheugen, als nieuw onderzoeksparadigma in de geschiedenis als academische wetenschap. 
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Daarna wordt in dit hoofdstuk gepoogd om een bruikbare definitie van het collectief geheugen te 

formuleren, van waaruit de verhouding tussen het verleden en de identiteit duidelijk wordt gemaakt. Het 

hoofdstuk wordt afgesloten met een bespreking van de manier waarop het collectief geheugen van een 

gemeenschap aan belang wint in tijden van crisis. Zo wordt de link gelegd met de toestand waarin België 

zich bevindt na de Duitse inval in augustus 1914.  

In een tweede theoretisch hoofdstuk worden alle aspecten van de gehanteerde bron uitgebreid besproken. 

De inleiding geeft een kort overzicht van de situatie aan het front, waarin de Belgische frontblaadjes 

moeten gesitueerd worden. Hun ontstaan, vanuit de noodzaak aan betere communicatie, aan initiatieven 

die verveling moeten helpen tegengaan en het zedenverval dat de clerici overal willen terugdringen, wordt 

op die manier duidelijk weergegeven. Verder worden de redactie, het uiterlijk en de inhoud van de 

frontblaadjes besproken, uiteraard rekening houdend met de quasi algemeen toegepaste censuur. De 

nadruk wordt hierbij op de Vlaamse frontblaadjes gelegd. Dit is voornamelijk ingegeven door hun overwicht 

in de secundaire literatuur met betrekking tot de loopgravenpers tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ook de 

redenen voor dat Vlaams overwicht worden kort besproken, net zoals de neerslag van de Vlaamse kwestie 

en de Frontbeweging die in de frontblaadjes teruggevonden wordt. Er zal blijken dat de problematiek van 

de Vlaamse kwestie en de Frontbeweging slechts heel summier door de redacties van de blaadjes wordt 

aangehaald. Hun standpunt blijft meer dan eens onduidelijk. Het eerste deel van het onderzoek wordt 

afgesloten met een uitgebreide bronkritische overweging die de bruikbaarheid van de frontblaadjes als 

historische bron zal helpen bepalen, aangevuld met een aantal suggesties voor verder onderzoek. 

Het tweede deel van het onderzoek wordt gevormd door een aantal hoofdstukken, waarin de 

onderzoeksvraag wordt uitgewerkt. Aan de hand van de theorie wordt afgetast waar de frontblaadjes en 

het collectief geheugen elkaar vinden. Vragen die hierbij worden gesteld zijn: wanneer wordt verwezen 

naar het verleden, welke historische episodes zijn populair en hoe draagt het verleden in de West-Vlaamse 

frontblaadjes bij tot de identiteit van de West-Vlamingen? Er wordt gezocht naar de manier waarop 

identiteit en verleden in de frontblaadjes met elkaar samengaan. De theorieën rond het vormen van een 

identiteit aan de hand van het verleden, via het collectief geheugen, worden hierbij toegepast op de casus 

van de frontblaadjes. 
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DEEL 1 

  



9 
 

HOOFDSTUK 1. THEORETISCHE BENADERING VAN DE ONDERZOEKSVRAAG: 

HET GEHEUGEN ALS VERLEDEN IN HET HEDEN 

1. OPKOMST VAN “GEHEUGEN” IN HET HISTORISCH PARADIGMA 

A. INLEIDING: HET INDIVIDUEEL GEHEUGEN EN HET COLLECTIEF GEHEUGEN  
In eerste instantie lijkt het geheugen iets strikt individueels. Ervaringen en gebeurtenissen die iemand 

onthoudt, kunnen alleen door slechts één persoon onthouden worden – gewoonweg omdat die de enige is 

die het vanuit zijn perspectief heeft kunnen meemaken. Dat wordt algemeen aangenomen. Toch is het niet 

moeilijk voorbeelden te vinden van zaken die iedereen gemeenschappelijk in zijn repertorium aan 

herinneringen heeft. Ze worden veelvuldig aangehaald, door sprekers in de politiek, of in de media, om bij 

het publiek een effect te verkrijgen. In het gemeenschappelijk geheugen op korte termijn, weten we 

allemaal wat pakweg “Dutroux” voor België betekend heeft, en wat die passage uit het verleden aan onze 

maatschappij veranderd heeft. Het verleden zelf krijgt een symbolische betekenis, en alleen al het aanhalen 

van een gebeurtenis – zoals ‘de val van De Muur’, of een datum zoals ‘mei ‘68’, roept zaken op die we aan 

ons eigen verleden kunnen verbinden. Dergelijke titels werken als een metonymie: de naam is een gedeelte 

van alles wat het betekent. Het hoeft daarom niet eens een gebeurtenis te zijn waarop we aanwezig waren. 

We beschikken ook over een geheugen op langer termijn, dat ervoor zorgt dat we als groep, als 

gemeenschap, weten wat ‘1940-1945’ was en waar het ons bracht. Met andere woorden: zaken uit het 

verleden betekenen nog steeds iets voor ons in het heden; ze hebben ons ergens gebracht en maken ons 

tot wat we zijn. Ze zijn in ons ‘collectief geheugen’ gegrift en vormen onze identiteit. Ze zorgen ervoor dat 

we als één groep vaak op dezelfde manier reageren. Verschillende groepen hebben, net zoals individuen, 

wel een specifiek geheugen dat verschilt van andere groepen – gewoonweg omdat één groep de enige is 

die het vanuit zijn perspectief heeft kunnen meemaken, zoals hierboven gesteld over het individu.  

De interesse voor dit idee van een collectief geheugen is, om verschillende redenen, pas gegroeid in de 

twintigste eeuw. Maar het ‘geheugen’ heeft sindsdien een grote impact op historici en hun onderzoek: het 

komt erg in de buurt bij de geschiedenis als hun vakgebied. De nieuwe interesse voor collectief geheugen, 

herdenkingen en herinneringen is vrij recent: het kan gesitueerd worden in de jaren ’80 van de twintigste 

eeuw. Toch gaat er een verhaal aan vooraf.  

In dit onderzoek primeert het collectief geheugen. Er zal blijken dat door verschillende gemeenschappen in 

West-Vlaanderen steeds naar een aantal terugkerende beelden uit het verleden wordt verwezen. Het zijn 

gebeurtenissen die voor hen betekenisvol geweest zijn voor de identiteit(en) waarover ze nu beschikken: de 

Belgische identiteit, de Vlaamse identiteit en de identiteit van hun dorp, stad of streek. Het onderzoek dat 

zal volgen in de hoofdstukken hierna, krijgt hier eerst een plaats in het lopend onderzoek rond collectief 

geheugen, de betekenis ervan voor de natie. Op het einde van dit hoofdstuk wordt besproken op welke 

crisissituaties ervoor zorgen dat mensen meer nood hebben aan een bevestiging van hun collectieve 

identiteit. Hierin past de Belgische situatie tijdens de Eerste Wereldoorlog perfect als casus. 

Vooraleer dieper in te gaan op alles wat collectief geheugen betreft, is het nodig ‘het geheugen’ waar het 

over zal gaan kort af te bakenen door gebruik te maken van een cognitieve theorie rond het geheugen. Bij 

het collectieve geheugen van een natie, gaat het niet om alle aspecten van herinnering en herhaling zoals 

die in het individueel geheugen bestaan. Cognitieve wetenschappers maakten een distinctie tussen drie 

verschillende soorten geheugen: het procedureel geheugen, het semantisch geheugen en het episodisch 

geheugen. Het procedureel geheugen slaat alles op wat herhaling van handelingen betreft. Het semantisch 

geheugen zorgt ervoor dat kennis onthouden wordt; dus alle abstracte informatie en feiten. Het episodisch 

geheugen ten slotte, staat in voor persoonlijke herinneringen, ervaringen en het mentaal reconstrueren van 
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gebeurtenissen.
1
 Het onderzoeksveld van het collectief geheugen ent zich hoofdzakelijk op het episodisch 

geheugen, dus de reconstructie van het ervaren verleden door een groep. Af en toe komt ook het 

semantisch geheugen aan bod. 

B. COLLECTIEF GEHEUGEN ALS EXOTISME OF ALS MIDDELEEUWSE PRAKTIJK? 
Ongeveer rond  de eeuwwisseling van de negentiende naar de twintigste eeuw, ontstonden de eerste 

theorieën rond een gedeeld geheugen, maar nog niet met betrekking tot Westelijke en Europese gebieden. 

Onder invloed van het exotisme en een groeiende interesse voor de inheemse volkeren in de kolonies, 

wordt door antropologen en etnologen onderzoek gedaan naar de manier waarop etnische 

gemeenschappen zaken met elkaar delen. De verhalen en mythes die zij aan elkaar doorgeven zijn 

mondelinge overleveringen die generatie op generatie worden gedeeld. Ook bepaalde rituelen en 

handelingen lijken ‘aangeboren’ te zijn, omdat ze op een natuurlijke manier worden overgenomen door 

jongere leden van de groep. Het valt voor de onderzoekers op dat de rituelen van de ene groep 

fundamenteel verschillen van de die van de andere. Het geheel verschilt ook van de manier waarop de 

Europeanen hun geschiedenis op een wetenschappelijke manier delen, het lijkt wel alsof inheemse 

gemeenschappen iets bezitten dat westerlingen niet hebben, of omgekeerd – de wetenschappelijke 

normen en de objectiviteit ontbreken net. De onderzoeken naar dergelijke mondelinge overleveringen 

leidden etnologen er rond de eeuwwisseling toe biologische verklaringen te zoeken voor het doorgeven van 

‘geheugen’ en herinneringen. Niet in het minst is hier de invloed op te merken van het darwinisme en de 

opkomst van de genetica. Men trachtte een ‘erfelijk collectief geheugen’ te beschrijven, dat in de genen zou 

terugkeren, en dus raciaal verklaard kon worden.2 Men was er dus van overtuigd dat het doorgeven van 

genen werd dus ook een geheugen doorgegeven.  

Toch is het collectief herinneren van belangrijke zaken uit het verleden geen exotisme of een ‘etnische 

manier om aan geschiedenis te doen’. Het is niet genetisch, biologisch of raciaal te verklaren, maar als 

sociaal gebeuren te ontleden. Het is een fenomeen dat in de geschiedenis van alle gemeenschappen kan 

teruggevonden worden, ook in de onze. In de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd is het heel gewoon 

naar een geheugen te verwijzen waarover – om het met een vage term aan te duiden – ‘de mensheid’ blijkt 

te beschikken: meer dan eens bestaan tradities of verhalen ‘sinds mensenheugenis’ of komt iemand 

‘eeuwige glorie’ toe. Episodes of personages uit het verleden worden onthouden omdat ze een voorbeeld 

stellen voor het heden, en dat herinneren zorgt ervoor dat ze vereeuwigd zijn.3 De groep die deze zaken 

onthoudt is na verloop van een aantal generaties volledig verschillend van de oorspronkelijke groep die de 

daden van een held of een gebeurtenis heeft meegemaakt. Het lijkt er dus inderdaad op dat een 

herinnering eeuwig kan doorgaan: het leeft als het ware buiten de mensen, in het “algemene menselijk 

geheugen”, of zoals de Franse uitdrukking het zegt: ‘vivre dans la mémoire des hommes’.
4
 Dat leidt er toe 

dat dezelfde beelden uit het verleden na verloop van tijd door verschillende groepen worden onthouden. 

Het onderwerp van de herinnering is in deze vorm van collectief herinneren belangrijker dan de groep of 

natie die het zich herinnert. Sommige van die herinneringen zijn te situeren boven de oorspronkelijke 

verdeling van gemeenschappen: de christenen, verdeeld over Europa, zijn hier een voorbeeld van. De 

christelijke overlevering is een vorm van collectief herinneren, in de vorm van handelingen, tradities, 

geschriften en mondelinge overdracht. Het gaat bij deze glorieuze figuren en gebeurtenissen om informatie 

uit het verleden die onthouden is, waardoor deze vorm van geheugen eigenlijk onder het ‘semantisch 

geheugen’ valt.5 Wanneer er onderzoek gebeurt, of gebeurde, naar deze vorm van herinneren en het 

toekennen van ‘eeuwige glorie’ in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd, wordt aandacht besteed aan 

                                                             
1 N. Russel, “Collective Memory before and after Halbwachs.” In: The French Review, 79 (2004), 4, p. 798 
2 J. Assman, “Collective Memory and Cultural Identity.” In: New German Critique, XX (1995), 65, p. 125 
3 N. Russel, “Collective Memory before and after Halbwachs.” In: The French Review, 79 (2004), 4,  pp.793- 
794 
4
 Ibid. 

5 N. Russel, op. cit. p. 798 
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wat er precies onthouden werd. In dergelijk inhoudelijk onderzoek primeert het onderwerp, de inhoud van 

het verleden, en niet de manier waarop dit verleden wordt overgedragen of wat de functie is van dit 

overdragen.  
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C. DE GEHEUGENTHEORIEËN IN PSYCHOLOGIE EN SOCIOLOGIE, BEGIN TWINTIGSTE EEUW 
Functioneel onderzoek naar de manier waarop het collectief geheugen werkt, is ontstaan vanuit de 

interesse voor het individueel geheugen in het begin van de twintigste eeuw – Sigmund Freud onderzocht 

als eerste de psychologische dynamiek en de gevolgen van de werking van het geheugen – in combinatie 

met het collectivisme van sociologen zoals Emile Durkheim. Het herinneren is bij Durkheim een ‘fait social’ 

dat, net zoals alle andere handelingen en ervaringen, uitsluitend sociaal gestuurd en verklaard kan worden. 

De sociale cohesie in een gemeenschap is het gevolg van een collectief bewustzijn. In de jaren dertig van de 

twintigste eeuw werd door Maurice Halbwachs (1877- 1945), van wie Durkheim een mentor was, 

onderzoek gedaan naar de sociale impact op het individueel geheugen. Zijn werk ‘Les Cadres Sociaux de la 

mémoire’
6
 ligt aan de grondslag van alle theorieën rond het geheugen van een gemeenschap of een groep, 

net omdat Halbwachs het geheugen in een cultureel kader plaatst en aantoont hoe herinneringen 

doorgegeven worden als sociale praktijk.7 Hij behoudt het bestaan van een puur individueel geheugen, dat 

echter volledig door de groep wordt bepaald. Het gaat voor Halbwachs met andere woorden om een 

collectief herinneren, zonder een gemeenschappelijk geheugen. Het individueel geheugen is volledig 

gebaseerd op de groep waarin het individu zich bevindt. Hier komt dan een collectieve identiteit uit naar 

voor: volgens Halbwachs bepalen de herinneringen die door een groep worden doorgegeven ook de 

identiteit van de groep.  

Deze twee ideeën worden doorgaans samen vermeld in de vorm van de volgende twee stellingen: Ten 

eerste is het individueel herinneren gevormd door het contact met anderen, en ten tweede heeft elke 

groep of natie een verschillende kijk op het verleden. Die verschillende kijk op het verleden en de 

verschillende ervaringen uit het verleden definiëren de groep. Het zorgt ervoor dat de leden van de groep 

bewust zijn van hun collectieve identiteit. Of zoals Nicolas Russel stelt: “The particular nature of a group’s 

experience creates a shared memory and identity”
8
.  

Alle vormen van individueel herinneren zijn gevormd door de sociale groepen waartoe iemand behoort en 

dat kunnen verschillende groepen zijn: naties; maar ook generaties, families, religieuze gemeenschappen, 

enzovoort. Op die manier kan een individu toegang hebben tot verschillende ‘collectieve geheugens’. Het is 

daarnaast ook mogelijk een eigen visie op het collectief geheugen van een groep te vormen, maar het is 

niet mogelijk om herinneringen aan een collectieve ervaring te hebben buiten de herinneringen van de 

groep. 9 “Nos souvenirs demeurent collectifs, et ils  nous sont rappelés par les autres, alors même qu’il s’agit 

d’événements auxquels nous seul avons été mêlé, et d’objets que nous seul avons vus.”10 

Elke groep heeft een verschillende visie op het verleden, dat door die groep gereconstrueerd wordt tot een 

gemeenschappelijk herinneren: Halbwachs lijkt dus, als eerste socioloog, een groep mensen een ’geheugen’ 

aan te meten. Het gaat echter niet om het simpelweg overnemen van de logica van het individueel 

geheugen, om die dan aan een groep toe te schrijven. Dat is een terugkerende kritiek op de theorie van 

Halbwachs, hoewel hem niets te verwijten valt.11 Het geheugen dat in collectief verband bestaat, is geen 

geheugen zoals dat individueel bestaat in één persoon, maar een vorm van cultuur; het is een ‘cultureel 

geheugen’.12 Het cultureel geheugen voorziet individuen en groepen van een referentiepunt dat hen 

herinnert aan het waarom en aan de richting van hun bestaan. Het houdt een verleden in waar ze zich aan 

                                                             
6
 M. Halbwachs, Les Cadres sociaux de la mémoire, 1925.  

7
 J. Assman, “Collective Memory and Cultural Identity.” In: New German Critique, XX (1995), 65, p. 125 

8
 N. Russel, “Collective Memory before and after Halbwachs.” In: The French Review, 79 (2004), 4, p. 796 

9 Ibid. 
10 Maurice Halbwachs, geciteerd in: N. Russel, “Collective Memory before and after Halbwachs.” In: The 
French Review, 79 (2004), 4, p. 796 
11

 Kritiek op Halbwachs werd onder andere geformuleerd door Bartlett, zie J. Wertsch, “The Narrative 
Organization of Collective Memory.” In: Ethos, 36 (2008), 1, p. 121 
12 J. Assman, “Collective Memory and Cultural Identity.” In: New German Critique, XX (1995), 65, p. 126 
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kunnen spiegelen, waar ze zich een mening over kunnen vormen, waar ze zich van afzetten. Het is dus 

centraal voor zowel de individuele als de collectieve identiteit.13 

De natievorming in de moderne geschiedenis heeft een heel belangrijke rol in de eerste sociale 

geheugentheorieën zoals die van Halbwachs. Bij het ontstaan van het nationalisme en de nood van zowel 

nieuwe als oude Europese staten om zich als natie bevestigd te zien, worden elementen uit het verleden 

gelicht als deel van een eigen nationale geschiedenis. Een voorbeeld dat van toepassing is op huidig 

onderzoek, is de nationale geschiedenis van België in de periode vlak na zijn onafhankelijkheid van 1831. De 

jonge Belgische staat heeft bij zijn ontstaan een eigen geschiedenis nodig, om een eigen identiteit en 

cultuur te ontwikkelen. Historici zoeken naar alle mogelijke verwijzingen die België in positieve zin een 

plaats geven in het verleden en gieten ze allemaal samen in een ‘Belgische Geschiedenis’. Caesars ‘van alle 

Galliërs zijn de Belgen het dapperst’ bijvoorbeeld, scoort goed. Deze geschiedenis is een verzameling van 

wat België in het verleden geweest is en meegemaakt heeft, en waarvan de jonge natie kiest dat het ook 

effectief een deel van zijn verleden wordt: de ‘reconstructie van een heroïsch verleden’.14 Het vormt 

daarmee automatisch een deel van zijn identiteit en bakent het bestaan van het Belgisch volk af ten 

opzichte van andere volkeren. Op die manier speelt België een aantal zaken uit die voor de natie van belang 

geweest zijn en nog steeds een relevante rol spelen in de periode van de onafhankelijkheid, zoals de 

verschillende vreemde overheersingen die de Belgen doorheen de geschiedenis moesten verduren. Deze 

eerste Belgische nationale geschiedenissen maken zich schuldig aan historisch determinisme: België als 

onafhankelijke staat geldt in deze nationale geschiedschrijving als het onafwendbaar resultaat van de 

geschiedenis. Een baanbrekend werk rond het construeren van herinneringen, herdenkingen en rituelen om 

een identiteit voor een natie te creeëren, is “The Invention of Tradition” van Eric Hobsbawm en Terence 

Ranger uit 1983.  

Voor historici was de theorie van Maurice Halbwachs in de jaren dertig een goede aanleiding om de 

grenzen tussen het ‘subjectief geheugen’ en de ‘objectieve geschiedwetenschap’ te versterken. Ze zoeken, 

voor het behoud van de geloofwaardigheid en de objectiviteit van hun discipline, naar een standhoudende 

tegenstelling tussen de twee. Ook Halbwachs zelf maakt een onderscheid tussen het ‘herinnerde verleden’ 

dat in het geheugen leeft en gebaseerd is op ervaring van de groep, en de objectieve geschiedschrijving, 

gebaseerd op het abstract vergaren van kennis over het verleden.15 Voor hem stopt het geheugen daar 

waar het verleden zich kristalliseert en objectiviseert in geschiedschrijving.
16

 Het is voor de positivisten en 

aanhangers van het historisme een goed uitgangspunt om het onderscheid duidelijk te maken. Bewustzijn 

over de werkelijke impact van het geheugen op de historische discipline kwam pas later in de twintigste 

eeuw. Het sociologisch onderzoek van Maurice Halbwachs met betrekking tot het geheugen kreeg relatief 

weinig aandacht tot in de jaren 1970. Dat is ook het geval bij historici: de objectiviteit van de geschiedenis 

als wetenschap primeerde op het geheugen. 

D. EIND TWINTIGSTE EEUW: ‘MEMORY BOOM’? 
In de jaren zeventig van de twintigste eeuw worden herdenkingen en herinneringen een steeds belangrijker 

onderdeel van de populaire cultuur. Men krijgt meer en meer de indruk dat het nodig is zaken bij te houden 

en te onthouden. Het is de periode waarin de Eerste Wereldoorlog weer meer interesse krijgt, eigenlijk 

sinds de 50e verjaardag van de wapenstilstand in 1968. Ook in heemkundige kringen wordt op lokaal niveau 

meer interesse getoond voor het verleden. Geschiedenis wordt ‘gedemocratiseerd’, er zijn meer studenten 

                                                             
13

 R. Eyermann, “The Past in the Present. Culture and the Transmission of Identity.” In:  Acta Sociologica, 47 
(2004), 2, p. 160 
14 P. Coutenier, “Nationale beelden in de Vlaamse literatuur van de negentiende eeuw.” p. 60, In: K. Deprez, 
L. Vos, eds. Nationalisme in België. Identiteiten in beweging 1780-2000, Antwerpen, Houtekiet, 1999, 352 
p., pp. 60- 69. 
15

 N. Russel, “Collective Memory before and after Halbwachs.” In: The French Review, 79 (2004), 4, p. 797 
16 J. Assman, “Collective Memory and Cultural Identity.” In: New German Critique, XX (1995), 65, p. 128 
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geschiedenis en er komt meer geschiedenis in de populaire media. Onder historici heeft de Derde School 

van de Annales vooral invloed in deze periode, die zich concentreert rond culturele en antropologische 

geschiedenis en de geschiedenis van mentaliteiten. Vooral dit laatste thema, de mentaliteitsgeschiedenis, 

vindt in de jaren zeventig en tachtig grote aanhang onder historici. 17  De focus van deze Derde 

Annalesschool werd beïnvloed door de opkomst van het postmodernisme. 

De jaren tachtig en negentig zijn over het algemeen een onzekere periode, waarin de toekomst onduidelijk 

wordt en geen doel op zich meer vormt. De instorting van de Sovjet-Unie, het einde van de Koude Oorlog 

en de terugkeer van gruwel en oorlogen in Oost-Europa (zoals de etnische zuiveringen in ex-Joegoslavië) 

brengen daarnaast historici en hun historische discipline, waarmee ze vroeger trachtten gebeurtenissen te 

situeren en te verklaren, in diskrediet.18 Ze vallen door de mand als ze geen verklaring vinden voor wat er in 

het heden gebeurt ondanks hun doel het heden te situeren in de lijn van de geschiedenis. De 

gebeurtenissen brengen verschillende ideologieën ten val: de wereldoorlogen zorgen voor een val van het 

nationalisme en de natiestaat en de etnische zuiveringen brengen de concepten van etniciteit, ras, en 

nationaliteit in diskrediet. Het is niet meer duidelijk waar alles toe leidt, technologie en wetenschap 

evolueren snel maar brengen ook veel negatieve gevolgen met zich mee. Om hun onzekerheid te vergeten 

gaan mensen teruggrijpen naar het verleden. “In the absence of any plausible overarching vision of a more 

humane future society, the significance of the past and of people’s recollections of it become magnified”
19

. 

Alles is “post-“, omdat er nog geen expliciet antwoord is op de vragen van de dag. In het postmodernisme 

worden structuren in vraag gesteld. Gevestigd geloof in vooruitgang, wetenschap en technologie vervallen. 

De objectiviteit van de historicus wordt in vraag gesteld en zijn rol in de maatschappij wordt voor velen ook 

onduidelijk.  

Het gevolg is een deconstructie van de verschillende discours en van de natiestaat. Ook het verleden valt 

daarbij door de mand en wordt ontmaskerd als politiek instrument om bepaalde zaken gelegitimeerd te 

krijgen. Bewust of onbewust maken naties en leiders aanspraken op het collectief geheugen van hun volk. 

Het wegvallen van de essentie – met name de natiestaat – zorgt  voor het geloof in het einde van de 

Geschiedenis door de onkenbaarheid van het verleden, en vooral ook voor het wegvallen van de 

objectiviteit. Ook de nationale identiteiten vertroebelen door de economische en politieke globalisering.20 

Het geheugen komt al snel weer om de hoek piepen: het is immers een postmoderne invulling van de 

omgang met het verleden: iedereen is zijn eigen historicus, die uit het verleden kan halen wat hij nodig 

heeft, en daar de betekenis aan kan geven die voor slechts één persoon waar hoeft te zijn.  

De terugkeer van het geheugen en de belangrijke plaats die het in de maatschappij krijgt, wordt een echte 

‘memory boom’. Het wordt door enkelen gesitueerd in een de opkomst van een nieuw historiciteitsregime. 

Deze term werd bedacht door François Hartog.21 De verschillende historiciteitsregimes geven aan hoe men 

met het verleden omgaat en op welke manier de driedeling ‘verleden – heden – toekomst’ zich verhouden. 

Doorheen de tijd zijn er in onze streken drie regimes terug te vinden: een premodern, modern en 

postmodern regime. Het eerste premoderne regime is te situeren in de periode voor 1789. De samenleving 

is volledig op het verleden geënt; het geeft de plaats van heden en toekomst aan. Wat de mensen in het 

                                                             
17

 P. Hutton, “Recent Scholarship on Memory and History.” In: The History Teacher, 33 (2000), 4, p. 533 
18

 C. Lorenz, “Unstuck in time. Or: The sudden presence of the past.” In: Tilmans (K.), van Vree (F.) & Winter 
(J.), eds. Performing the Past. Memory, History and Identity in Modern Europe. Amsterdam, Amsterdam 
University Press, 2010, p. 67 
19 J. Torpey, “The Pursuit of the Past: A Polemical Perspective.” In: Seixas (P.), Theorizing Historical 
Consciousness. Toronto, 2004, p. 251 
20

 P. Hutton, “Recent Scholarship on Memory and History.” In: The History Teacher, 33 (2000), 4, p. 534 
21 F. Hartog, Régimes d’Historicité, Seuil 2003. 
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verleden hebben ervaren, kunnen ze ook verwachten in de toekomst.
22

 Wanneer het lente is, zal het zomer 

worden, de oogst komt er dan aan, net zoals alle vorige jaren. Het verleden is een leermeester: “historia 

magistra Vitae”. Het is een traditionele visie op het verleden, die we zelfs in de oudheid al terug vinden bij 

de Klassieke auteurs. Rond het begin van de negentiende eeuw ontstaat door de versnelling van de 

vooruitgang, de bloei van de technologie en de wetenschap een nieuw historiciteitsregime. Ook politiek 

‘versnelt het leven’ door de impact van de Franse Revolutie. Het verleden wordt steeds meer gezien als een 

periode waarin men minder vooruitgang had geboekt dan in het heden. De toekomst krijgt veel meer 

aandacht, en het geloof in de vooruitgang is in dit tweede – moderne – historiciteitsregime tekenend. Het is 

te situeren in de negentiende en in het begin van de twintigste eeuw.23 In dit historiciteitsregime heeft men 

nog een duidelijk beeld van de toekomst, een visie op waar de vooruitgang heengaat. Die visie en dat geloof 

in de toekomst vinden hun halt bij wat velen ‘het einde van de geschiedenis’ noemen in 1989. Het huidige 

historiciteitsregime ten slotte, dat vanaf dan opgang krijgt, noemt men het ‘presentisme’: het is een bewust 

omgaan met het heden. Er ligt een heel sterke focus op een absoluut heden dat zoveel mogelijk ervaren 

moet worden. Ook het verleden krijgt in dit heden een plaats, maar niet meer als leermeester: het komt 

terug in de vorm van herinneringen en herdenkingen. Steeds meer is er een gevoel dat alles uit het 

verleden onthouden en bijgehouden moet worden. Het belang van het ‘nu’ en de vergankelijkheid ervan, 

leggen onbewust een pijnpunt bloot: er is geen beeld meer van de toekomst, die is onzeker. Dat wordt 

gecompenseerd met het aanhalen en herdenken van een verleden, waarin de toekomst nog veelbelovend 

was; retro en nostalgie, de goeie oude tijd. Sinds kort hebben we het gevoel dat we alles moeten 

conserveren, zowel het verleden als het heden, dat in ons gevoel steeds korter wordt. 

In die context wint het geheugen aan terrein als enige ‘echte’ beleving van het verleden, de ervaring van 

het verleden die zich afzet tegen de objectieve vergaring van feiten uit het verleden, of de historische 

discipline. Het concept ‘geheugen’ biedt een alternatief in de crisis van de geschiedenis als objectieve 

wetenschap.24 Het concept raakt in wetenschappelijke historische en sociologische middens voor het eerst 

bekend door het gemeenschappelijk geheugen, dat slachtoffers van traumatische gebeurtenissen uit de 

twintigste eeuw lijkt te verbinden. Aanvankelijk krijgen vooral traumatische ervaringen en de manier 

waarop ze herdacht en verwerkt worden dan ook aandacht. Deze studies naar traumatische herinneringen 

fixeren zich nog steeds rond Holocauststudies: het trauma van de Jodenvervolging is het eerst en het meest 

onderzocht: “despite an impressive range of subject matter, memory studies thrive on catastrophes and 

trauma and the Holocaust is still the primary, archetypal topic in memory studies.”25  

Later krijgen steeds meer gemeenschappen en hun collectief geheugen de aandacht, waarbij de focus niet 

meer alleen op het herinneren van een trauma ligt. Er komt sinds de laatste dertig tot veertig jaar opnieuw 

interesse voor Halbwachs en zijn theorie over hoe identiteit wordt gevormd door het verleden.
26

 Een 

bekend voorbeeld is het werk van Pierre Nora over de ‘Lieux de Mémoire’27. 

                                                             
22 Zie hiervoor ook de ‘ervaringsruimte’ en de ‘verwachtingshorizon’, een theorie van Reinhart Koselleck, in 
Koselleck (R.), ““Space of Experience” and “Horizon of Expectation”: Two Historical Categories.” In: Futures 
Past. On the semantics of historical Time. New York, Columbia University Press, 2004, pp. 255-275. 
23

 C C. Lorenz, “Unstuck in time. Or: The sudden presence of the past.” In: Tilmans (K.), van Vree (F.) & 
Winter (J.), eds. Performing the Past. Memory, History and Identity in Modern Europe. Amsterdam, 
Amsterdam University Press, 2010, p. 75 
24

 K. L. Klein, “On the Emergence of Memory in Historical Discourse.” In: Representations, XX (2000), 69, p. 
127 
25 Wulf Kansteiner geciteerd in C. Lorenz, “Unstuck in time. Or: The sudden presence of the past.” In: 
Tilmans (K.), van Vree (F.) & Winter (J.), eds. Performing the Past. Memory, History and Identity in Modern 
Europe. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2010, p. 69 
26

 M. Beyen, Oorlog en verleden. Nationale geschiedenis in België en Nederland, 1938-1947. Amsterdam, 
Amsterdam University Press, 2002, p. 19 
27 Pierre Nora, Les Lieux de Mémoire, 1984- 1992 
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2. GEVOLGEN VAN HET “GEHEUGEN” IN HET HEDENDAAGS  HISTORISCH ONDERZOEK 

De intrede van het geheugen en de manier waarop ze sinds de jaren ’80 en ’90 ontvangen wordt, heeft een 

steeds grotere impact op de historische discipline. Meer en meer dringt de hedendaagse invloed van het 

geheugen tot historici door. Het wordt noodzakelijk om te aanvaarden dat het collectief geheugen er is, dat 

het individueel geheugen en de herinneringen die in de samenleving bestaan meer impact op de historicus 

en zijn werk hebben dan verwacht. Geschiedschrijving en geheugen zijn niet altijd duidelijk begrensd. Dat 

heeft gevolgen op twee niveaus: er zijn gevolgen voor het historisch onderzoek en gevolgen voor de 

historicus. 

A. GEVOLGEN VOOR HET HISTORISCH ONDERZOEK 
Het collectieve geheugen kan bijdragen tot de keuze van de onderwerpen voor historisch onderzoek. Deze 

onderwerpen kunnen dicht aanleunen bij herdenkingen en herinneringen van de gemeenschap, of het zijn 

onderwerpen die nog in het geheugen van sommige oudere mensen leven. Episodes uit het verleden die 

collectief herinnerd worden, geven aanleiding tot historisch onderzoek. Herdenkingen zijn een aanleiding 

voor historici om het herdachte verleden opnieuw te onderzoeken. Op die manier trachten ze de heersende 

visie op het verleden vaak om te gooien. Het is volgens Marnix Beyen echter een intrinsiek deel van de 

herdenking en het werkt identiteitsbevestigend: deze actie van geschiedkundigen is ook traditioneel hoort 

dus bij het ‘ritueel’ van de herdenking.28 

Het historisch onderzoek naar de meest recente geschiedenis maakt gebruik van het collectief en 

individueel geheugen, door op zoek te gaan naar getuigen. Het verleden komt steeds dichterbij wanneer de 

getuigen als historische bron worden aangewend. Een verdienste van de twintigste eeuw is de nieuwe 

omgang met geschiedenis en de snelle manier waarop geschiedenis wordt geproduceerd. De afstand  – die 

Ranke nog voorop stelde – van 60 à 100 jaar tussen de historicus en het onderwerp van zijn onderzoek 

wordt niet meer gerespecteerd en is misschien ook niet meer nodig. De herinnering wordt in het algemeen 

geherwaardeerd voor de reconstructie van het verleden en natuurlijk in het bijzonder voor het 

reconstrueren van de recente geschiedenis. De getuige – en zijn geheugen – wordt een steeds belangrijkere 

bron voor het ‘verleden dat niet zo veraf is’. Dat is merkbaar aan de stijgende populariteit van mondelinge 

geschiedenis. Aan de hand van ervaring en geheugen is het mogelijk de historische gebeurtenissen 

reconstrueren. Die zullen misschien afwijken van het reële verleden, maar dat is vandaag de dag niet altijd 

even belangrijk: een eigen interpretatie van het verleden en de persoonlijke getuigenis spreken steeds 

meer aan.  

Een andere historische methode die zijn opkomst recent heeft gemaakt onder invloed van het concept van 

geheugen, is het vernieuwde zoeken naar historische sporen van een collectief geheugen bij groepen en 

gemeenschappen in het verleden. Dat onderzoek wordt gevoerd met nieuwe methodes, zoals het op zoek 

gaan naar concepten, sociale structueren, mentaliteiten en collectieve identiteiten in de geschiedenis. De 

vraag wordt dan bijvoorbeeld: ‘welke beelden uit het verleden leefden in de natie tijdens de negentiende 

eeuw?’ Samengevat is het, zoals Chris Lorenz het schrijft: “not the past in itself, but the diverse and 

conflicting ways in which the past has been experienced and represented by specific groups that has moved 

to the centre of the stage”.29 Onderstaand onderzoek is in de lijn van deze nieuwe historische benadering te 

situeren: het is een naderbij bekijken van de omgang met het verleden in België tijdens de Eerste 

Wereldoorlog en van de heersende beelden die in deze periode uit het verleden terugkeren. 

                                                             
28 M. Beyen, Oorlog en verleden. Nationale geschiedenis in België en Nederland, 1938-1947. Amsterdam, 
Amsterdam University Press, 2002, p. 22 
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 C. Lorenz, “Unstuck in time. Or: the sudden presence of the past.” In: Tilmans (K.), van Vree (F.) & Winter 
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Daar komt nog een tweede luik bij. Het collectief geheugen wordt gemaakt en gebruikt in functie van de 

natievorming. Het verleden werd aangewend om de identiteit van een natie te formuleren en met dat doel 

werden historici ingezet om een nationale geschiedenis te schrijven, zoals voor België vanaf 1830. Mede 

dankzij de herontdekking van het collectief geheugen slagen historici erin deze natievorming te 

ontmaskeren. Door de werking van het collectief geheugen bloot te leggen kunnen ze de natie 

deconstrueren en aantonen op welke manier aanspraak gemaakt wordt op het verleden. Het leidt er toe 

dat historici de plaats van de vroegere historicus ten volle inzien. Ze gaan begrijpen dat de nationale context 

waarin geschiedenis geschreven werd niet de ultieme objectieve manier is om geschiedenis te schrijven. 

Dat is ook toe te schrijven aan de processen van globalisering en het failliet van de natiestaat sinds de 

gebeurtenissen uit de twintigste eeuw. 

B. GEVOLGEN VOOR DE HISTORICUS 
Als gevolg van de deconstructie van nationale geschiedschrijving en het ontmaskeren van de historici die 

deze geschiedenis schreven, moeten hedendaagse historici ook hun eigen plaats herbekijken. De Westerse 

historiografie wordt op een andere manier benaderd. Bij alle historische werken die tot nu gepubliceerd 

werden, wordt de grenslijn tussen de invloed van het geheugen en het aandeel van ‘objectief onderzoek’ 

opnieuw afgetast en naderbij onderzocht.  

Het ‘collectieve geheugen’ als concept opent nieuwe perspectieven op het gebied van historiografisch 

onderzoek: er wordt op zoek gegaan naar de praktische kant van het vergeten en herinneren van het 

verleden in de gemeenschap, meer dan naar alle kennisvergaring van de historici.30 Wat was de invloed van 

het collectief geheugen dat in de gemeenschap aanwezig was waarvan de historicus lid was?  

De overtuiging dat het geheugen overal is, zet de wetenschappelijke historische discipline op losse grond, 

zowel voor historici die er niet meer zijn en waarvan hun verdienste al bewezen was, als voor de 

hedendaagse historicus. Is de blik van de historicus niet altijd gekleurd? De komst van het geheugen roept 

vragen op rond objectiviteit die de historicus zichzelf verplicht moet stellen. Het is moeilijk om de situatie 

van de historicus volledig los te zien van zijn context en de maatschappij: hij is net zo goed een ‘slachtoffer’ 

van het collectief geheugen als al de andere leden van de gemeenschap waartoe hij behoort. De historicus 

beantwoordt aan de vragen van de periode en de maatschappij waarin hij leeft. Het is niet altijd te 

achterhalen tot hoever de invloed van het collectief geheugen van deze maatschappij reikt.  

Wanneer nog een stap verder gegaan wordt, heeft de komst van het geheugen gevolgen voor het concept 

‘objectiviteit’ op zich: is het mogelijk iets van het verleden te bestuderen zonder de invloed van het 

collectief geheugen? Als een hele gemeenschap door een historiciteitsregime beïnvloed wordt, dan geldt dit 

ook voor de historici van deze gemeenschap. Ook zijn er gevolgen voor de omgang met het verleden in de 

maatschappij waarin de historicus werkt: het verleden is in het heden steeds meer aanwezig in de vorm van 

herinneringen. Dat zorgt ervoor dat de historicus in de richting van herdenkingen en herinneringen gaat 

werken, om de vraag van de samenleving te beantwoorden. 

Er zijn vanzelfsprekend ook kritische stemmen in het debat rond de plaats van het geheugen in de 

historische discipline. Ze zorgen ervoor dat de opinie niet helemaal naar het geheugen overhelt en van het 

geheugen een ‘Geheugen’ maakt, als een nieuw groot verhaal zoals ‘De geschiedenis’ dat ooit was. Het lijkt 

soms alsof het geheugen, ons individueel geheugen maar ook het collectief geheugen, geen fouten kan 

maken omdat het intrinsiek subjectief is. Het is niet omdat er vanzelf vanuit gegaan wordt dat niemand iets 

kan kennen, dat we in daarin moeten berusten. Het is ook niet mogelijk om de theorieën rond het collectief 

geheugen op alle maatschappijen van alle tijden toe te passen: hun constructie van het verleden hangt af 
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van de manier waarop ze met dat verleden omgaan
31

 – zo kunnen ze bijvoorbeeld een ander 

‘historiciteitsregime’ hanteren. Een voorbeeld hiervan was de ‘eeuwige glorie’ van het middeleeuws 

geheugenconcept (cf. supra). Dit geldt ook voor de omgang met het identiteitsconcept, dat in alle geval niet 

op alle groepen van toepassing is. Het is een twintigste-eeuwse visie op identiteiten, die met de nodige 

voorzichtigheid moet gebruikt worden bij onderzoek naar andere periodes of groepen.  
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3. DEELCONCLUSIE 

A. VERLEDEN, IDENTITEIT, GEHEUGEN 
Na een eerste deel over de opkomst van het geheugen in het hedendaagse historisch onderzoek en de 

gevolgen voor historici, wordt hier een conclusie gevormd rond alle definities die aan collectief geheugen 

toegeschreven worden. Op die manier volgt een zo coherent mogelijke theorie met betrekking tot de 

manier waarop het verleden via het geheugen tot een groep komt en aanwezig is in ‘het heden van de 

groep’. Dat ‘heden’ houdt de huidige toestand van een groep in, met inbegrip van een toekomstvisie en een 

algemene houding, en wordt hier dus een synoniem voor de identiteit van de groep.  

Er is, zowel bij groepen als bij individuen, sprake van een wisselwerking tussen de identiteit en het verleden. 

Die wisselwerking gebeurt via het geheugen, dus datgene wat de groep collectief herinnert. Marnix Beyen 

noemt het collectief geheugen “een dwingende en noodzakelijke doorwerking van het verleden in het 

heden”32: het verleden is aanwezig in het heden en heeft er een impact op. Die doorwerking werkt ook in 

de andere richting: “Collectieve herinneringen worden geacht betrekking te hebben op het verleden, maar 

zijn verrassend genoeg net zozeer een weerspiegeling van het heden”.
33

 Het heden heeft, met andere 

woorden, een impact op het verleden. Het verleden is kneedbaar, en aan de hand van de vragen die het 

heden oproept, wordt het verleden aangepast. 

Om de samenhang tussen het verleden en de identiteit 

van een groep te verduidelijken, is een redelijk abstracte 

uitleg gebruikt die de verschillende begrippen uitlicht en 

met elkaar in verband brengt. De verhouding tussen de 

twee termen ‘identiteit’ en ‘verleden’ en hun onderlinge 

wisselwerking, worden duidelijk aan de hand van het ‘geheugen’ als derde factor. De drie zijn elk op hun 

beurt voorwaarden voor elkaars bestaan: de identiteit van een groep wordt onvermijdelijk gevormd door 

het verleden van die groep: je bent wat je was, een groep is gevormd door acties uit het verleden. Maar het 

verleden van die groep is onvermijdelijk ‘gefilterd’ door het collectief geheugen, dat actief bepaalt wat een 

deel van het verleden is en wat niet, en zodus beslist over herinneren en vergeten. Het verleden wordt ten 

slotte gevormd aan de hand van het geheugen en de identiteit de groep. Wat een groep zich herinnert, dus 

wat in het collectief geheugen is opgenomen, wordt aan de hand van twee factoren bepaald: wat die groep 

in het verleden heeft meegemaakt en wat de groep aan de hand van het heden – dus zijn identiteit – beslist 

om te vergeten of te herinneren uit dat verleden. 

Deze wisselwerking tussen verleden, identiteit en geheugen heeft implicaties voor de definitie en de 

identiteit van de groep. Het collectief geheugen, en nieuwe gebeurtenissen die een plaats krijgen in dat 

geheugen, hebben een heel sterke impact op die identiteit. Het collectief geheugen is een collectieve 

ervaring uit het verleden, die slechts door één specifieke groep werd beleefd. Als de beelden in het 

collectief geheugen structureel veranderen, verandert het verleden van een groep. Een nieuw verleden 

zorgt voor een volledig nieuwe identiteit. De voorheen gevestigde groep en zijn identiteit zijn vanaf dan 

onbestaand.
34

  

Ook voor het individu gelden de meeste van deze veronderstellingen. Een individuele identiteit wordt 

gevormd vanuit ervaringen uit het verleden en hoe vanuit dat verleden naar heden en toekomst gekeken 

wordt. De toegang tot het eigen verleden is het individueel geheugen, dat aan de hand van episodes uit het 

verleden elementen kiest waaruit de identiteit bestaat. Samengevat zegt Ron Eyerman het volgende: 
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“Memory provides individuals and collectives with a cognitive map, helping orient who they are, why they 

are here and where they are going. Memory in other words is central to individual and collective identity.”35 

Het is natuurlijk niet zo dat het collectief geheugen van een groep ‘zomaar’ ontstaat. Het gaat om een 

verleden dat werd uitgekozen uit verschillende episodes van het verleden. Het uitgekozen verleden keert 

terug in kunst en literatuur. De zaken die het collectief geheugen van een gemeenschap of natie vormen, 

hangen af van keuzes die gemaakt worden door de leiders. Het gaat daarbij niet alleen om politieke of 

nationale leiders, maar ook om andere media waar de natie naar luistert, zoals de pers, intellectuelen en 

wetenschappers. Het verleden krijgt zijn betekenis aan de hand van een heersend discours. Dat discours is 

afhankelijk van een ideologie, en de ideologie is afhankelijk van verschillende leidersfiguren.  

In de negentiende eeuw en in het begin van de twintigste eeuw is de cultuur van het Belgisch verleden heel 

belangrijk. Het is de manier bij uitstek om de Belgische nationale identiteit te bekrachtigen. De uiting van 

een bestaand Belgisch collectief geheugen gebeurt op verschillende manieren. In de literatuur is het een 

veel aangehaald thema, maar ook in de ‘Belgische School’ die ervoor zorgt dat het Belgisch verleden ook in 

de schilderkunst een terugkerend onderwerp wordt. Op die manier ontstaat een wisselwerking tussen de 

twee gegevens: de cultuur over het verleden houdt het collectief geheugen levend, maar omgekeerd blijft 

dankzij dat collectief geheugen de interesse en de vraag naar een historische cultuur bestaan.  

B. VERLEDEN EN IDENTITEIT IN EEN CRISIS  
Naar een citaat van Bernard Lewis leent elke periode zich voor een onderzoek naar het collectief geheugen, 

aangezien het constant in verandering is: “Every time there is a change in the present through the triumph 

of one faction over another, or even a change of policy within the ruling faction, the past must again be 

rewritten to accord with the new present.”36 Wanneer een natie of een gemeenschap echter onderdrukt 

wordt, of wanneer een groep een crisis ervaart, grijpt het sneller terug naar het verleden. Het is de reden 

waarom vooral culturele trauma’s voor een identiteit van grote betekenis kunnen zijn. De nood om alles te 

onthouden en bewaren wordt sterker. Er is een gevoel van onzekerheid over heden en toekomst. Het zijn 

symptomen voor het ervaren van een breuk met het verleden. Oplossingen voor de problemen van het 

heden worden in het verleden gevonden. Ook autoriteiten gebruiken het verleden op die manier, 

bijvoorbeeld in oorlogspropaganda. Het verklaart de terugkeer van het verleden in ons ‘presentistisch’ 

historiciteitsregime: we herdenken, herinneren en verzamelen het verleden veel meer dan vroeger. We 

kunnen dat situeren aan de hand van de ‘crisis’ waarin de toekomst zich bevindt: we zijn er niet meer zeker 

over. Dat is wat John Torpey bedoelt met zijn “when the future collapses, the past rushes in”.37  

Toch is een oorlog een ondergewaardeerde periode wat betreft het onderzoek naar andere zaken dan de 

militaire of politieke toestand. Marnix Beyen formuleert in zijn werk “Oorlog en verleden. Nationale 

geschiedenis in België en Nederland, 1938-1947”38 een aanklacht over het vacuüm waarin de twee 

Wereldoorlogen onderzocht worden.
39

 Oorlogen zelf worden anders benaderd, door het teveel aan 

aandacht dat ze krijgen op militair en politiek vlak. Historisch onderzoek wordt dan, anderzijds, meer dan 

eens afgebakend aan de hand van de Wereldoorlogen: het einde van het onderzoek is 1914 of 1940, of het 

begin van een onderzoek is 1918 of 1945. Toch gebeuren er ook zaken tijdens de oorlog; niet alle processen 
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vallen stil. Het zijn periodes bij uitstek om de verandering of het stagneren van de alledaagse gang van 

zaken te bestuderen zoals de omgang met het verleden en de identiteit van de bevolking in oorlog. Het 

moet mogelijk zijn de beide Wereldoorlogen met een frisse blik onderzoeken, om op die manier te 

ontdekken wat een oorlog al dan niet verandert aan de maatschappij, de natie of de staat. 

Tijdens een oorlog wordt het verleden in het algemeen veel intensiever gebruikt. De partijen die tegenover 

elkaar staan zoeken historische legitimaties voor de strijd en voor hun eigen recht. De onafhankelijkheid en 

de neutraliteit van België worden bijvoorbeeld historisch gesitueerd in de Eerste Wereldoorlog. 

Aanvallende staten gebruiken een historisch onrecht als reden voor de agressie. Oorlog dient om een 

verleden te herschrijven en ervoor te zorgen dat het recht terug naar de juiste zijde keert. Zowel officiële 

oorlogspropaganda, de propaganda van de bezetter én de propaganda van het verzet, stellen 

toekomstbeelden voor die gebaseerd zijn op het verleden. De manier waarop een gemeenschap tot slot 

zichzelf moet heruitvinden en de identiteit opnieuw zoekt in het verleden, maakt het oorlogsleven een 

interessanter onderzoeksonderwerp om het collectief geheugen nader te bekijken, dan het alledaagse 

leven. Of: “Tijden van oorlog zijn van alle tijden het zwaarst beladen met geschiedenis”, zoals Léon-Ernest 

Halkin schreef in 1939.
 40

 

C. BEPALEN WAT ‘GESCHIEDENIS ZAL WORDEN’ 
De verschillende leiders van een gemeenschap of natie, die het heersend discours bepalen, maken 

onrechtstreeks ook aanspraak op het collectieve geheugen van de toekomst. Er wordt “geschiedenis 

geschreven”. De pers bepaalt welke actuele gebeurtenissen aandacht verdienen en onthouden zullen 

worden. Het zijn niet altijd de belangrijkste gebeurtenissen in het land of in de wereld, maar doordat een 

eerste minister of een president de nadruk op die gebeurtenis leggen, en de pers hen daarin volgt, heeft 

men al snel het gevoel dat het de toekomst zal ingaan als een belangrijke gebeurtenis. Soms zijn die 

gebeurtenissen echt geschiedenis en nemen de journalisten het inderdaad op zich om letterlijk 

‘geschiedenis te schrijven’. Ook dat zal terugkomen bij het onderzoek naar de West-Vlaamse frontblaadjes: 

er zal blijken dat de uitgevers ervan reeds trachten geschiedenis te schrijven. De eerste mythes van de 

Eerste Wereldoorlog ontstaan al tijdens de oorlog zelf. 

4. DE EERSTE WERELDOORLOG IN BELGIË ALS CASUS 

A. HERDENKING EN COLLECTIEF GEHEUGEN IN BELGIË 
In België bestaan, meer dan in andere West-Europese staten, verschillende verhalen en herdenkingen naast 

elkaar. De nationale herdenking is overkoepelend voor een groot aantal provinciale en lokale herdenkingen. 

Zo wordt een Belgisch nationaal patriottisch verleden in elke streek een eigen verhaal. Een streekgebonden 

figuur of gebeurtenis krijgt in het lokaal verleden bijvoorbeeld een belangrijke rol toegeschreven binnen het 

nationaal verleden. Patroonheiligen van de verschillende dorpen worden aangehaald in de herdenkingen 

van één en dezelfde nationale gebeurtenis. Volgend citaat van Valerie Rosoux en Laurence van Yperseele 

illustreert hoe het Belgische nationale verleden lokaal aangepast wordt: “… Het Belgische vaderland heeft 

van meet af aan meerdere gezichten: de nationale identiteit heeft immers zijn wortels in de lokale of 

provinciale identiteiten. Zo duiken nationale symbolen als de vrouwelijke allegorie voor het vaderland, de 

Belgische leeuw of de vorsten probleemloos op naast lokale heiligen, zoals in Mormont, op het wapenschild 

van een stad, zoals in La Louvière, op de perroenen in Luikse steden of zelfs in het gezelschap van het 

opschrift ‘AVV-VVK’ (Alles voor Vlaanderen – Vlaanderen voor Kristus) in Vlaanderen. Evenzeer vinden we in 

lokaal uitgegeven schoolboeken ‘nationale’ helden terug (ze zijn immers gestorven voor België) die enkel 
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lokaal worden vereerd.”
41

 Ook in de toespraak van Koning Albert I bij de aanvang van de Eerste 

Wereldoorlog dat verspreide collectieve geheugen naar voor: hij vernoemt immers één historische 

gebeurtenis per taalgroep.  

Daarnaast is in de periode voor de Eerste Wereldoorlog en op het einde van de negentiende eeuw een 

antimoderne tendens merkbaar. Het einde van de negentiende eeuw, maar ook het begin van de twintigste 

eeuw, zijn een periode waarin het mediëvalisme zijn opgang krijgt. Het is te definiëren als een romantische 

escapisme. De vlucht naar het verleden die daarbij hoort en is onder andere terug te vinden in de 

schilderkunst, de literatuur en in de neogotische architectuur van deze periode. Het is een periode waarin 

de opkomst van ‘het moderne’, de techniek en de wetenschap met tegenzin wordt onthaald, zeker na het 

uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. “The period between the Napoleonic wars and the outbreak of the 

Great War, the idealisation of the Middle Ages had pointed to dissatisfaction with the aesthetic, moral and 

social condition of contemporary society and a desire to return to (or at least to remember) the imagined 

harmony or purposefulness of the remote past.” 42 

Die dubbele aanwending van het verleden- voor een nationaal, maar ook voor een lokaal verhaal, komt 

duidelijk naar boven tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het hierboven aangehaalde citaat bespreekt kort de 

versnipperde en tegelijkertijd nationale herinnering aan de oorlog. Ook tijdens de oorlog is een dergelijke 

versnipperde, maar tegelijkertijd nationale tendens merkbaar, die ook terug te vinden is in de frontblaadjes. 

Veel episodes uit het ‘Belgisch’ verleden, krijgen een lokale stempel. Alleen al de toe-eigening van het 

nationaal verhaal van de Guldensporenslag is hier een voorbeeld van: de accenten liggen verschillend in de 

Brugge en Kortrijk. Beide steden maken van de strijd ook een exclusief stedelijk verleden. Maar het gaat 

verder dan het verdelen van één verleden in verschillende lokale verledens. De nationale trots wordt in de 

frontblaadjes verbeeld aan de hand van de lokale identiteit, die onvermijdelijk leidt tot het bespreken van 

het lokaal verleden. Het is op die manier een uitdrukking van het ondertussen bekende 

‘dorpsparticularisme’. Toch is dit geen manier om zich als eigen dorp af te zetten tegen de rest van het land. 

Er is aan de ene kant een nationale identiteit aan de hand van een nationaal verleden en anderzijds een 

nationale identiteit aan de hand van een lokaal vereenzelvigen en thuis voelen – een lokale identiteit die 

veel concreter is dan de abstracte nationale Belgische identiteit. Aan die lokale identiteit hangt ook een 

collectief geheugen vast, waarvan de gemeenschap veel kleiner is. Maar de aanhang van de soldaten en 

burgers die ze voelen ten opzichte van hun eigen dorp of streek, zorgt ervoor dat ze blijven vechten voor 

het vaderland: het roept een zeker patriottisme op, zonder rechtstreeks over België te schrijven. In “De 

Poperingsche Keikop”, één van de twee frontblaadjes uit Poperinge, wordt dit misschien wel het best 

verwoord: "Opeens dan voelden we sterker dan ooit haat en rechtvaardige wraaklust in ons hart: onze stad, 

de kern voor ons van 't Vaderland, was geteisterd." Het is vanuit een gevoel van lokale, stedelijke of 

streekgebonden vereenzelviging, dat de West-Vlaamse Belgen erin slagen zich te engageren voor het 

vaderland. 

B. DE EERSTE WERELDOORLOG ALS CRISIS VOOR DE IDENTITEIT 
De Eerste Wereldoorlog in België is een geschikte casus voor het onderzoek naar de beelden die uit het 

verleden gehaald worden. De Belgische gemeenschap bevindt zich in een crisis: deze situatie leent zich 

uitstekend voor het beantwoorden van de vraag naar de beelden die uit  het verleden in het collectief 

geheugen blijven en de identiteit bevestigen. De Eerste Wereldoorlog geldt als een unieke situatie in de 

geschiedenis van België. Het land ziet voor het eerst na een periode van vrede en onafhankelijkheid zijn 

neutraliteit geschonden op een hardhandige en onaangekondigde manier. Na de inval van de Duitse 
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troepen moeten Belgische soldaten in een ongezien tempo terugtrekken. Twee maanden later, in oktober 

1914, bevindt het hele leger zich achter het Westelijk front, dat gedurende de overige vier jaar van de 

oorlog nog nauwelijks zal bewegen. Onbezet België is nog slechts een zakdoek groot en alle Belgen zijn in de 

wanorde en chaos van de bezetting verspreid: gevlucht naar Engeland, Nederland, Zwitserland, opgevangen 

door gezinnen die achter het front wonen, krijgsgevangen genomen door de bezetter, verplicht 

tewerkgesteld in Duitsland. Bij de soldaten achter het front voegen zich jongens en mannen die zich 

geroepen voelen om voor het vaderland te strijden en die het bezette land verlaten om via Nederland of 

Frankrijk achter het front te raken. Het is voor iedereen aanpassen, maar voor de Belgen nog veel meer dan 

voor de andere naties: ze kunnen niet of heel zelden naar huis terug en kunnen veel moeilijker met elkaar 

communiceren. Elk van de persoonlijke gevallen is verschillend, maar algemeen heerst het gevoel 

ontheemd te zijn, afgesloten van familieleden, van kennissen, en op korte tijd uit de normale dagelijkse 

situatie te zijn geplukt. Wat is ‘België’ nog? Wat is ‘Vlaanderen’, ‘Wallonië’ nog? Wie zijn de Belgen? Een 

oorlogssituatie zonder voorgaande brengt onvermijdelijk een crisis met zich mee over de identiteit van het 

overrompelde land.  

Dat vormt een belangrijk verschil met de Tweede Wereldoorlog want voor België was het in 1940 de 

tweede keer dat het land aangevallen en bezet werd. Meer dan eens wordt tijdens deze Tweede 

Wereldoorlog het symbolisch jaartal ‘1918’ aangehaald om Belgen te herinneren aan de overwinning. Het 

biedt de soldaten en burgers in 1940-1945 een historische referentie naar het bezet België in de Eerste 

Wereldoorlog – en niet in het minst herinnert het hen aan de mogelijkheid dat de bezetting tot een einde 

komt.43 Voor de referenties die men in de Eerste Wereldoorlog kon gebruiken was een zoektocht naar 

eerdere veldslagen en krijgen nodig. Het repertorium aan vaderlandsgeschiedenis wordt gretig gebruikt. Die 

geschiedenis van het vaderland was in de negentiende eeuw – de eeuw van de opkomst van het 

nationalisme – al aangewend; om de nieuwe Belgische staat te consolideren, en in het Vlaams geval om 

bewustheid aan te wakkeren met betrekking tot de Vlaamse taal en met het bestaan van een Vlaamse natie 

sinds de Middeleeuwen. 

In die context ontstaan frontblaadjes als één van de manieren om mensen terug met elkaar te verbinden, 

om troost te bieden en een huiselijk gevoel terug te brengen naar de groepen die er misschien het meest 

nood aan hebben; de soldaten en de vluchtelingen. Hoewel zij het – in het overgrote deel van de gevallen – 

niet  beseffen, schrijven de redacteurs en andere auteurs van de artikels in de frontblaadjes over alle 

elementen waaruit de identiteit van de Belgische soldaten bestaat. Er wordt over de bezette regio of de 

bezette gemeente geschreven, er wordt over de ouders geschreven, over de kerktoren, over de katholieke, 

christelijke waarden. Er wordt nostalgisch over Kerstmis, Nieuwjaar, kermisfeesten en feesten van 

patroonheiligen geschreven. Het zijn allemaal elementen die tot de Belgische identiteit behoorden, tijdens 

– maar natuurlijk ook al voor de oorlog. Een nieuw aspect is de situatie aan het front en bij de gevluchte 

Belgen, maar ook dat wordt noodgedwongen een element van de identiteit van de Belgische bevolking 

tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het lezen van de frontblaadjes bevestigt een identiteit voor de lezers. “Dit 

is uw volk”: wat zijn wij, bij wie horen wij, waar zijn de anderen, en vooral: wat waren wij vroeger. Door te 

formuleren wat het verleden van een natie was, worden de lijnen uitgetekend van wat die natie nu is: 

Belgische soldaten, burgers, regeringsleiders en anderen vinden elkaar terug in het verleden.  
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HOOFDSTUK 2. BESPREKING VAN DE GEBRUIKTE BRON: WEST-VLAAMSE 

FRONTBLAADJES UIT DE EERSTE WERELDOORLOG 

1. INLEIDING 

Het dagelijks leven aan het front wordt gekenmerkt door een verzwaarde psychische en morele druk op de 

soldaten door de gevechten, de barre toestand in de loopgraven, de ongerustheid en de zenuwen door een 

gebrek aan informatie. Daarnaast voelen sommige soldaten zich ook gefrustreerd in het verbod op politieke 

meningsuitingen en het ontbreken van geestelijke of intellectuele afleiding. De frontblaadjes vormden daar 

een uitweg voor. Zoals in het vorig hoofdstuk aan bod kwam, is het tot slot voor alle Belgen, zowel voor 

soldaten, voor inwoners van de bezette gebieden, als voor vluchtelingen een chaotische en warrige periode 

waarin men zich afvraagt wat België nog is, en wat de bezetting en de oorlog betekenen voor het land. 

België is in een identiteitscrisis, en verschillende media proberen hier een antwoord op te geven, zo ook de 

frontblaadjes. 

De allereerste grondige studie van de Vlaamse frontbladen, uitgegeven door het Koninklijk Museum van het 

Leger en van Krijgsgeschiedenis, en geschreven door Guy Bulthé opent met de volgende paragraaf: “Door 

haar oorsprong en haar ontstaan, die uit welbepaalde omstandigheden te verklaren zijn, vormt de 

loopgravenpers uit 1914-1918 een uitgesproken geheel. Einde 1914 al, begint voor onze soldaten, uitgeput 

door de gevaren en de vermoeienissen van de eerste oorlogsmaanden, de lange lijdensweg van de 

zenuwslopende stellingoperaties. Van dat ogenblik af ontluikt er een literatuur van een gans nieuwe soort. 

Om hun makkers moreel te steunen en om ze in vaak onmenselijke situaties te helpen, nemen een aantal 

aalmoezeniers, officieren, onderofficieren en soldaten het besluit een krant te stichten.”44 

De frontblaadjes werden gedurende de oorlog binnen vrijwel alle legers uitgedeeld. De Belgische 

frontbladen van de Eerste Wereldoorlog zijn binnen deze omvangrijke collectie uniek, door de staat van 

bezetting waarin het land zich bevindt. Vrienden, familieleden, bekenden, stedelingen en dorpelingen zaten 

gedurende de oorlog verspreid en ver weg van elkaar ten gevolge van de snelle inname van het land door 

de Duitse troepen. Anders dan de andere Europese frontpers, met name de Britse en de Franse, die hun 

respectieve soldaten aan het front vooral ontspanning wilden bieden, ontstaan de Belgische frontbladen 

omdat het onmogelijk wordt om vlot tussen de bezette en de verdedigde landsdelen te communiceren. De 

bladen verschijnen vanaf begin 1915, vanuit het initiatief om de correspondentie van en naar het front te 

bundelen om op die manier zoveel mogelijk soldaten en anderen te bereiken.  

In de meeste gevallen zijn het de geestelijken aan het front, dus de aalmoezeniers en brancardiers, die op 

het idee komen om het schaarse nieuws van het thuisfront samen met nieuwtjes van aan het front zelf te 

polykopiëren en te verdelen onder soldaten, in de vorm van een nieuwsbrief of van een krantje. De 

redacteurs verzamelden daarvoor zoveel mogelijk nieuws uit de bezette gebieden, door de inwoners of 

vluchtelingen naar hen verstuurd. De soldaten die hetzelfde frontblad ontvingen waren vaak afkomstig uit 

één regio of gemeente, maar de doelgroep van een frontblad kon verschillen: zo waren er bijvoorbeeld 

frontbladen die specifiek voor studenten, geestelijken of –in mindere mate – voor andere sociale groepen 

bedoeld waren. 

BELGISCHE FRONTBLADEN: ONTSTAAN EN DEFINITIE 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden in België heel veel bladen verspreid. De grootste verdelers, zowel 

onder burgers als onder de soldaten, waren de dagbladen. Aan het front werden daarnaast ook andere 

bladen en krantjes verdeeld, zoals “De Legerbode” en als Franstalige tegenhanger “Courrier de l’ Armée”, 
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uitgegeven door de legeroverheid. Tot slot werden er ook allerlei pamfletten, open brieven en frontblaadjes 

rondgezonden. 

Om duidelijk te maken wanneer men het over een frontblad heeft en wanneer niet, biedt Guy Bulthé in “De 

Vlaamse Loopgravenpers tijdens de Eerste Wereldoorlog” (1971)
45

 een functionele definitie aan die hier 

verder zal toegepast worden. Hij doet dit door te wijzen op de voorwaarden die nodig zijn om een blad als 

Vlaams frontblad te kunnen beschouwen: het moet uiteraard ontstaan zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog 

en het moet in eerste plaats bestemd zijn voor soldaten, allemaal of een gedeelte onder hen. Ook in de 

thesis van M. Ureel (1970)
46

, die de twee wetenschappers Bertrand en Bulthé in hun onderzoek voorging, 

haalt aan dat de frontblaadjes exclusief voor soldaten moeten bestemd zijn. Een klein aantal Belgische 

blaadjes of krantjes was enkel bestemd voor vluchtelingen, krijgsgevangenen of dwangarbeiders in 

Duitsland, dus deze horen niet bij de echte ‘frontblaadjes’. Een blad mag, als derde voorwaarde, niet 

gesticht zijn door officiële instanties, maar moet uitgaan van privépersonen. Het is tot slot ofwel in het 

Nederlands ofwel in beide talen opgesteld. Deze laatste voorwaarde doet meteen vermoeden dat er ook 

Franstalige versies van de Vlaamse frontbladen bestonden. Voor de Waalse frontbladen geldt dezelfde 

definitie, uiteraard met uitzondering van die laatste voorwaarde – Waalse frontbladen waren exclusief 

Franstalig. De definitie van Guy Bulthé lijkt niet erg uitgebreid, maar ze sluit meteen een aantal bladen uit 

die niet aan alle vier de voorwaarden voldoen, zoals de gewone Belgische dagbladpers – niet alleen 

bestemd voor soldaten, en niet altijd ontstaan tijdens de Eerste Wereldoorlog – en “De Legerbode”, 

uitgegeven door een officiële instantie. 

Het allereerste frontblad van de Eerste Wereldoorlog werd in januari 1915 uitgegeven en was niet voor de 

Belgische, maar voor de Franse soldaten bedoeld. Nauwelijks een maand later, in de loop van februari 1915, 

geeft de Vlaming Jaak Leyssen vanuit Groot-Brittannië het eerste Belgische frontblaadje uit met de titel “’t 

Gazetje van Tongerloo”. De periode tussen het eerste Franse frontblad en dat van Jaak Leyssen bestrijkt een 

zodanig korte tijd dat algemeen wordt aangenomen dat het Belgisch frontblad ontstaan is zonder kennis te 

hebben van het Franse.  

Het verschijnen van de eerste frontbladen lijkt relatief laat na het begin van de oorlog in augustus 1914, 

maar dat laat zich gemakkelijk verklaren. Tijdens de bewegingsoorlog was het simpelweg onmogelijk om 

alle soldaten via een krantje te bereiken en dit was ook nog niet nodig. Het is pas wanneer burgers en 

soldaten inzagen dat de oorlog vast zat aan het Westelijk front, en dat die niet binnen het jaar gedaan zou 

zijn, dat men zich ging inzetten voor het welzijn van de soldaten. Het inzinken van de stellingenoorlog in de 

mentaliteit van de Belgen luidt het begin van de frontblaadjes in. Het eerste Waalse frontblad verscheen in 

september 1915. In de jaren die hierop volgen komen er in België veel frontblaadjes bij. De frontblaadjes 

verschijnen verspreid over de oorlogsjaren: voor Vlaanderen verschijnen er in 1915 nog twaalf, in 1916 52 

nieuwe frontblaadjes, in 1917 zijn dat er nog eens 39 en ten slotte verschijnen in 1918 veertien 

frontblaadjes. Voor 1916 kunnen we zowel in Vlaanderen als in Wallonië spreken van een “jaar van de 

frontbladen”47. Vele frontblaadjes overleefden hun eerste levensjaar niet. Er wordt uitgebreid ingegaan op 

het tijdstip van verschijnen en verdwijnen van alle Vlaamse frontblaadjes in zowel het werk van Guy Bulthé 

als in de thesis van M. Ureel48. De ontstaansdatum van alle Franstalige frontblaadjes kan teruggevonden 
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worden in het werk van F. Bertrand
49

. De daling van het aantal nieuwe frontblaadjes per jaar naarmate de 

oorlog aansleept, is hoofdzakelijk te wijten aan het stijgend geloof in een naderend einde van de oorlog.50 

In totaal heeft men weet van een 130-tal Vlaamse en van 140- tal Franstalige frontbladen. Deze twee 

getallen zijn lastig in gebruik omdat er ook Franstalige Vlaamse frontblaadjes bestaan. Niet alle Franstalige 

frontblaadjes zijn uitsluitend Waals. Dit behoeft een nieuwe en duidelijkere telling, om helemaal correct te 

zijn.  

De blaadjes werden in het grootste aantal van de gevallen gesticht door één persoon, meestal een 

aalmoezenier. In een zeldzaam geval werd het blad door een groep gesticht, zoals “De Dorpsklok”, het 

frontblad uit het West-Vlaamse Koolskamp.51 De clerus is sowieso in bijna alle gevallen sterk betrokken bij 

de uitgave van een frontblad: redacteurs zijn in Vlaanderen in de meeste van de gevallen aalmoezeniers en 

brancardiers. Van de 152 redacteurs van de frontblaadjes in Vlaanderen zijn er 59 aalmoezeniers, 31 

brancardiers – dat zijn in de regel seminaristen – en 8 geestelijken die niet in het leger zitten
52

. In Wallonië 

zijn één op twee redacteurs lid van de geestelijke stand.53 De stukjes die ter ontspanning worden 

opgenomen in de frontblaadjes, humoristische en fictieve verhaaltjes, tekeningen en raadsels, worden wel 

vaak door leken geschreven. Heel vaak was er maar één constante redacteur en een aantal redacteurs die 

bij gelegenheid iets schreven om uit te geven. De blaadjes sporen de soldaten ook aan om zelf stukjes door 

te sturen, een verzoek waar vaak en graag gehoor aan werd gegeven om de verveling in de loopgraven te 

doden. 

Het nieuws kwam op het juiste adres via tussenpersonen, die zich tijdens de oorlog opwierpen om via 

Nederland of Groot-Brittannië correspondentie over te brengen. Vanaf februari 1915 wordt voor officiële 

correspondentie een geheim correspondentienet uitgebouwd door Paul Segers, de minister van Post en 

Telegrafie54, maar de meeste Belgen moeten vertrouwen op particuliere bureaus in Nederland, die niet 

altijd te vertrouwen waren. Er werd ook een systeem in werking gezet met officiële briefkaarten: Belgen 

konden een vast type kaartje invullen en opsturen naar een contactpersoon in Nederland of Zwitserland, 

die dan op zijn beurt de kaart naar de eigenlijke ontvanger opstuurde. Brieven bieden voor de redacteurs, 

maar ook voor historici, redelijk betrouwbare informatie over het bezette land. Ook via gevluchte Belgen, 

die vanuit bezet België via Nederland naar Groot-Brittannië gaan en dan via Calais het front bereiken, 

kregen de redacteurs aan het front nieuws binnen. Deze tweede bron is iets twijfelachtiger door het 

mondeling overbrengen van nieuws; het gebeurde wel eens dat de vluchtelingen verhalen aandikten of 

zaken vergaten na hun lange reis. Een derde manier voor de Franstalige frontblaadjes om aan informatie 

over bezet België te komen, was via de Franse krijgsgevangenen uit de omgeving van Saint-Quentin, die de 

Duitse troepen in België vasthielden. Zij kregen na enige tijd hun vrijheid terug, en vluchtten via Zwitserland 

terug naar Frankrijk met nieuws over bezet België.
55

 

Het eerste Belgisch frontblad, “t Gazetje van Tongerloo”, was opgesteld in de vorm van een brief. Bij het 

opstarten van een frontblad waren de stichters zich er meestal niet van bewust dat hun briefje aan de 
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soldaten uiteindelijk zou uitgroeien tot een nieuwsblad: hun enige doel was aanvankelijk de soldaten in te 

lichten over de eigen streek en voor vlottere communicatie te zorgen tussen de soldaat en zijn naasten. 

Door de sterke verschillen van de gewone pers wat betreft het uitzicht, wordt zowel in het werk van Guy 

Bulthé over de Vlaamse, als in het werk van F. Bertrand over de Franstalige frontbladen, nadruk gelegd op 

de uiterlijke verschijningsvorm. Sommige frontblaadjes bestaan uit slechts één blad, dat aan de voor- en 

achterkant beschreven is. Andere zijn iets lijviger, met vier of meer bladzijden, maar ze zijn altijd kleiner van 

formaat dan een gewone krant. De redacties hadden een kleiner budget dan de redactie van dagbladen, 

wat hen sterk beperkte in de omvang van hun uitgegeven krantjes. De manier waarop het blad werd 

uitgegeven verschilde ook per geval. Een aantal blaadjes werd met de hand geschreven en overgeschreven, 

wat voor kleine verschillen in zinnen, woordkeuze en afkortingen tussen de versies van eenzelfde nummer 

zorgde. Sommige werden gedrukt in een drukkerij – van de Vlaamse fronbladen waren dat er 4956– maar de 

meeste werden met stencils gepolykopieerd. Aan het front waren regelmatig polykopieermachines 

aanwezig, maar anders konden die door de redactie aangekocht worden voor 60 Belgische frank.57 De 

meeste Belgische frontblaadjes werden in onbezet België achter de frontlinie geschreven en gedrukt, waar 

de uitgevers in een militair hospitaal verbleven als aalmoezenier, of tussen de soldaten in de loopgraven. 

Van de Vlaamse frontbladen waren 67 redacties achter het front gevestigd. Sommige blaadjes – een 30-tal 

– ontstonden in het buitenland: Frankrijk, Nederland, Zwitserland of Groot-Brittannië.
58

  

De frontblaadjes werden aan een heel lage prijs aan de soldaten en andere lezers verkocht. De prijs die de 

soldaten betaalden lag doorgaans lager dan die voor de burgers, omdat men het niet juist vond om een te 

groot aandeel van het soldij van de soldaat op te eisen.59 In enkele gevallen waren ze zelfs gratis, dankzij 

een investering van de stichter en bijdragen van lezers die het beter stelden. We kunnen de financiële 

toestand van een blad afleiden uit het aantal keer dat om een gulle bijdrage wordt gevraagd aan de lezers. 

Om hun vraag naar een bijdrage te staven nam een frontblad een vereenvoudigde versie van hun uitgaven 

en inkomsten op. Af en toe kwam ook een financiële bijdrage of een officiële brief met de steunbetuiging 

van een minister, die een bepaald blad of een aantal bladen goed gezind was door zijn affiniteit met een 

bepaalde streek of doordat hij hen gelijkgezind was. Doordat de minister in kwestie vaak uitvoerig bedankt 

wordt kan per frontblad achterhaald worden om wie het ging. Minister De Broqueville ondersteunde een 

drietal frontbladen uit het arrondissement Turnhout, waar hij op dat moment ook volksvertegenwoordiger 

was. Minister van de Vyvere steunde regelmatig “De Dorpsklok”, het frontblaadje uit het West-Vlaamse 

Koolskamp en haar omstreken.60 
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Brief van de kabinets-overste van Minister Van de Vyvere aan de redactie van “De Dorpsklok”. 
Uit: “De Dorpsklok” nr. 12 (mei- juni 1918) p. 2 (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience Antwerpen) 
 

De frontblaadjes werden echter nooit algemeen gesubsidieerd door de regering. Ondanks hun belangrijk 

aandeel in het behouden van de morele toestand van de Belgische soldaten waren er teveel verschillende 

bladen, waarvan de redactie ook nog eens particulier was. Het ongenoegen met betrekking tot de beperkte 

steun die de frontblaadjes kregen, krijgt zijn weerslag in de artikels die worden gepubliceerd.61  
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2. VERSPREIDING EN DOELGROEPEN VAN DE FRONTBLAADJES 

Al op het eerste zicht valt op dat er meer Vlaamse dan Waalse frontblaadjes zijn. Een verklaring hiervoor is 

de verhouding van Vlaamse en Waalse soldaten aan het front. Ongeveer 80% van de Belgische soldaten was 

Vlaams. Door de geografische aard van de inval en de bezetting waren de mobilisatiemogelijkheden in 

Vlaanderen groter. Vlamingen die naar Nederland gevlucht waren, werden ook opgeroepen voor het leger 

aan het Westelijk front. Veel Waalse vluchtelingen bleven de hele oorlog in Frankrijk of Zwitserland. 

A. VLAAMSE FRONTBLAADJES 
In Vlaanderen verschilt het aantal verschenen frontblaadjes redelijk sterk tussen de provincies. Met de 

frontbladen die een plaats van ontstaan vermelden, is het mogelijk de verdeling over de vijf provincies te 

schetsen. Dit is het resultaat na het opdelen van de blaadjes per provincie: 

West-Vlaanderen 31 

Oost-Vlaanderen 27 

Antwerpen 23 

Limburg 12 

Vlaams-Brabant 10 

 

In deze tabel staan 103 frontblaadjes in totaal. Van de 130 Vlaamse frontblaadjes in totaal waren er met 

andere woorden 103 met een duidelijke afkomst, hierboven verdeeld over de vijf provincies. Daarvan 

waren er 80 in de eerste plaats streekgebonden, dus bestemd voor soldaten en vluchtelingen van een 

specifieke streek of gemeente. Deze soort frontblaadjes vormt de grootste groep. Het was dan ook het 

belangrijkste doel van de meeste blaadjes om de frontsoldaten op de hoogte te houden van streeknieuws 

en gebeurtenissen in het bezet dorp of de bezette stad. Van de overige 27 is het merendeel bedoeld voor 

een grote groep Vlaamse soldaten over de provinciale grenzen heen, bijvoorbeeld “de Paaschklaroen”, die 

alle Vlaamse soldaten oproept om zich aan de Paasplicht te houden. Andere zijn op hoger niveau dan de 

provincies uitgebracht en bedoeld voor alle geestelijken aan het front. Enkele zijn bedoeld voor een bepaald 

bataljon, dat bestaat uit soldaten van verschillende streken van het land. 

Ook de geografische spreiding en de kleine verschillen tussen de Vlaamse frontblaadjes zijn interessant. Het 

gaat om een aantal kleinere feiten. Het eerste nieuws aan het front was afkomstig uit de streek tussen Gent 

en Sint-Niklaas, het oostelijk deel van de Zuiderkempen en het westen van Vlaams-Brabant. In het Brussels 

Gewest was er maar één Nederlandstalig blaadje “Sint-Jans-Molenbeek”. We kunnen spreken van een 

aantal letterlijk ‘zwijgende landsgedeeltes’ waarover nooit nieuws aan het front verscheen, omdat het 

onmogelijk was om nieuws tot aan het front te krijgen door de afstand van neutraal gebied (met name 

Nederland), zoals het geval was voor de taalgrensstreek bij Brabant, of omdat het te weinig bevolkt gebied 

was ten tijde van de bezetting, zoals dit het geval was voor de Noorderkempen. In de provincie Limburg 

verschenen slechts zes frontbladen, maar die bevatten per blad veel nieuws uit relatief grote regio’s. Dat is 

net niet het geval voor de regio Kortrijk en de West-Vlaamse grens met Frankrijk, waar alleen al zeven 

krantjes verschenen. Voor de soldaten van de provincie West-Vlaanderen werden het meest verschillende 

frontblaadjes gepubliceerd. In het algemeen zien we dat de “voorliefde voor eigen dorp vooral een West-

Vlaams verschijnsel”62 was.63 Dit lijkt op het eerste zicht vreemd, omdat de West-Vlaamse soldaten net het 

minst ver van huis zaten. Aan de andere kant lag het front voor West-Vlamingen minder veraf. West-

Vlaanderen leverde daarbij de meeste soldaten, niet in het minst door de ligging van het front ten opzichte 
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van de provincie. Het zogenaamde ‘dorpsparticularisme’, bij uitstek West-Vlaams, is ook opvallend meer 

aanwezig bij de Vlamingen dan bij de Walen.  

Een tweede belangrijke groep, na de streekgebonden frontblaadjes, waren de frontblaadjes voor studenten 

van de middelbare scholen. In Vlaanderen werden in totaal eenentwintig blaadjes gesticht die werden 

verdeeld aan de studenten die aan het front vochten. Ze worden vooral verdeeld onder de studenten uit 

Gent, Turnhout, Antwerpen, de streek tussen de IJzer en de Leie en ten slotte Limburg. De frontblaadjes 

voor de studenten waren zich ongetwijfeld bewust van de invloed die ze op deze jonge soldaten konden 

uitoefenen. Vooral de Antwerpse studentenblaadjes zijn sterk betrokken bij de Vlaamse bewustwording. 

Gezien de ligging van de taalgrens is die Vlaamsgezindheid niet terug te vinden bij studentenblaadjes uit de 

streek van Vlaams-Brabant en Brussel. 

B. WAALSE FRONTBLAADJES 
Het werk van F. Bertrand “La presse francophone de tranchée au front belge, 1914- 1918”64 uit 1971 is het 

enige werk dat over de Franstalige frontpers in België handelt. Het zorgt ervoor dat de studie van de 

Franstalige, en met name de Waalse frontblaadjes, nog niet ver gevorderd is. Het is verder voor dit gedeelte 

ook de enige gebruikte bron. De bespreking van de Waalse frontblaadjes is ook in dit werk eerder beperkt, 

omdat het onderzoek uitsluitend de West-Vlaamse bladen omvat. 

Ook voor Wallonië kunnen we de verdeling over de verschillende provincies schetsen. Hieronder de tabel 

met het aantal frontblaadjes per provincie.65 

Henegouwen 19 

Luik 12 

Waals- Brabant  11 

Namen 9 

Luxemburg 3 

 

Van de Franstalige blaadjes waren er in totaal 35 die als doel hadden de soldaten in te lichten over de 

situatie in bezet België. Een tweede doelgroep bestond net zoals bij de Vlaamse frontblaadjes uit scholieren 

en studenten. Die werden door 25 scholen uitgegeven uit Wallonië en Brussel. In de blaadjes die voor hen 

bestemd waren, stond beperkt nieuws, vooral van gebeurtenissen rond de school zelf en de scholieren 

werden aangespoord hun culturele bagage te onderhouden. Ten derde werden frontbladen uitgedeeld aan 

specifiekere groepen, zoals de leden van een bepaald klooster, mijnwerkers, of de arbeiders van een 

bepaalde Waalse fabriek. 

Vlaamse frontblaadjes zijn over het algemeen ernstiger dan de Waalse. Ze bespreken dringender kwesties 

en hameren op zaken zoals de christelijke plichten, trouw aan het huwelijk en het voortdurend bijschaven 

van kennis onder de soldaten ondanks de oorlog. De inhoud van Waalse frontblaadjes is eerder te 

vergelijken met de ontspannende lectuur die de Engelse en Franse frontblaadjes hun soldaten bieden.66 
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3. INHOUD 

Het belangrijkste doel van de frontblaadjes was het in contact brengen van zoveel mogelijk gelijkgezinden. 

Er bestaat echter een grote verscheidenheid aan soorten frontblaadjes. Zo zijn er onder andere 

informatieve, humoristische, literaire en religieuze frontbladen. Toch kunnen we de onderwerpen die door 

de blaadjes behandeld worden onderverdelen in een drietal grote categorieën. Hieronder volgen de 

soorten artikels die in de frontbladen verschijnen, rekening houdend met het doel dat ermee beoogd werd. 

De opdeling in tekstsoorten vormt een duidelijke afbakening. Artikels in frontblaadjes hebben als doel hetzij 

te informeren, hetzij te overtuigen of te ontspannen. Na de drie tekstsoorten volgt een korte verduidelijking 

rond de censuur die tijdens de oorlog van toepassing was op de frontblaadjes. 

A. INFORMEREN 
De Belgische frontblaadjes dienden hoofdzakelijk om de lezers te informeren over de situatie op 

verschillende plaatsen tijdens de oorlog, en dat is net wat hen uniek maakt van de frontblaadjes uit andere 

landen. Zowel Belgische soldaten als hun naasten verlangden ernaar meer te weten te komen over de 

toestand waarin men aan de andere kant van het front verkeerde. Zowel Vlaamse als Waalse frontbladen 

hadden als hoofddoel berichten over bezet België over te brengen naar het front. 

Frontblaadjes hielpen hier ten eerste onrechtstreeks bij door adreslijsten aan te bieden, maar ook 

rechtstreeks door zoveel mogelijk informatie in hun artikels op te nemen, die ze via hun correspondenten 

verkregen hadden. Iets wat echter nooit of toch tenminste heel zelden wordt teruggevonden in de 

frontblaadjes is informatie over militaire operaties of over het verloop van de oorlog. De gedachte dat de 

vijand altijd kan meelezen speelde een grote rol. De inhoud van de blaadjes blijft als gevolg daarvan voor 

het grootste deel triviaal en voor ‘niet-ingewijden’ en lezers die niet bekend zijn met de personen waarover 

geschreven werd, misschien zelfs oninteressant. 

De redacteurs van de frontblaadjes zorgden voor adreslijsten, die bestonden uit de adressen waarmee men 

de soldaten aan het front kon bereiken. Die adressen veranderden vaak gedurende de oorlog, doordat de 

soldaat wisselde van plaats of doordat er een nieuwe code kwam voor de verwijzingen naar plaatsen aan 

het front. De eerste letter van de adressen veranderde een aantal keer doorheen de oorlog, van zodra bleek 

dat de centrale mogendheden het codesysteem konden kraken. Eerst begonnen de adressen met A, later 

vanaf 15 maart 1916 was B in gebruik. Vanaf 26 december 1916 werd dat C, vanaf 10 juli 1917 D en tot slot 

Z voor het laatste oorlogsjaar, vanaf 20 januari 1918. In de frontblaadjes staat dan een oproep van de 

redactie om nieuwe adressen zo snel mogelijk door te geven. Het verzenden van adreslijsten werd 

verboden door de militaire overheid na april 1917, door het opnieuw strenger worden van de censuur. In 

veel van de frontbladen vond men hier een oplossing op door de redacteur als tussenpersoon te laten 

optreden bij briefwisseling van en naar het front.  

‘Nieuws uit de streek’ aanbieden kan daarnaast gezien worden als dé ontstaansreden van de frontblaadjes, 

daar waar adreslijsten versturen nog niet meteen een reden gaf om ook werkelijk een blad met artikels te 

verzenden. Het nieuws, in de meeste gevallen aangereikt aan de soldaten van een bepaalde streek, was 

heel veelzijdig. Het betrof de gewone burgerlijke zaken zoals geboorten, sterfgevallen en huwelijken en de 

evenementen die in de streek doorgaan zoals feesten, kermissen en het vieren van de patroonheilige van 

een bepaalde stiel. Het gaat verder over de voedselvoorraden, de liefdadigheid van de Amerikaanse 

comités, het doen en laten van de bezetter – en alle nieuwe regels en verplichtingen – en de gevolgen van 

de bezetting voor het dorpsleven. Ook de toestand van de aangespoelde vluchtelingen en de prijzen voor 

grondstoffen en voedingsmiddelen worden systematisch vermeld. Soms werden zelfs de meest onbenullige 

zaken opgenomen, die de dagelijkse sleur van de soldaat aan het front een beetje deden vergeten. Het 

nieuws van de streek riep ‘verre herinneringen aan mooiere dagen’ op.
67
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enkel nieuws uit de streek op, dat hergeschreven werd om in het blad te verschijnen of dat letterlijk 

overgenomen werd vanuit de brieven die soldaten ontvingen en dan naar de redactie doorstuurden. Dat is 

bijvoorbeeld het geval bij “Nieuws uit Lauwe”, een frontblad waarin alle nieuws gewoon onder elkaar wordt 

opgelijst. Van de Franstalige frontbladen kennen we het aandeel informatieve frontbladen tegenover de 

bladen die dienden ter ontspanning of om religieuze doeleinden: het gaat om 55 procent. 

Voor de bevolking in bezet België, de krijgsgevangenen en de vluchtelingen in de neutrale landen, maar ook 

voor de andere frontsoldaten, was er nieuws van soldaten aan het front opgenomen in de frontblaadjes. 

Wanneer het niet om een streekgebonden frontblaadje ging, was dit het belangrijkste nieuws. Op de 

hoogte blijven van de gebeurtenissen op een ander deel van het front was voor de soldaten moeilijk, en 

vaak hadden ze daar familieleden of bekenden. In sommige blaadjes worden brieven van de soldaten zelf 

opgenomen, met hoe ze het stellen en waar ze verblijven, en hoe het met anderen in hun buurt gaat. 

Heldendaden, promoties en decoraties van de soldaten werden met enige hulde in de blaadjes vermeld. 

Maar er werd ook melding gemaakt van de gewonde en van de gesneuvelde soldaten, met een oproep om 

voor hen te bidden en af en toe de vraag om giften te zenden voor de aankoop van een degelijke grafsteen 

die de gesneuvelde eer aandoet. Toch blijft nieuws van aan het front ook vaak beperkt, want een soldaat 

wil door middel van zijn frontblaadje de oorlog en het front liefst even vergeten. Zoals Bertrand zegt: “Cette 

presse est, en effet, plus une tribune du haut de laquelle on parle qu’un miroir de notre armee en campagne. 

Car il est normal qu’elle ne raconte pas la guerre à ceux qui la font! Au contraire, elle s’efforcera de la leur 

faire oublier.”68 

In veel frontblaadjes komt het thema van de eerste bezettingsdagen terug. Net zoals mensen nu de reflex 

hebben voorbije gebeurtenissen gezamenlijk te reconstrueren om onopgeloste vragen te kunnen 

beantwoorden, of gewoon om een verbeterd overzicht van de feiten te krijgen, overliep men die eerste 

hectische dagen van augustus 1914 tijdens de daarop volgende jaren van de Eerste Wereldoorlog. Het moet 

voor de meeste Belgen een grote indruk nagelaten hebben. Het land bevond zich op heel korte tijd plots in 

staat van oorlog, alle mannen werden gemobiliseerd en streekgenoten vluchtten naar Frankrijk of 

Nederland. De frontblaadjes proberen de grote verwarring door de snelle bezetting van de Duitse troepen 

te verhelpen door de feiten op een rij te zetten. 

Af en toe waaide er nieuws over van het buitenland. De missies in andere werelddelen werden verslaan in 

de frontbladen, door Belgische geestelijken die daar verbleven. Daarnaast namen de redacteurs soms 

nieuws op over de oorlog tegen de Duitsers in Oost-Afrika, zoals de overwinning bij Tabora69. Heel zelden 

werd er iets gemeld over het Oostelijk front en de toestand van de Russische soldaten, met name in het 

Sint-Amands Studentenblad van het Sint-Amandscollege in Kortrijk. De Russische onafhankelijkheidsstrijd, 

maar misschien nog meer de strijd van de Ieren tegen Groot-Brittannië,  krijgen belangstelling omdat 

Vlamingen zich met hen kunnen identificeren. De buitenlandse politiek concentreert zich hoofdzakelijk rond 

de manier waarop andere staten naar België kijken. Maar de blikken van de Belgische soldaten, met de 

aalmoezeniers in hun frontblaadjes op kop, waren natuurlijk ook gericht op het doen en laten van de Paus 

Benedictus XV in Rome. Zijn veroordeling van de aanval op het neutrale België sterkt de Belgen in hun strijd 

en velen volgen nauwlettend zijn pogingen om de vrede te verkrijgen. De vraag stelt zich hier natuurlijk in 

hoeverre we een realistisch beeld krijgen van de werkelijke interesse voor de Heilige Vader, gezien de grote 

invloed van de Rooms-katholieke Kerk in de frontblaadjes.  
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B. OVERTUIGEN 
Houdt u flink en kristelijk, zoals ge van thuis weggegaan zijt.70 

Frontblaadjes hadden, naast het informeren van de lezers, ook de bedoeling de lezers van enkele zaken te 

overtuigen. De frontpers was het ideale medium om een groep te bereiken en hen wat houvast te bieden 

tijdens de onzekere dagen van de oorlog. Vaak was een frontblad voor de soldaten de enige connectie met 

wat er buiten de loopgraven gebeurde, ook al was dit niet altijd voor een even lange periode. Redacties 

hadden dus een bevoorrechte positie en beschikten over de macht om te beslissen wat in hun blad werd 

opgenomen, en wat niet.  

Heel wat redacteurs waren aalmoezeniers of brancardiers, traditioneel leden van de clerus. De geestelijke 

stand is geschokt over de oorlogssituatie en het wegvallen van christelijke zeden en vond hierin een 

beweegreden om hun jongens op te roepen voor de paasplicht of voor het onderhouden van hun 

christelijke gewoonten. Een belangrijk doel van de frontbladen was met andere woorden “Soldaten 

opwekken tot trouw aan het kristelijk geloof, meer nog aan de kristelijke moraal en het vervullen van hun 

kristelijke plichten”71. De oproep aan de soldaten om hun verlof in Lourdes door te brengen keert ook heel 

regelmatig terug. Frontblaadjes waren bijna uitsluitend katholiek, maar niet helemaal. Van de Franstalige 

frontbladen in België is er één die de protestantse leer predikt en de lezers onder de soldaten tegen alle 

katholieke bladen wil beschermen.  

Achttien van de 131 Vlaamse frontbladen ontstonden met als enige doel de geestelijke toestand van de 

soldaten te redden72 . Het vormt de derde grootste groep binnen de frontpers, na tachtig zuiver 

streekgebonden frontblaadjes en eenentwintig frontblaadjes die specifiek voor studenten en leerkrachten 

werden uitgegeven. Het aantal geestelijke bladen lijkt op het eerste gezicht klein, maar ook in de 

streekgebonden bladen en die voor studenten was de katholieke inslag nagenoeg overal. Het toont de 

sterke invloed van de Katholieke Kerk aan in de Vlaamse gewesten.  

De frontblaadjes zijn gedurende de Eerste Wereldoorlog verdienstelijk geweest voor het groeiende Vlaamse 

bewustzijn. Dat is eerst en vooral het geval doordat ze hoofdzakelijk in het Vlaams geschreven zijn. Vooral 

in Antwerpse blaadjes voor studenten is het flamingantisme sterk. In Vlaams-Brabant en de streken rond 

Brussel wordt er bijna niet over gesproken. De ligging ten opzichte van de taalgrens heeft daar ongetwijfeld 

iets mee te maken. Af en toe wordt puur informatie over de gebeurtenissen rond de frontbeweging 

overgebracht via de frontblaadjes, maar de redacteuren nemen vaak letterlijk over wat ze erover 

binnenkrijgen en zijn zelf onzeker over de juistheid ervan.73 In het algemeen betreuren de schrijvers van 

bijdragen voor de frontblaadjes het over dezelfde kam scheren van activisten en bewuste Vlamingen. Het is 

een kenmerk voor de Eerste Wereldoorlog, waarin de Vlaamse beweging radicaliseert als gevolg van de 

miskenning van de niet-collaborerende Vlamingen.74 Veel frontblaadjes zetten zich expliciet af van de 

Duitsgezinde activisten. In dit fragment wordt ook expliciet vermeld dat die in de minderheid zijn. 

“Wij soldaten, begeeren onze volledige vryheid onder alle oogpunten en wy zyn van gedacht dat het 

beste middel om vrede te maken met den bloedgierigen mof is, hem met ons bajonetten het land 

uit te jagen. Ons België Willen wy weder zooals het vroeger was, zoo-niet grooter en sterker en wy 

zyn bereid te stryden tot dat dit doel bereikt is. Wat de vlaamsche kwestie betreft, wy zyn groot 

genoeg om die zelf op te lossen en wy hebben aan Willem den laatste zynen raad niet gevraagd. De 
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weinige Vlamingen die ginder met hem samenspannen zullen niet slecht doen met hem te verhuizen 

want het klimaat van VRY BELGIE zou voor hen heel ongezond kunnen zyn.”75 

De beruchte toestand achter het front, waarbij Vlaamse soldaten sneller sneuvelen omdat ze de orders van 

hun Franstalige oversten niet begrijpen, komt af en toe naar boven. Vooral de onbestaande tweetaligheid in 

het Belgisch leger wordt door de Vlaamstaligen aangeklaagd. Het fragment hieronder is van een ander blad 

dan het vorige en is bitterder van toon. 

“Wij, Vlaamsche soldaten, wij zingen een lied, het bitterste in bitteren tijden...  
Maar ons bloed geminacht zien we ook nog voort 
 terwijl het rooken vloeit 
Veel lager dan ander gerangschikt in soort;  
door hen voor wie 't neerstort, verfoeid.  
Die koopen met 's lijfs dood hun land weer vrij- gebonden in zielsslavernij  
hun woord niet aanvaard uit hun Vlaamse mond,  
maar 't bloed wel, dat wel uit een roode wond!”

76
 

In de Vlaamse frontblaadjes worden de soldaten dikwijls opgeroepen om zich tijdens de oorlog al voor te 

bereiden op de periode die zal volgen na afloop. Redacteurs sporen hun lezers aan zich te verdiepen in een 

vak of een vakopleiding te volgen. Om hen te overtuigen gebruiken ze een korte brief of een kort verhaal 

van iemand die anoniem wenst te blijven, maar die hen daarin is voorgegaan en nu heel tevreden is dat hij 

tenminste iets zal kunnen doen, eens de oorlog gedaan is.77 Het leren van een stiel zal de soldaten niet 

alleen financieel helpen, op die manier kunnen ze ook bijdragen aan de wederopbouw van België of 

Vlaanderen. De schrijvers van dergelijke artikels in de frontbladen lijken aan te voelen dat, hoewel de 

oorlog dan misschien wel gedaan is, er wel slechte tijden zullen aanbreken. Zonder een doemboodschap 

over te brengen wilden ze de soldaten hierop voorbereiden. “Hij die niet sterk ontwikkeld is in zijn vak, en 

niet handig en met kennis te werkgaat, zal onvermijdelijk verloren trappelen”.78 

Dat doen ze ook via de oproep om te lezen en intellectueel bezig te blijven. Er waren mensen die begaan 

waren met de intellectuele toestand van de Belgische soldaten. Zij namen het op zich om de soldaten 

bewustzijn bij te brengen van hun eigen intellectuele capaciteiten, zodat ze mannetje zouden kunnen staan 

tegenover – al dan niet Franstalige – hoger geschoolden. Het was ook een voorbereiding voor de periode na 

afloop van de oorlog. Ook aan de Franstalige kant werden echter inspanningen gedaan om het cultureel en 

intellectueel niveau van de soldaten te verhogen. In veel Belgische bladen keren inlichtingen steeds terug 

over hoe soldaten aan allerlei soorten boeken konden raken, bijvoorbeeld via de frontbibliotheken. Het ging 

om boeken met klassieke literatuur, maar er waren ook wetenschappelijk werken en boeken waarin een 

stiel werd uitgelegd. In de frontblaadjes werden boeken aangeraden, en de soldaten kregen af en toe ook 

intellectuele artikels voorgeschoteld. 

C. ONTSPANNEN 
Nadat de soldaten van goed en slecht nieuws voorzien waren en op de hoogte waren gebracht van de 

thuissituatie en die van medekompanen aan het front, was er ook ruimte voor ontspanning in de 

frontbladen. Via humoristische stukjes en tekeningen probeerde men ook de lange dagen van de soldaten 

te verlichten. De redacteurs zorgden voor gedichten rond allerhande thema’s, niet in het minst natuurlijk 

over de oorlog zelf, over het Vlaanderenland, het vaderland, over de gesneuvelden. Er waren gedichten die 

de soldaten de oorlog even deden vergeten, die hen herinnerden aan hun jeugd, aan het platteland, aan 

rustieke landschappen en zo verder. Het lijken vooral onderwerpen die doen denken aan het romantisch 
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escapisme van de negentiende eeuw. Voor een zo goed als volledig overzicht van personages, plaatsen, 

thema’s en onderwerpen die in de gedichten van de Vlaamse frontbladen voorkomen, wordt verwezen naar 

de thesis van Bart Beyls, “Poëzie in de Vlaamse frontbladen tijdens de Eerste Wereldoorlog” ingediend aan 

de KULeuven in 1999. Hij concludeert dat de gedichten hoofdzakelijk hoop en troost bieden en dit op alle 

denkbare manieren, aan de hand van allerlei onderwerpen die zowel met de oorlog als met de periode van 

vrede te maken hebben. 

Ook verhalen werden ter ontspanning opgenomen in de frontbladen. Soms ging het om vervolgverhalen – 

niet voor de spanning of om de verkoop de hoogte in te jagen – maar puur door plaatstekort. Voor de 

verhalen die in de frontbladen verschijnen haalde men wel eens inspiratie bij de hagiografieën van 

patroonheiligen van een stiel of een gemeente, of bij de geschiedenis van de streek. Vier van de Franstalige 

Belgische frontblaadjes waren zelfs uitsluitend literair.79 Die hadden naast ontspanning ook het doel 

gelijkgestemde geesten in contact te brengen, zoals kunstenaars en schrijvers, die zich op die manier 

verbonden voelden in hun situatie aan het front. 

D. CENSUUR 
Net zoals alle weekbladen, dagbladen en correspondentie waren de frontblaadjes vanaf een bepaalde 

periode onderhevig aan censuur. Die censuur werd opgelegd door de Belgische regering en de Belgische 

militaire overheid. Door de censuur te bestuderen komt men onrechtstreeks meer te weten over de 

houding van de overheid ten opzichte van de pers aan het front. Guy Bulthé ziet het feit dat er zoveel 

frontbladen het daglicht zagen en dat veel ervan een hele tijd konden blijven bestaan als het bewijs dat de 

overheid niet tegen hun bestaan was.80 Het zorgde voor een versterking van de morele toestand bij de 

Belgische soldaten en het was in dat opzicht niet opportuun om de blaadjes al te strenge regels op te 

leggen.  

Voordat echte censuur werd opgelegd op alles wat neergeschreven werd in de oorlog, gaf de regering al 

richtlijnen uit over wat best wel en wat best niet werd gepubliceerd en/of verzonden gezien de staat van 

bezetting waarin het land zicht bevond. In oktober 1916 werd de eigenlijke censuur ingevoerd. Sindsdien 

was het verboden iets uit te geven dat de vijand zou kunnen dienen of een slechte invloed zou hebben op 

de bevolking en/of de soldaten.81 Met slechte invloed bedoelde men woorden die voor een daling van de 

morele situatie zouden zorgen of zouden overtuigen tot collaboratie. Er werd een censuurdienst opgericht 

in het Hoofdkwartier en alle frontbladen die vooraan verschenen moesten daar voorgelegd worden voor ze 

gepubliceerd en verdeeld werden. Wanneer de bladen langs de censuurdienst gepasseerd waren, 

verscheen bovenaan “toegelaten door de censuur”. Tegelijk werd in diezelfde maand de controle op 

persoonlijke briefwisseling ingevoerd, die ook van toepassing was op de frontbladen, aangezien die zowel 

nieuws van thuis als nieuws van het front meldden van specifieke schrijvers aan specifieke ontvangers. 

Daarnaast werden er raadgevingen en inlichtingen verspreid rond het opstellen van een brief en de te 

vermijden onderwerpen of zinsneden.  

Eind juni van het jaar 1917 komt er een verbod op het rondsturen van lijsten met adressen van soldaten, 

vluchtelingen of inwoners van bezet België. Een verscherping van de controle en van het nalezen van de 

frontbladen volgt kort daarna, als gevolg van de op 11 juli 1917 verstuurde “Open Brief aan de Koning van 

België Albert I”. De “Open Brief” werd door de Vlaamsgezinde soldaten opgesteld om het Franstalige 
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regime aan te klagen. Er volgden er nog meer, als pamfletten verspreid aan het front.
82

 De controle binnen 

de rangen verscherpte en veel Franstalige officieren deden er alles aan om soldaten in het bezit van de 

Open Brief te betrappen en straffen. De jaren 1917-1918 waren cruciale jaren waarin de bezetter 

verdeeldheid tussen de Waalse en Vlaamse soldaten trachtte te zaaien. Op 21 maart 1917 werd België door 

de Duitse overheid bestuurlijk gescheiden in de twee gedeeltes, Vlaanderen en Wallonië.
83

 In augustus 

1917 werd het verboden om frontblaadjes naar neutrale landen de verzenden, wat de gevluchte bevolking 

in Nederland en Zwitserland raakt. 

Welke censuur van toepassing was bij de frontblaadjes, is voor de onderzoeker makkelijk te achterhalen. 

Het zijn de zaken die door de censuurdienst het meest geschrapt moesten worden in deze bladen. Ze 

worden door Guy Bulthé verdeeld in acht rubrieken op volgorde van belangrijkheid: het gaat eerst en vooral 

om de verspreiding van Vlaamsgezinde en activistische gedachten, gevolgd door militaire inlichtingen en 

kritiek op regering en de gewapende machten, bijvoorbeeld het uitstellen van verlofdagen. Als vierde 

rubriek werden pacifistische of defaitistische gedachten geschrapt, net als teksten die bepaalde personen in 

bezet België konden treffen. Vanuit België afkomstige nieuwsberichten, die het moreel van de  

frontstrijders zouden kunnen aantasten, werden ook geweerd. Minder frequent nodig waren tot slot de 

censuur op uitlatingen over politieke partijen en de censuur op particularistische strekkingen, beiden om 

het nationaal gevoel niet te laten onderdoen ten voordele van een politieke partij of de glorie van één 

bepaald dorp. 84 

 

Het uitstellen van de verlofdagen in 1918 wordt met veel kritiek onthaald, die de redactie van de frontblaadjes echter 

niet mag publiceren. Een fragment uit “De Poperingsche Keikop” n° 15, januari 1918. 

In een toespraak van september 1919 door Robert Vandepitte, redacteur van het West-Vlaamse frontblad 

“’n Lisseweghenaerke” vinden we een verwijzing naar de manier waarop de censuur in België invloed had 
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op de frontblaadjes. “Rond juni 1917 kwamen onderrichtingen uit het groot hoofdkwartier waarbij alle 

frontblaadjes onder toezicht kwamen van de censuur. Ik was toen in de 3e kompagnie van het 22e Linie. Kort 

nadien werd ik op een morgen ontboden op den état-major van de kolonel. Het was om rekenschap te geven 

over het blaadje dat ik voor U uitgaf. De kolonel verbood mij daar nog aan voort te doen; hij wist te zeggen 

dat ik wederspannig was en van de militaire overheid grote straffen kon oplopen. Als de kolonel 

uitgesproken was, vroeg ik hem wat er mij te doen stond om in regel te komen. Op die vraag werd de 

kolonel hevig gram. Hij zegde mij en herhaalde mij dat hij mij daar niet over inlichten zou, dat hij uit al zijn 

macht tegen soortgelijke dingen opkomen zou, en er ten zeerste tegen was. Dat was een hard vonnis, dat 

mij en U moest treffen, en ’t was omdat ons blaadje VLAAMS was! ’t Zal een geheim blijven hoe, maar ik 

kwam aan de nodige inlichtingen en stelde een verzoek op om in regel te komen. Tot tweemaal toe deed de 

kolonel het terugkomen; ik hield aan, en de derde maal was hij verplicht het door te zeggen. Op 16 juni 1917 

werd ons blaadje door de legerdagorde toegestaan… Het was niet dood!” 85 

Na de wapenstilstand bleef de censuur nog voor een korte periode bestaan, maar vanaf het einde van 1918 

werden er stappen ondernomen om terug over te gaan op persvrijheid. Er kwam eigenlijke persvrijheid in 

1919, met uitzondering van berichtgeving die militaire aangelegenheden betrof, zowel door het leger tot 

verdeeldheid of oproer aan te zetten, of door militaire informatie uit te geven.86 De censuur in België werd 

in zijn geheel afgeschaft in september 1919, tegelijk met het einde van de staat van beleg waarin het land 

zicht tot dan nog steeds officieel bevond. 

4. LOOPGRAVENPERS, FRONTBLAADJES: EEN BELGISCHE HISTORIOGRAFIE. 

Er bestaan ondertussen heel wat studies over de Belgische pers ten tijde van de negentiende en twintigste 

eeuw. De aanklacht van F. Bertrand uit 1971, die de historici die zich met de Belgische pers bezighouden 

verweet dat zij hun onderzoeksveld beperken tot 4 augustus 191487, is vandaag niet meer geldig: ook de 

pers die werd uitgegeven tijdens de Eerste Wereldoorlog krijgt sinds de laatste jaren belangstelling. Het 

blijkt een waardevolle bron te zijn om de manier waarop de oorlog en de bezetting impact hebben op de 

maatschappij te bestuderen. Sociale aspecten, mentaliteiten en de perceptie van oorlog vormen, sinds de 

laatste decennia van de twintigste eeuw, een nieuw en interessant onderzoeksveld voor de historicus. De 

pers, in al zijn verschillende vormen uitgegeven tijdens de Eerste Wereldoorlog, is met andere woorden een 

unieke bron die sinds kort met een frisse blik wordt bekeken. 

De specifiek militaire uitgaven daarentegen, en bladen die enkel uitgedeeld werden aan de soldaten, zoals 

de loopgravenpers, kregen tot nu heel wat minder aandacht. De frontblaadjes worden wel eens, al dan niet 

terloops, vermeld in meer algemene werken over de oorlog. Ze vormden een middel om de opinies van 

verschillende groepen met betrekking tot kwesties uit de Eerste Wereldoorlog te verspreiden. Ze krijgen 

wat dat betreft een kleine figurantenrol toebedeeld, wanneer er wordt geschreven over de Vlaamse 

kwestie, de frontbeweging en het activisme. Sommige Vlaamse frontbladen hebben misschien een 

uitgesproken mening over de belangen van de Vlaamse soldaten aan het front, maar zij zijn zeker niet in de 

meerderheid.  Frontbladen worden daarnaast vermeld in werken over het dagelijks leven van de soldaat, 

omdat ze de soldaten nieuws en ontspanning boden. Maar deze kleine figurantenrol terzijde, kregen de 

frontbladen nooit de aandacht die ze verdienen van historici, ondanks het indrukwekkend aantal uitgaven 

en oplages. De secundaire literatuur die specifiek over de frontblaadjes van de Eerste Wereldoorlog handelt 

is beperkt. Dat maakt het mogelijk een vrij volledig overzicht van de historiografie ervan te geven. 
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Hieronder volgt een chronologisch overzicht van wat sinds de Eerste Wereldoorlog verscheen over de 

Belgische loopgravenpers.  

OVERWEGEND VLAAMS ONDERZOEK NAAR DE FRONTBLAADJES? 
De verhouding tussen het Vlaams en het Waals – of misschien beter gezegd tussen het Nederlands- en het 

Franstalig –onderzoek, is niet in evenwicht. Er is overwegend Vlaams onderzoek naar de frontblaadjes 

gedaan, en dit kan eerst en vooral te wijten zijn aan het feit dat er simpelweg iets meer Vlaamse dan 

Waalse frontblaadjes waren. Daarnaast zijn er ook meer Vlaamse frontblaadjes bewaard, velen onmiddellijk 

na de Eerste Wereldoorlog: zie hiervoor iets lager de verdiensten van Alexis Verbouwen in de jaren twintig. 

Maar de reden voor het overwegend Vlaams onderzoek gaat verder dan het puur materiële ‘voor handen 

zijn’ van de frontblaadjes. De Vlaamse historische traditie heeft zich, wat betreft de Eerste Wereldoorlog, al 

vroeg geïnteresseerd voor de controverse rond de Duitse Flamenpolitik, de frontbeweging en de activisten; 

en als gevolg daarvan ook voor de Nederlandstalige media en haar aandeel in deze situatie. De 

mythevorming, natievorming en verbeelding rond de Vlaamse kwestie en het Vlaams verleden, maar ook de 

speciale status van de Vlaamse soldaten in het Belgisch leger, hun bekommernissen en hun strijd voor 

erkenning, zijn onderwerpen die door vele historici aantrekkelijk geweest zijn. Daarin kan ook de iets 

grotere interesse voor de frontblaadjes gesitueerd worden. Maar ook hier blijft alles relatief: de Vlaamse 

interesse voor de frontblaadjes mag dan al groter zijn dan die aan de Franstalige zijde van België, het gaat 

nog altijd niet om een grootschalige interesse die grootschalige onderzoeken als gevolg zou gehad hebben, 

zoals zal blijken in de Belgische historiografie. 

A. TIJDENS EN METEEN NA DE EERSTE WERELDOORLOG 
Al tijdens de Wereldoorlog wordt al wat geschreven over de nieuwe krantjes die worden uitgedeeld aan de 

Belgische soldaten aan het front. De Belgische frontpers, waarvan we de eerste uitgave dateren in februari 

1915, wordt al hier en daar opgemerkt in het buitenland en dan in het bijzonder in Frankrijk. Twee Franse 

redacteurs nemen in hun eigen krant een kort artikel op over hun collega’s uit bezet België, die het door 

hun ballingschap in het buitenland of door hun leven onder de bezetting een stuk lastiger hebben met de 

uitgave van hun frontblad. Een kort artikel, geschreven door Maurice des Ombiaux verschijnt in 1916 in het 

Franse ‘Bulletin des Armées de la République’88, het ander artikel, uit 1917 en van de hand van de heer J. 

Grand-Cateret, is meer samenvattend, wat al af te leiden is uit de titel ‘Les journaux du front belge. Leur 

Liste. Leur caractéristique.’89 

Vrijwel onmiddellijk na de oorlog, in 1919, wordt de Commissie voor Oorlogsarchieven opgericht door de 

overheid. Henri Pirenne krijgt de leiding over deze Commissie, die alles tracht te verzamelen wat met de 

afgelopen Wereldoorlog te maken heeft. In die context wordt voor het eerst geschreven over de 

loopgravenpers: het artikel getiteld “La Presse de Tranchée 1914-1918” van de hand van E. Matthieu, 

verschijnt in 1922 in het Bulletin de la Commission des Archives de la Guerre
90

.  

Specifiek voor de Vlaamse frontblaadjes zijn historici ten slotte veel verschuldigd aan Alexis Verbouwen. 

Dankzij zijn inspanning om zoveel mogelijk exemplaren te verzamelen na afloop van de oorlog, is van de 

meeste Vlaamse frontblaadjes heel wat bewaard gebleven. Daarnaast schreef hij veel van de redacteurs 

aan met vragen over de oplage, de periodiciteit, en de stichtings- en einddatum  van hun blad
91

. Zijn 
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inventaris, die hij op die manier wist te vervolledigen, verscheen in 1923 in ‘Bijdragen tot de geschiedenis’
92

. 

Later dat jaar werd het gepubliceerd onder de titel ‘De Vlaamsche soldatenblaadjes gedurende den 

Wereldoorlog 1914-1918. Bibliographie en historische nota’s.’
93

 In het voorwoord wordt geschreven dat het 

voor onderzoek naar de geschiedenis van de soldatenblaadjes nog te vroeg is, maar het werk bevat een 

oproep tot historisch onderzoek van de frontblaadjes. Zijn collectie frontblaadjes maakte hij over aan de 

stadsbibliotheek van Antwerpen. Fotokopieën van de collectie zijn nu ook te vinden in het Koninklijk 

Museum van het Leger en van Krijgsgeschiedenis, samen met een groot aantal andere frontbladen
94

. Een 

onuitgegeven inventaris, het gevolg van het onderzoek uit 1970 van Bertrand en Bulthé, ligt ook in het 

Legermuseum ter raadpleging. 

Voor de Franstalige frontblaadjes in België verliepen de zaken wat moeilijker.  Van de Franstalige blaadjes 

die de hierboven vernoemde Alexis Verbouwe bij zijn Vlaamse collectie had gevoegd, raakten de meesten 

verspreid en verloren. Slechts twaalf bleven in de oorspronkelijke collectie Verbouwen bewaard in 

Antwerpen. Pas veel later werden alle Waalse en Franstalige frontblaadjes verzameld en opgelijst dankzij 

een grootschalige zoekactie doorheen Belgische en een aantal Franse archieven en bibliotheken.95 

B. HET INTERBELLUM TOT DE JAREN ‘60 
Tussen de jaren ’20 en de jaren ’60 lijkt het onderzoek naar, en zelfs de interesse voor, frontbladen in België 

onbestaand te zijn. In 1928 wordt de Commissie voor Oorlogsarchieven opgeheven. Algemeen is de periode 

tussen 1930 en 1990 een periode van weinig (academische) interesse voor de Eerste Wereldoorlog, die 

daarenboven vanaf 1940 eerst overschaduwd wordt door de Tweede Wereldoorlog zelf en later door de 

veel grotere fascinatie voor de Tweede Wereldoorlog. De eersten die na lange tijd, in de jaren ’60, opnieuw 

een blik werpen op de loopgravenpers uit 14-18, zijn heemkundige kringen die zich voor de lokale 

geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog gaan interesseren. Dat is eerst het geval in Temse, waar zowat 

alles over de redactie van het frontblad “Onze Temschenaars” bewaard gebleven is in het gemeentearchief. 

In 1964 schrijft één van de redacteurs van het frontblad, Clemens de Landtsheer, een bijdrage over de 

totstandkoming ervan. Ook over het frontblad uit Lissewege verschijnt in 1968 een artikel in het tijdschrift 

van de plaatselijke heemkundige kring ‘Rond de Poldertorens’96, van de hand van Leo Vandepitte, een 

familielid van de gewezen redacteur van “’n Lisseweghenaerke”. 

C. VERSNELLING VANAF DE JAREN ’70: BULTHÉ EN BERTRAND 
In het jaar 1968 viert België de 50-jarige verjaardag van de wapenstilstand. Naar aanleiding daarvan komt 

de geschiedschrijving van en het historisch onderzoek naar de Eerste Wereldoorlog weer op gang. Ook het 

front wordt onder de loep genomen, onder andere door L. Schepens en L. Devlieghere in hun werk “Front 

14/18” 97. Maar het is M. Ureel, een student aan de Katholieke Universiteit Leuven die gehoor geeft aan de 

oproep van Alexis Verbouwen om de frontblaadjes voor het eerst te onderzoeken. Hij snijdt als eerste het 

onderwerp ‘de Vlaamse frontblaadjes’ aan in zijn thesis “De Vlaamse Frontbladen 1914-1918”, voorgelegd 

tot het behalen van de graad van licentiaat in de Geschiedenis van de Moderne Tijden in 1970. Aan zijn 

thesis gaat een uitgebreid onderzoek naar de frontblaadjes vooraf, waarmee hij de collectie van Verbouwen 
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uit de Antwerpse Stadsbibliotheek wil aanvullen. Naar aanleiding van zijn onderzoek komt er een oproep in 

De Standaard van 18 maart 1970 om frontblaadjes die men nog in privaat bezit heeft te schenken. Er wordt 

enthousiast gehoor gegeven aan de oproep, maar niet veel mensen komen effectief blaadjes brengen. Ze 

waren dus meestal niet bewaard in private verzamelingen. Ook verkrijgt Ureel de toestemming om in de 

archieven van het Legermuseum te zoeken. In de inleiding van zijn thesis wordt vermeld dat daar ‘nu’ (dus 

in 1970) gestreefd wordt naar een zo volledig mogelijk verzameling aan de hand van fotokopieën en de 

eigen collectie. Het werk van Ureel bestaat voor de helft uit een uiteenzetting van de toestand aan het 

front, waarbij hij nadruk legt op de geestelijke, intellectuele en culturele omstandigheden waarin de 

soldaten zich bevinden. De tweede helft van de thesis beslaat alles met betrekking tot de frontblaadjes, van 

prijs en uitzicht tot en met censuur en inhoud. Door de Vlaamse invalshoek gaat Ureel ook in op de 

toestand van de Frontbeweging en de Vlaamse kwestie aan het front en hij beschrijft uitvoerig de houding 

van de frontbladen.  

De studies uit 1971 van de twee historici Guy Bulthé en F. Bertrand98, allebei verbonden aan het Koninklijk 

Legermuseum, zijn de eerste twee gepubliceerde studies over de respectievelijk Vlaamse en Waalse 

frontbladen van de Eerste Wereldoorlog. Beiden pakken de studie echter op een andere manier aan. 

Bertrand legt in zijn ‘La presse francophone de tranchée au front belge, 1914-1918’99  een nadruk op de 

inhoud van de frontbladen en wat daaruit kan afgeleid worden. Die analyse van de inhoud deelt hij op in 

twee delen: ten eerste behandelt hij de informatie die uit de blaadjes kan gehaald worden met betrekking 

tot bezet België en ten tweede de informatie over de toestand aan het front (zowel vooraan als achteraan). 

De zaken die we leren over bezet België noemt Bertrand heel waardevol, want ze bieden telkens een 

microgeschiedenis als aanvulling bij wat we over de bezetting kunnen lezen in officiële documenten en 

algemene dagbladen.  

Sinds het eerste artikel van de heemkundige kring van Temse in 1964, blijft het lokaal onderzoek naar eigen 

frontblaadjes in de streek af en toe opduiken. Over het hierboven reeds aangehaalde frontblad “Onze 

Temschenaars” verschijnt in 1981 een studie geschreven door dr. Jan Torfs100, die voor deze studie de kans 

kreeg Clemens de Landtsheer als redacteur van het blad te interviewen en een voorwoord te laten 

schrijven. Later in de jaren ’80 en ’90 verschijnen nog heel wat regionale artikels over frontblaadjes, 

uitgegeven in de tijdschriften van de respectievelijke streek: in 1981 in ‘Pays de Namur’101, in 1983 in ‘Ten 

Mandere’ (Izegem) over het frontblad “Onze Iseghemnaar”
102

, in 1991 verschijnt een bijdrage over het 

frontblad “’t Nieuws van Sint-Truiden” in ‘Limburg’103 . In 1998 wordt het Roeselaars frontblaadje 

“Roeselaarnaarkî” besproken ter gelegenheid van de uitgave van het werk ‘Roeselare in de Eerste 

Wereldoorlog’104. In 2002 is het de beurt aan een onderzoek naar de totstandkoming en de redactie van “De 

Wevelghemse Kerels” door Philip Haeyaert in het tijdschrift Wibilinga.
105
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De nieuwste bijdragen aan de historiografie van de Belgische loopgravenpers kunnen we vinden in de vorm 

van twee thesissen. In 1999 dient Bart Beyls zijn al eerder aangehaalde thesis in aan de faculteit Taal- en 

Letterkunde van de KULeuven. De thesis heeft als titel ‘Poëzie in de Vlaamse frontbladen tijdens de Eerste 

Wereldoorlog’. Het mag een vrij volledig onderzoek genoemd worden naar alle mogelijke gedichten die in 

de Vlaamse frontbladen stonden, gesorteerd op thema’s en aangehaalde onderwerpen. Achteraan werd 

een lijst met frontbladen en de titels van hun respectieve gedichten opgenomen. Wat ontbreekt is 

misschien een eigen interpretatie of een dieper inzicht in de symbolische betekenis van de gedichten. In 

2006 schrijft Cathérine Guissart ‘Tenir sur l’ Yser. Analyse de l’expérience de guerre des soldats belges au 

travers de la presse de tranchée francophone belge’. Haar promotor is Laurence van Yperseele, een 

autoriteit op vlak van historisch onderzoek naar de Eerste Wereldoorlog. 

 

 

5. FRONTBLAADJES ALS ONDERWERP VAN HISTORISCH ONDERZOEK: EEN BRONKRITISCHE 

OVERWEGING. 

Na het overwegen van alle elementen die in bovenstaand hoofdstuk werden besproken, kan –bij wijze van 

conclusie – een bronkritische overweging gemaakt worden wat betreft de frontblaadjes. Ze vormen een 

ondergewaardeerde bron met een schat aan informatie over de Eerste Wereldoorlog en bieden nieuwe 

onderzoeksvelden aan. De zaken die historici uit de frontblaadjes kunnen halen bevinden zich op 

verschillende niveaus en beschrijven heel uiteenlopende onderwerpen die zowel met de Eerste 

Wereldoorlog, als met de Belgische staat voor, tijdens en na de oorlog te maken hebben. Dit deel bevat, 

behalve een verzameling kritische overwegingen met betrekking tot de frontbladen en hun waarde als 

historische bron, ook een aantal van de mogelijkheden die ze bieden voor verder onderzoek. Het is opgevat 

in 2 grote onderdelen, die op het einde worden samengevat in een deelconclusie.  

Allereerst wordt alle mogelijke informatie die men uit de frontblaadjes kan halen aangereikt en besproken. 

Die informatie is waardevol dankzij de auteurs van de frontblaadjes: één voor één zijn het getuigen van hun 

stukje Eerste Wereldoorlog. De frontblaadjes laten op twee manieren waardevolle informatie na: via de 

bewuste boodschappen die ze trachtten over te brengen, en via de onbewuste sporen van mentaliteiten, 

ideeën, sociale gewoonten en andere zaken die ze hebben achtergelaten voor historici. In een tweede 

gedeelte volgt dan de kritische bespreking van de mogelijke valkuilen die de frontblaadjes bevatten voor 

het historisch onderzoek.  

1. KWALITEITEN VAN DE FRONTBLAADJES ALS HISTORISCHE BRON 

A. GETUIGENISSEN UIT DE EERSTE WERELDOORLOG 
De frontblaadjes vormen waardevolle documenten voor het onderzoek naar de Eerste Wereldoorlog, 

omdat ze vanuit het perspectief van de getuige geschreven zijn. De schrijvers maken alles van dichtbij mee 

en hebben daarbij één voor één het gevoel dat ze de gebeurtenissen moeten vastleggen. Eerst en vooral is 

de oorlog een unieke toestand waarin België zich bevindt en is het voor iedere Belg een ongeziene situatie. 

Dat zorgt ervoor dat veel mensen erover willen schrijven. De vele dagboeken zijn daar ook een voorbeeld 

van. Maar ten tweede is het frontblaadje ook een vorm van communiceren met mensen die niet meemaken 

wat de schrijvers wel meemaken. De brieven die men naar de redactie stuurt, bevatten zoveel mogelijk 

informatie. Het is zowel van de redacteurs als degene die brieven en teksten inzenden de bedoeling om 

zoveel mogelijk mee te delen. Het zorgt ervoor dat alles ook op een heel beschrijvende manier wordt 

meegedeeld. 
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De oorlogssituatie, gekenmerkt door onzekerheid en onwetendheid, maakt alle onderwerpen voor een 

grote groep lezers interessant. Het zorgt ervoor dat men ook weet dat alles wat gebeurt voor anderen 

interessant kan zijn. Veel van de lezers zijn zowel schrijver en als ontvanger en de constante wisselwerking 

zorgt ervoor dat we veel verschillende facetten van het oorlogsverhaal kunnen volgen. 

Daarnaast is er ook sprake van een soort  “vraag-en-aanbod fenomeen”. Uit de vele lezersbrieven –

sommige  van de frontbladen bestaan hoofdzakelijk uit brieven die naar de redactie werden verzonden, 

andere bevatten toch een groot aantal lezersbrieven – kunnen we afleiden dat er ook grote interesse is. Er 

komt reactie op de inhoud, en dat kan alleen doordat het blaadje ook effectief gelezen wordt. Veel soldaten 

prijzen de komst van hun eigen frontblaadje en zijn enthousiast over de inhoud. De ‘vraag’ kan, met andere 

woorden, afgeleid worden uit het ‘aanbod’. De populariteit van de frontblaadjes toont aan dat de inhoud 

van de bladen beantwoordde aan de noden van hun grootste publiek, namelijk de soldaten. Zelfs de kritiek 

of repliek die soldaten schrijven (en die de redacties soms ook opnemen in hun blaadje) toont aan dat het 

ten minste gelezen wordt. Wanneer een soldaat daarbij nog eens de moeite doet te reageren, is dit ook een 

bewijs dat hij met het blad begaan is en verbetering wil zien wat betreft de inhoud ervan. 

B. BEWUSTE INHOUD VAN DE FRONTBLAADJES 
Het belangrijkste onderwerp van de blaadjes is natuurlijk de frontsoldaat zelf. Veel frontblaadjes zijn 

rechtstreeks aan de soldaten gericht. Hij wordt aangemoedigd en er wordt geschreven over zijn toestand. 

Uit de frontblaadjes kunnen heel veel aspecten van het frontleven achterhaald worden. De adressen 

worden erin opgenomen en in de brieven van de soldaten wordt geschreven over verplaatsingen, 

activiteiten, uniformen en schoenen, verwondingen en hun behandeling, over de situatie in de hospitalen, 

misvieringen, gesneuvelden, ongedierte, en ga zo maar door. Over elk aspect van het front in de Eerste 

Wereldoorlog is ten minste één keer geschreven. Zo vinden we ook af en toe de beschrijving van een 

bezoek van Koning Albert I of Koningin Elisabeth. 

Een tweede hoofdonderwerp van de frontblaadjes is de situatie in het bezette land, en dan vooral bij de 

West-Vlaamse frontblaadjes de toestand in de eigen streek. Frappant is hier de steeds terugkerende 

beschrijving van de eerste bezettingsdagen. Het is een terugkerend onderwerp in het  merendeel van de 

frontblaadjes. Het lijkt wel een behoefte om die eerste warrige dagen zo goed mogelijk te reconstrueren. Er 

wordt ‘geschiedenis geschreven’. 

De situatie in het bezette land komt uitgebreid aan bod gedurende de hele oorlog. Elk nieuws dat tot bij de 

redactie raakt wordt gepubliceerd. Dat is niet altijd veel door de vele moeilijkheden in communicatie, maar 

er is toch vaak waardevolle informatie te vinden. Ook is de intentie vaak goed: het is niet de bedoeling van 

de redacteurs om hun streek-, dorps- of stadsgenoten iets wijs te maken. De aard van de bezetting; de 

houding van de Duitse bezetter en zijn inbeslagnames, huisvesting en organisatie worden beschreven voor 

de lezers. Ook de relatie tot het eigenlijke bestuur van de gemeente en het verzet dat dit bestuur aan de 

dag legt komen vaak terug. Ook de gevolgen van de bezetting kunnen we terugvinden: de situatie waarin de 

Belgen die in bezet België gebleven zijn zich bevinden, wat ze nog kunnen eten, wat ze betalen, waar ze op 

slapen, waar ze geld mee verdienen. Heel wat cijfers met betrekking tot voedselprijzen en de prijs van 

andere producten (schoenen, textiel, dieren, …) lenen zich uitstekend voor een kwantitatief onderzoek naar 

de economische toestand van de oorlog. De prijs per kilogram voor graan, boter, aardappelen, vlees, en 

voor andere voedingsmiddelen komt heel vaak terug in verschillende frontblaadjes. Het zou mogelijk zijn 

om op die manier zelfs de regionale of stedelijke verschillen nader te bestuderen, wat betreft de impact van 

de oorlog en de bezetting. Daarnaast gaat het in de frontblaadjes ook vaak over ‘ontvoeringen’ en 

verplichte tewerkstelling. Af en toe krijgt de redactie brieven uit Duitsland, waar vaak gemeld wordt dat de 

toestand voor de Duitsers nog erger is dan in België. Het helpt de moraal van de Belgen en de Belgische 

soldaten natuurlijk een stuk vooruit. 
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De meest onbeduidende gebeurtenissen in de gemeente worden beschreven; het alledaagse, doorgaans zo 

moeilijk te vatten voor historici, wordt hier uit de doeken gedaan. Natuurlijk wordt in dat alledaagse bruut 

ingegrepen door de oorlogssituatie. De frontblaadjes vormen een ideale bron om de toestand in een streek 

of dorp tijdens de oorlog te beschrijven. Maar, ook het dorpsleven of het stedelijk leven van voor de oorlog 

krijgt de nodige aandacht. Het wordt in een vlaag van nostalgie neergepend door soldaten die ondertussen 

maanden achter het front zitten en zich op hun eigen geheugen en ervaring baseren. Het moet zowel bij de 

schrijver als bij de lezer gevoelens oproepen die hen herinneren aan thuis. Een dorps- of stadsgenoot weet 

doorgaans precies wat nodig is om bepaalde beelden op te roepen. Ook het uitvoerig beschrijven van een 

alledaags tafereel, een stilleven of een stadszicht wordt vaak gedaan, net zoals het uitweiden over een 

feestdag of het vieren van een patroonheilige. 

In de frontbladen wordt zelden uitgeweid over de internationale situatie. Er zijn een aantal internationale 

gebeurtenissen die met de frontblaadjes gedocumenteerd kunnen worden, zoals de beweging van 

vluchtelingen uit België naar Nederland, Frankrijk of Groot-Brittannië. Af en toe komt de Russische revolutie 

van 1917 aan bod in de Vlaamse frontblaadjes, net als de Ierse opstanden. Het zijn voor de Vlamingen 

allebei voorbeelden van ontvoogding van onderdrukte volkeren. Toch zorgt de invloed van het 

communisme als gevolg van de Russische Revolutie, een stroming waar de geestelijken hun Vlaamse lezers 

voor willen behoeden, er op termijn voor dat het Russische voorbeeld verdwijnt. De krijgsgevangen Duitsers 

in België worden af en toe aangehaald; in de West-Vlaamse frontblaadjes is dat echter te zelden het geval 

om er uitgebreid onderzoek naar te verrichten. In “Nieuws uit Lauwe” wordt in mei 1918 verslag gedaan 

over de mishandeling van Russische gevangenen in hun gemeente, zoals te lezen in het fragment. Ook de 

aanwezigheid van andere nationaliteiten, vooral de Engelse en Franse, wordt sporadisch behandeld, net 

zoals hun houding in het onbezet deel van België en aan het front.  

 
Mishandeling van Russische krijgsgevangenen door de Duitse bezetters in Lauwe. Fragment uit “Nieuws uit Lauwe” n°3, 

mei 1918. 

De globale toestand waarin de oorlog zich bevindt, wordt in de frontbladen zelden aangehaald. Toch zijn er 

een paar voorbeelden terug te vinden. In het “Sint-Amands Studentenblaadje” en de “Poperingsche Keikop” 
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is er een quasi vaste katern ‘Over de oorlog’. De positieve toon die dergelijke stukjes steevast aanhouden, 

het blind vertrouwen in de Engelsen, Fransen en Russen, en later natuurlijk ook in de Amerikanen, doen 

vermoeden dat ook hier het belang van de morele toestand primeert op de waarheid. Toch is ook hier soms 

interessante informatie te vinden wat betreft de manier waarop de soldaten naar de oorlog keken. De 

“Gazet van Wielsbeke” blijft in augustus 1916 vrij vaag en is een tekenend voorbeeld van de manier waarop 

over de oorlog wordt geschreven:  

“Gij zegt zeker: hoe staat het nu met den oorlog? Best, opperbest. Weet gij het nog dat in ’t begin 

van ‘t jaar ik u schreef dat mijne overtuiging was dat de bondgenooten zoodanig op den Duitsch 

zouden kloppen, dat hij dit jaar nog den vrede zou vragen, als hij niet te zot en te hoovaardig is om 

het te doen, vooraleer hij geheel kapot is. En gij ziet, Beste Makkers, de Franschen, de Engelschen 

en de russen: zij geven katoen, en de Belgen ook als het past. Geen dag gaat voorbij zonder dat de 

Russen hier en daar een duw en stamp of een schop geven en een deugdelijken, zulle! De Fransche 

en de Engelschen in de Somme zijn ook aan den gang en ‘k verzeker u als de Engelschen beginnen ’t 

zijn gelijk doghonden, en als de Belgen kunnen meeslaan zij bijten zonder bassen en houden aan. Zij 

hebben den Duitsch bijna 3 reken tranchées gepakt waar hij 2 jaren aan gewrocht en gemetst heeft 

en eens daarvoor zal ’t spel wat rapper gaan. Jazeker loontje komt achter zijn boontje.”106 

De volgende voorbeelden bieden een iets realistischere blik op de oorlog. Een opmerking in dit verband is 

wel het verschil in optimisme naarmate de oorlog vordert. Toch is het duidelijk dat “Sint-Amands 

Studentenblad” en “De Poperingsche Keikop” een klaarder beeld van de oorlog hadden dan andere West-

Vlaamse frontblaadjes. De reden hiervoor is onbekend. Hieronder zijn een aantal voorbeelden te lezen. Wat 

verder wel opvalt is de steeds strenger wordende censuur in de loop van eind 1917 en in 1918. Steeds vaker 

wordt in “De Poperingsche Keikop” het overgrote deel van “De Toestand”, de katern waarin de oorlog 

beschreven wordt, gecensureerd. 

“We mogen niet uit het oog verliezen, dat er geen spraak meer is de duitsche lijn in eens te 

doorboren, zooals wij het verstonden in 14, begin 15. Herinnert u den slag van Champagne. Overal 

was men overtuigd de vijand te zien achteruit trekken op een heel front, vooral op ’t Belgisch, zoo 

het offensief lukte. We koesterden dezelfde hoop later toen de Engelschen bij Arras beukten… Maar 

sinds is veel tijd voorbij. Zoo als wij, wrocht de vijand en miek ’n tweede, derde, vierde en meer 

lijnen. Zoo stond men voor ’n muur.”107   

“De ITALIANEN werken goed. Ze namen de offensief en mieken veel gevangenen. We mogen niet 

vergeten dat in de bergen vechten niet zoo eenvoudig is als praten in den wind. Van Salonika vertelt 

men ’t een en ’t ander. De eene wil vooruit, de andere beweert dat men slechts den vijand moest 

beletten heel Griekenland te nemen. –Eischt niet dezelfde geestesgesteldheid bij de volkeren ginder 

als bij ons."
108

 

                                                             
106

 Gazette van Wielsbeke, nr. 10 (aug. 1916) p. 1 
107

 “De Poperingsche Keikop”, n°4, juni 1917, p. 1 (voorpagina) 
108 “De Poperingsche Keikop”, n° 5, juni 1917, p. 2 
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De katernen van “De Poperingsche Keikop”, waarin de toestand in de oorlog uit de doeken werd gedaan, worden steeds 

korter door de strenge censuur. Fragment uit n° 12 van november 1917.  
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C. ONBEWUSTE INHOUD VAN DE FRONTBLAADJES 
Zaken die onbewust duidelijk gemaakt worden in de frontblaadjes bieden een aantal interessante pistes 

voor onderzoek. Sociale aspecten en mentaliteiten in de oorlog kunnen via de blaadjes achterhaald worden, 

maar ook de vraag naar waar mensen nood aan hebben tijdens de oorlog wordt beantwoord. Er kan met 

behulp van de frontblaadjes onderzoek gebeuren naar humor, christelijke zeden, schrijfstijl, en 

etymologische tendenzen; in sommige West-Vlaamse blaadjes wordt in fonetisch dialect geschreven. Hier is 

het ook gepast nog eens te verwijzen naar het reeds gevoerd onderzoek naar poëzie in de Vlaamse 

frontblaadjes door Bart Beyls, dat op vlak van symbolische interpretatie en onderzoek naar 

intertekstualiteit zeker nog aangevuld kan worden. 

Ook voor het achterhalen van de receptie en de beleving van de oorlog vormen de frontblaadjes een goede 

bron. De manier waarop mensen met elkaar omgingen en elkaar opzoeken, waarop de Belgen elkaar 

steunden en hun best deden om zowel gevangenen, burgers als soldaten gezamenlijk bij te staan kunnen 

afgelezen worden in de verslagen die in de frontblaadjes te vinden zijn. Het zijn ideale documenten om 

sociale aspecten van de oorlog nader te bekijken. Vaak zijn ze een neerslag van reacties en houdingen van 

gewone mensen tegenover de zaken die om hen heen gebeuren. De schrijvers van de blaadjes geven 

commentaar op levenswijzen, huwelijken tussen verschillende partijen, de houding van de burgers 

tegenover de bezetter, enzovoort. Ze zijn een weergave van de mentaliteit van de burgers en de soldaten in 

de Eerste Wereldoorlog. De frontblaadjes vormen ook mooie microgeschiedenissen, die beschrijven wat 

een bepaalde groep soldaten, burgers, vluchtelingen en gevangenen doormaken gedurende de oorlog. Ze 

geven in veel gevallen persoonlijke verhalen weer, die ervoor zorgen dat ook de onderzoeker na een tijd 

namen begint te herkennen en personages gaat volgen doorheen de blaadjes. 

De blaadjes vormen een mogelijkheid tot demografisch en sociaal onderzoek naar de populatie ten tijde van 

de bezetting, aan de hand van onderzoek naar sterfgevallen, huwelijken, geboortes en ziekte tijdens de 

Eerste Wereldoorlog. In combinatie met officiële documenten bieden de persoonlijke verhalen van de 

manier waarop mensen tijdens de oorlog –al dan niet – overleven een goede aanvulling. Zowel van soldaten 

als van mannen, vrouwen en kinderen in de bezette gebieden wordt vaak beschreven op welke manier ze 

gestorven zijn; er wordt hier en daar melding gemaakt van een zelfmoord. Ook de medische behandeling 

van gekwetste soldaten krijgt de aandacht, net zoals de duurte van hun ziekteverlof. Het zijn zaken die in de 

honderden Belgische frontblaadjes heel vaak voorkomen, en die werkelijk iets betekenen, wanneer een 

groot aantal van de blaadjes verwerkt worden in onderzoek. 

De symbolische laag in de frontblaadjes, het omgaan met soldaten die sneuvelen voor het vaderland, en 

hogere betekenis van het ‘sterven voor het vaderland’, is ook de moeite waard. Onderstaand onderzoek 

naar het gebruik van het verleden door de frontblaadjes wil zich in deze tendens inschrijven. De talloze 

verwijzingen naar de manier waarop soldaten en andere Belgen omgaan met de moeilijkheden in verband 

met de Vlaamse kwestie en het activisme, en de houding de men aanneemt ten opzicht van andere 

Belgische streken, dorpen, steden, zijn interessant. Ook de manier waarop de Belgische regering naar voor 

komt, is een onderwerp voor onderzoek.  

2. TOEPASSEN VAN DE BRONNENKRITIEK EN EEN AANTAL VALKUILEN 

A. GETUIGENISSEN UIT DE EERSTE WERELDOORLOG 
Het feit dat de frontblaadjes getuigenissen van de Eerste Wereldoorlog betreffen, is zowel een belangrijk 

voordeel als nadeel. Het zorgt voor een unieke blik op de Eerste Wereldoorlog, maar wel één die daardoor 

ook weinig afstand van de situatie kan nemen. De auteurs staan in de oorlog zelf en zijn in het grootste deel 

van de gevallen deelnemers aan die oorlog. Het zorgt voor implicaties wat betreft hun ideeën en 

opvattingen over de oorlog, waar een onderzoeker in alle geval rekening mee moet houden. Het is ook 

belangrijk te beseffen dat de schrijvers van de artikels en brieven in de frontblaadjes niet altijd een juiste 
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kijk op de gebeurtenissen hebben en in de eerste plaats sterk bevooroordeeld zijn – iets waar op zich 

tijdens een oorlog niets mis mee is, en daarbij ook onvermijdelijk is. Onderzoekers kunnen er bij voorbaat 

vanuit gaan dat alle positieve en negatieve kanten van andere soldaten, van de bezetters, van 

gebeurtenissen in vreemde legers en in het buitenland, gekleurd zijn. 

B. LEVENSBESCHOUWING VAN DE AUTEURS EN UITGEVERS 
De stichters, uitgevers en auteurs van de frontbladen – en dit is in veel van de gevallen één persoon – zijn 

doorgaans clerici. Dit heeft implicaties wat betreft de betrouwbaarheid van de bron. Veel frontblaadjes zijn 

ontstaan vanuit een kerkelijke bezorgdheid naar de zedelijke en morele toestand van de soldaten. Toch is 

het niet onmogelijk dat de vele aalmoezeniers en brancardiers hierin soms overdreven of zaken zagen die er 

niet altijd waren. In het algemeen is de Katholieke Kerk alomtegenwoordig in de Vlaamse frontblaadjes. De 

oproepen van de aalmoezeniers en andere geestelijken aan het front om de soldaten te behouden van 

mogelijk zedenverval, of om ze te weerhouden van prostitutie of overmatig drankgebruik, geven de 

onderzoeker wel een beeld van de minder mooie kant van het frontleven – het is alleen belangrijk de 

belangen van de redactie in overweging te houden.  

Het zorgt er ook voor de bladen een heel godsdienstige kijk op de oorlog hebben, zowel wat betreft de 

oorzaak als de uitkomst ervan. Gods invloed is heel nadrukkelijk aanwezig volgens de redacteurs. Zo geven 

ze maar één reden voor het uitbreken de oorlog: het is een wraakneming van God. Andere theorieën, zoals 

die van de klassenstrijd of de rassenhaat, worden systematisch afgebroken. Ook startten veel frontblaadjes 

bijvoorbeeld een offensief tegen de communistische invloeden die vooral bijval kregen na de Russische 

Revolutie in 1919. In het algemeen is de Kerk in de periode van het begin van de twintigste eeuw vooral in 

Vlaanderen nog een belangrijke factor in het alledaags leven. De katholieke inslag was alomtegenwoordig, 

en dat vindt natuurlijk zijn weerslag in de frontblaadjes. Er komt bijvoorbeeld nooit kritiek op paus 

Benedictus XV, ondanks zijn omstreden vredesvoorstellen en zijn vastberadenheid geen partij te kiezen. Het 

gaat zelfs zover dat sommige soldaten lijken de katholieke visie van de frontbladen betreuren.109 Het is 

belangrijk ook dit in het oog te houden, wanneer het gaat om de populariteit van de frontblaadjes.  

C. JUISTE INFORMATIE ACHTERHALEN EN WEERGEVEN 
Zoals hierboven in het stuk over de redactie en de bronnen van informatie werd aangehaald, was het niet 

altijd makkelijk om de juiste informatie in de oorlog te achterhalen. Redacteurs moeten het doen met 

brieven van soldaten en vluchtelingen, of de schaarse brieven uit bezet België die via het buitenland in het  

onbezette deel raken.  

Maar de belangrijkste kritiek die voor de frontblaadjes als bron geformuleerd moet worden, is het feit dat 

de inhoud ten allen tijde in teken van de soldaat stond. Bij het onderzoeken van de frontblaadjes naar hun 

historische waarde en de correctheid van de feiten die erin opgesomd staan, is het noodzakelijk in het 

hoofd te houden dat alles in dienst stond van zijn morele toestand. Af en toe is er ‘geen nieuws’: “gij 

verlangt zeker weer achter ’t nieuws. Godzijdank ’t en is er niet veel, en van veel nieuws in tijd van Oorlog, 

God spare ons er van.”110 Is ‘geen nieuws’ inderdaad ‘goed nieuws’ in een oorlog? Niet al het nieuws werd 

in de blaadjes opgenomen, omdat sommige feiten volgens de uitgevers niet geschikt waren voor publicatie. 

Het was aangewezen om de soldaten van enkele details te besparen. Waarvoor zou een soldaat immers nog 

vechten als zijn huis en familie het hebben begeven door toedoen van de bezetting en de oorlog? Er wordt 

hen net moed ingesproken door de gelukte pogingen tot verzet van de bevolking veelvuldig te 

beschrijven.111 Aan de andere kant is er, naast het minimaliseren en uitvergroten van de feiten, ook een 

                                                             
109 B. Beyls, Poëzie in de Vlaamse frontbladen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Leuven (onuitgegeven 
licentiaatsverhandeling Katholieke Universiteit Leuven), 1999, p. 12 
110

 Uit: “Gazette van Wielsbeke” nummer  
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 F. Bertrand, La presse francophone de tranchée au front belge, 1914-1918. Brussel, Centre d’ Histoire 
Militaire, 1971. 
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andere – en op het eerste zicht tegengestelde – trend merkbaar: het overdrijven van Duitse misdaden om 

de  vijandige gevoelens van de soldaten aan te wakkeren. Het doel van de informatie die de frontbladen ons 

verschaft, balanceert met andere woorden op de fijne lijn tussen aanmoedigen en opjutten en anderzijds 

geruststellen van de soldaten.  

Ten slotte mag ook niet vergeten worden dat alles wat aan de soldaten werd verzonden eerst moest 

worden goedgekeurd door de censuurdienst van de regering. Afhankelijk van de aard van het onderzoek 

dat wordt gedaan met de frontblaadjes als bron, kan het zijn dat cruciale informatie op die manier 

onleesbaar of onvindbaar is gemaakt door de strenge toepassing van de censuur. Met deze zaken in 

gedachten is het echter wel mogelijk informatie in de frontblaadjes naar eigen waarde te schatten en op 

een juiste manier te gebruiken.  

3. FRONTBLAADJES ALS HISTORISCHE BRON: EEN DEELCONCLUSIE 

Ondanks het feit dat redelijk snel na de Eerste Wereldoorlog al beseft werd dat de frontblaadjes 

waardevolle documenten waren die op termijn historisch onderzoek zouden verdienen, heeft het lang 

geduurd voordat er ook effectief onderzoek naar werd gedaan. Het gedane onderzoek blijft nog wat op de 

vlakte. Dit is ten onrechte. Stuk voor stuk zijn het unieke bronnen uit de Eerste Wereldoorlog. Ze werden 

door de soldaten gelezen- dat kan afgeleid worden aan de manier waarop dialogen ontstaan in de 

gepubliceerde blaadjes en door de redelijk grote respons in de vorm van lezersbrieven en inzendingen. Met 

de juiste kritische houding wat betreft de doelen en beschouwingen van de redactie en hun beperkingen in 

het brengen van de juiste informatie, kan een historicus hier nog antwoorden op verschillende vragen rond 

de Eerste Wereldoorlog beantwoorden. De getuigenissen uit de oorlog in de vorm van de frontblaadjes zijn 

een mooi onderzoeksonderwerp met tal van persoonlijke verhalen, mooie citaten en verschillende visies op 

zaken die nog steeds actueel zijn, zoals de Vlaamse kwestie en het samengaan van Vlaanderen met het 

Belgisch vaderland. Ze vormen daardoor naar mijn mening ook een ideaal onderwerp voor een 

publieksgericht historisch onderzoek dat kan dienen voor een tentoonstelling of een onderdeel van een 

permanente collectie. Het is verbazend dat dit het geval nog niet is – gezien de grote hoeveelheid aan goed 

bewaarde frontblaadjes die voor handen is. 
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DEEL 2: ONDERZOEK NAAR HET GEBRUIK VAN HET VERLEDEN IN DE WEST-

VLAAMSE FRONTBLAADJES 
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INLEIDING 

In de inleiding van het onderzoek volgt kort de werkwijze en de verdere structuur van de hoofdstukken die 

het onderzoek zullen beschrijven. Op die manier dient de inleiding ter verantwoording voor de selectie van 

de frontblaadjes en de manier waarop ze werden onderzocht, en voor de geselecteerde historische 

passages die in dit deel verder besproken zullen worden. 

Voor het onderzoek naar de beelden uit het verleden die in de frontblaadjes terugkeren, heb ik de volgende 

nummers van de frontblaadjes gelezen: 

1. De Dorpsklok. Orgaan van de Soldatenbond uit Coolskamp. Eerste jaargang, nummers 3, 5-9. 

Tweede jaargang, nummers 1-4. Derde jaargang, nummers 1-3 

2. Gazette van Wielsbeke. Nummers 7-11, 14-17, en ongenummerde maar gedateerde nummers 1 

januari, maart, juni en oogst 1918. 

3. Gazetje van Thielt. Eerste jaargang, nummers 1-12. Tweede jaargang, nummers 14-24. Derde 

jaargang, nummers 25-32 en 34. 

4. De Gheluwnaar. Nummer 1. 

5. Ieperen. Nummers 1, 2, 3 en 8. 

6. De Kerels. Veurnsch Studenten-Oorlogsblaadje. Nummer 1. 

7. Kortrijksch Oorlogsblad. Nummers 1-10. 

8. De Leijegalm. Voor Bisseghem en Omliggende. Ongenummerd maar gedateerd augustus 1917, 

ongenummerd en ongedateerd nummer. 

9. De Leiekerels. Tijdschrift voor Wevelghemse jongens aan den IJzer. Nummers 1-7. 

10. De Lendeledenaar. Nummers 1-22. 

11. De Marckenaar. Nummers 3, 4, 6, 8-13 en 16-20. 

12. Meenen Boven. Nummers 1-4, 6-8, 10 en 11. 

13. Meulebeke. Ongenummerd maar gedateerd uit september 1917. 

14. Nieuws uit Lauwe. Nummers 1-3 

15. Ons Brugge. Eerste jaargang, nummers 1-17. Tweede jaargang, nummers 18-20. 

16. Pitthem in ’t Leger en in den vreemde. Nummers 1 en 2. 

17. Het Poperinghenaartje. Oorlogsblad van de Leeraars en Oud-Studenten van ’t College van 

Poperinghe. Nummers 8 en 10-39. 

18. De Poperingsche Keikop. Nummers 1-30 en 32-35 

19. Het Roeselaernaarkî. Nummers 1-16, 18 en 19. 

20. Sint-Amands Studentenblad. Frontblad voor studenten en oud-studenten van Sint Amands College 

te Kortrijk. Eerste jaargang, nummers 1-12. Tweede jaargang, nummers 1-5. 

21. De Snelleghemnaar. Nummers 1 en 2. 

22. Sperreghem. Nummer 1. 

23. De Sijsseelnaar. Nummer 2 en een ongedateerd en ongenummerd nummer. 

24. De Thieltsche Student. Nummers 2, 4-11. 

25. De Wevelghemse Kerels! Nummers 1-3. 

26. De Zeesterre. Studentenblajde voor Oostende’s College in ’t leger. Nummers 4 en 10. 

27.  ‘ne Lisseweghenaerke. Nummers 1-11 

Tot slot werd één van de West-Vlaamse frontblaadjes reeds volledig getranscribeerd en uitgegeven in: Jean-

Marie Lermyte, Leven in het operatiegebied. Izegem 14-18. Izegem, 2010, Heemkundige Kring Ten Mandere, 

560 p. De frontblaadjes zijn in het werk terug te vinden van pagina 391 tot 560, na een eerste deel over 

Izegem in de Eerste Wereldoorlog.  

28. Onze Iseghemnaar. Nummers 1-33. 
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Van deze 28 frontblaadjes ging ik na welke episodes uit het verleden de auteur de auteurs gebruikten. Elke 

verwijzing naar het verleden werd opgenomen in een tabel. Hierbij diende  een kernwoord, dat gemakkelijk 

teruggevonden kon worden, als titel per categorie. De opdeling in onderwerpen groeide gaandeweg: zaken 

die vaak terugkwamen kregen een eigen categorie, zoals de Guldensporenslag. Andere onderwerpen 

werden samen onder een gemeenschappelijke noemer geplaatst, zodat bijvoorbeeld alle zaken met 

betrekking tot Romeinse en Griekse geschiedenis samen onder de noemer ‘Oudheid’ verschenen. Alle 

categorieën selecteren aan de hand van evenwaardige tijdsblokken zou het geheel onoverzichtelijk maken. 

De specificiteit van de titel van de categorie verraadt de populariteit van een onderwerp – zo is bijvoorbeeld 

het specifieke jaar 1302 een veel populairder onderwerp dan de volledige ‘Oudheid’, waar sporadisch naar 

verwezen wordt. 

Aan de hand van de gebruikte passages uit het verleden die in de tabel werden verzameld, was het mogelijk 

te bepalen welke zaken voor de West-Vlamingen het belangrijkst waren of het duidelijkst in het collectief 

geheugen aanwezig waren. Sommige beelden uit het verleden kunnen herleid worden naar een nationaal 

verleden, andere zijn deel van een Vlaams collectief onthouden verleden. Het is bij de West-Vlaamse 

blaadjes ook mogelijk om verschillen per streek te zien in de manier waarop het nationaal verleden wordt 

gebruikt. De eigen streek, maar ook met name de eigen stad, krijgt een belangrijke rol toebedeeld. 

Daarnaast heeft elke gemeente en elke regio zijn eigen verleden –dat van patroonheiligen, momenten van 

glorie of momenten die van belang zijn voor de huidige omgang met naburige gemeenten.  

De gebruikte categorieën voor het onderzoek werden ten slotte de volgende, opgesomd in alfabetische 

volgorde: Ancien Regime, België (gaat om Belgische geschiedenis met inbegrip van de Belgische 

onafhankelijkheid), Boerenkrijg, Gemeente- en streekgeschiedenis (waaronder de specifieke geschiedenis 

van gemeentes en streken valt), Guldensporenslag, Kerk, Napoleon, Oudheid, Vlaanderen (met 

subcategorieën: Vlaamse glorie, Vlaamse graven, Vlaamse schilders, Vlaamse schrijvers, Vlaamse 

voorouders, Vlaamse vrouwen). Deze opsomming zorgt voor een eerste inzicht in de beelden die de West-

Vlamingen uit het verleden naar boven haalden.  

Wat betreft de passages uit het verleden van de Kerk, is het op zijn plaats een kleine opmerking te maken. 

Veel van het kerkelijk verleden viel onder de categorie Gemeente- en streekgeschiedenis, omdat het om 

streekgebonden verhalen van middeleeuwse kerstening en patroonheiligen gaat. Daarnaast zijn veel van de 

historische passages die in de frontblaadjes komen katholiek geïnspireerd: de christelijke voorouders van de 

Belgen en Vlamingen worden door de aalmoezeniers in de frontblaadjes als rolmodellen voorgesteld voor 

de soldaten in de loopgraven. Het is een poging om de christelijke en zedelijke moraal op te krikken. 

Tot slot nog een woordje over de frontblaadjes die verder niet meer aan bod zullen komen. Na het lezen 

van alle West-Vlaamse frontblaadjes konden een aantal kleinere blaadjes geëlimineerd worden, die voor 

het verder onderzoek niet meer bruikbaar zijn. Het zijn frontblaadjes met een heel klein aantal (bewaarde) 

nummers. Wanneer er –in de voor de onderzoeker beschikbare nummers –geen referenties of verwijzingen 

naar het verleden gevonden kunnen worden, werd de volledige groep nummers met de titel van het 

frontblaadje geschrapt. De volgende frontblaadjes zijn op deze manier niet verder gebruikt in het 

onderzoek: “De Gheluwnaar” (april 1917) waarvan slechts één nummer is verschenen, “Sperreghem”, een 

nooit gepubliceerd nummer en “De Sijsseelnaar”, (mei 1917) waarvan slechts één nummer is verschenen. 

LETTERLIJK ‘GESCHIEDENIS SCHRIJVEN’ 
Als spiegelbeeld van het gebruik en het beschrijven van de geschiedenis tijdens de Eerste Wereldoorlog, 

wordt door de schrijvers van de frontblaadjes ook letterlijk ‘geschiedenis geschreven’. Het is een 

terugkerende tendens in de verschillende West-Vlaamse blaadjes om van augustus 1914 al tijdens de oorlog 

een historisch moment te maken. Ze creëren een nieuw thema in het collectief geheugen, namelijk dat van 

de bezetting, hun eigen acties en die van alle andere Belgen in 1914. Door er veel over te schrijven en de 

feiten te reconstrueren hopen ze niet alleen duidelijkheid te vinden in de chaos van de eerste dagen van de 
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oorlog, ze hopen ook zichzelf en de lezers overtuigen van het belang en de historische impact van de 

gebeurtenis. Al tijdens de wereldoorlog heerst er een besef dat het gebeurde moet bijgehouden en 

herinnerd worden. 

Daarnaast zorgen de frontblaadjes er ook voor dat de status van de eigen gemeentelijke leiders in de verf 

komt te staan. Veel burgemeesters krijgen een heroïsche rol toegeschreven in hun optreden tegen de 

Duitse bezetter. Ze verdienen volgens de auteurs “een plaats in de geschiedenis”: dus een herinnering in 

het collectief geheugen van na de oorlog. Maar niet alleen de politieke leiders, ook andere belangrijke 

symbolische figuren uit de Eerste Wereldoorlog kunnen teruggevonden worden in de West-Vlaamse 

frontblaadjes. De mythe rond de gebroeders van Raemdonck die al tijdens de oorlog tot stand komt is hier 

een voorbeeld van. Ook ‘gewone’ veteranen worden ervan overtuigd dat ze na de oorlog in de herinnering 

zullen blijven. Dergelijke zaken werden weliswaar geschreven  voor en door veteranen, in de frontblaadjes 

die nog werden uitgegeven na de wapenstilstand. 
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HOOFDSTUK 3. DE GULDENSPORENSLAG ALS ULTIEME REFERENTIE 

INLEIDING: DE BETEKENIS VAN DE GULDENSPORENSLAG VOOR DE PRE-BELGISCHE EN 

BELGISCHE IDENTITEIT 

In de West-Vlaamse frontblaadjes wordt, wanneer over het verleden geschreven wordt, voornamelijk naar 

de Guldensporenslag verwezen. Het kwantitatief overwicht van deze historische strijd verraadt dat het voor 

de West-Vlamingen tijdens de Eerste Wereldoorlog een belangrijke referentie was.  De Guldensporenslag, 

11 juli 1302, is een middeleeuwse strijd die doorheen de geschiedenis stand heeft gehouden als een 

belangrijk nationaal moment voor de eigenheid van de Vlamingen en Belgen in het algemeen. Hij 

symboliseert de Belgische geschiedenis ten voeten uit door het leidend thema van de vreemde 

overheersing. De mythische overwinning die de Vlamingen in deze strijd behaalden leidt er toe dat het 

verhaal van de Guldensporenslag sinds de Belgische onafhankelijkheid uitverkoren wordt als een belangrijk 

onderdeel van het collectief geheugen van de Belgen. Maar zeker tijdens de Eerste Wereldoorlog 

beantwoordt de moraal en de symboliek van deze historische gebeurtenis aan de noden van het heden. Het 

zorgt er tevens voor dat het Eerste Wereldoorlog gelijkgesteld wordt aan een middeleeuwse oorlog of een 

middeleeuwse oorlog als ideaal heeft. Dat kan gesitueerd worden in het mediëvalisme van deze periode. 

Het relaas van de Guldensporenslag is een plooibaar historisch verhaal gebleken, waarvan eerst en vooral 

de goede afloop uitvergroot en uitgebuit wordt – de historische betekenis van de overwinning op de 

Groeningekouter was in de middeleeuwen zelf miniem: later ging het Graafschap Vlaanderen immers toch 

ten onder tegen de Franse Koning. Na afloop van de Guldensporenslag werd het verhaal van de strijd steeds 

veelzijdiger en kreeg het verschillende interpretaties. Al in de veertiende eeuw werd over de slag 

geschreven als een nationaal conflict van de Vlamingen tegen de Franse overheersing, met name de tegen 

de Franse taal.112 Tijdens de eerste decennia na 1302 wordt zo ‘de basis gelegd voor de mythe van de 

collectieve actie van het Vlaamse volk voor het behoud van het vaderland’. 113  Doorheen de late 

middeleeuwen en de vroegmoderne tijd wordt dit thema behouden en treedt het ook al snel buiten de 

grenzen van het Graafschap Vlaanderen: in andere delen van het huidige Vlaanderen, zoals Brabant, wordt 

ook over de strijd geschreven. Het Graafschap Vlaanderen participeerde immers niet voltallig in de 

Guldensporenslag en streed ook niet alleen. Naast een groter Vlaamse verhaal over de Guldensporenslag, 

bestaan dan ook verschillende lokale interpretaties. De Brugse figuren Jan Breydel en Pieter De Coninck 

danken hun status als nationale helden aan de Brugse geschiedschrijving over de Guldensporenslag tijdens 

de achttiende eeuw.  

Na 1830 primeert het ééngemaakte nationale verleden boven alle particularistische of streekgebonden 

trends. Koning Leopold I zelf maakt er zaak van om de geschiedenis te ‘nationaliseren’114. De historiografie 

van het Belgische, nationale verhaal van de Guldensporenslag wordt bepaald door de Belgische identiteit 

die in de negentiende eeuw wordt uitgespeeld. De sfeer van natievorming en de invloed van de Romantiek 

zijn hierbij twee belangrijke factoren geweest. Zo wordt de mythe van de Guldensporenslag versterkt en 

wordt 1302 een nationaal symbool.  
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Het, zoals hierboven reeds gestelde, ‘plooibare’ verhaal van Guldensporenslag werd voor verschillende 

nationale hedens aangepast in België. Het is een voorbeeld van hoe een absoluut verleden bijna niet 

bestaat: de perceptie van het verleden wordt steeds bepaald door het heden waarin men zich bevindt. De 

identiteit van de Belgen en het bepalen van de grenzen tussen een ‘wij’- en een ‘zij’-groep veranderen het 

beeld van de historische strijd in het heden. In de periode na 1831 werd bij het beschrijven van deze 

historische gebeurtenis geen nadruk gelegd op het specifiek Vlaamse aspect van de strijd of op de grenzen 

van het Graafschap Vlaanderen, omdat deze  geen afscheiding van de Nederlanders  legitimeerde, die 

immers ook Nederlands spraken. Het hoofdthema van het Belgisch nationaal verhaal van de 

Guldensporenslag was in het begin van de onafhankelijkheid het bestaan van een natie met een eigen 

onafhankelijkheidsgevoel, waar voor gevochten werd. Niet veel later, toen bij de kroning van Keizer 

Napoleon III in 1852 het zuidelijk buurland Frankrijk een bedreiging werd, was het niet langer de bedoeling 

om Nederland in het Belgisch harnas te jagen. Daarom werd deze overwinning van het Graafschap 

Vlaanderen op een Franstalig ridderleger net wel benadrukt. Tijdens de eerste decennia van de 

onafhankelijkheid staat overwinning op de Groeningekouter dus symbool voor de Belgische identiteit, die 

gekenmerkt wordt door het opboksen tegen de dreiging en de invloed van Frankrijk.  

Zo is de wisselwerking tussen geheugen, identiteit en verleden toepasbaar op de casus van 1302: de 

Belgische identiteit wordt gevormd door het verleden, waar in de beginjaren van de Belgische staat actief 

aan wordt gewerkt. Het Belgisch nationaal gevoel wordt ingebed in de geschiedenis, met hoogtepunten 

zoals de Guldensporenslag, een strijd die al sinds de afloop ervan aandacht krijgt. Op die manier wordt de 

identiteit van de Belgen versterkt en zet deze hen op de kaart als onafhankelijk volk: onafhankelijk van de 

Nederlanders, maar dankzij hun Vlaamse ziel ook onafhankelijk van buurland Frankrijk. 

De Nederlandstalige roman “De Leeuw van Vlaenderen” van Hendrik Conscience is van groot belang voor de 

algemene bekendheid van de Guldensporenslag. Conscience vond zijn inspiratie voor het werk bij een 

monumentaal schilderij over de Guldensporenslag van de hand van Nicaise De Keyser, geschilderd in de 

traditie van de Belgische School. Deze Belgische schrijver vond niet dat België moest verfransen, omdat dat 

zou betekenen dat het land zijn verleden verloochent.115 Lode Wils noemt Conscience daarom een 

“Belgische hyperpatriot”116. Zijn werk was bedoeld om de Vlamingen bewust te maken van hun glorieuze 

verleden, zodat zij een meer standvastige identiteit konden uitspelen als ‘Vlaamse’ Belgen. Hij wilde op 

deze manier zeker geen Vlaamse radicale stroming aanwakkeren.  

De roman van Conscience is in het algemeen van grote betekenis voor de Vlaamse en Belgische historische 

symboliek die aan de Guldensporenslag wordt toegeschreven. De figuren en voorwerpen die erin 

voorkomen, komen voor in optochten, schilderijen, verhalen en standbeelden, maar ook in de frontblaadjes 

komen ze altijd terug: de Vlaamse Leeuw, Jan Breydel, Pieter de Coninck, de goedendag. Dit bewijst dat niet 

zomaar de Guldensporenslag zelf, maar zeker de geromantiseerde versie van de hand van Conscience in het 

collectief geheugen leeft. In de frontblaadjes zijn deze helden en symbolen veelvuldig gebruikt. 

De bijdrage van Conscience aan de mythevorming van het Vlaams verleden is groot. “De Leeuw van 

Vlaenderen” zorgt voor een snellere evolutie van de negentiende-eeuwse Vlaamse bewustwording. Ook zijn 

persoon zelf vormt een voorbeeldfiguur voor de Vlaamse belangen – door zijn romans in het Vlaams te 

schrijven en onderwerpen uit de Vlaamse geschiedenis te behandelen, zonder daar in een eerste instantie 

veel aan te verdienen. Het zorgt er wel voor dat Conscience ‘eeuwige glorie’ toekomt: een mooi voorbeeld 

van hoe ook hij een plaats krijgt in het Belgisch, maar vooral later in het Vlaams collectief geheugen. 

Daardoor nam zijn populariteit bij Fransgezinde partijen wel sterk af. “De vaderlandsliefde en 
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opgewondenheid voor de vrijheid, welke in dit werk bovenal op den voorgrond stond, strekte wel aan de 

eene zijde om den roem van den jongen Conscience te vermeerderen en de sympathie zijner gelijkgezinde 

landgenooten voor hem op te wekken; aan de andere zijde echter was daarvan, bij het scherp tegen 

elkander overstaan der verschilleden partijen, het natuurlijk gevolg, dat hij zich daarmede tevens den haat 

der Franschgezinde partij in België op den hals haalde, welke in hem den hersteller en voorvechter zag van 

het door haar met zoo veel moeite teruggedrongen volkselement, terwijl juist deze partij toen ter tijd de 

politieke betrekkingen des lands uitsluitend beheerschte.”
117

 

Het voorheen puur nationaal verhaal van de Guldensporenslag krijgt een ingewikkelder karakter wanneer 

het Vlaams bewustzijn steeds meer los wordt gezien van de Belgische identiteit. Het Vlaams verleden wordt 

in die context als tegenhanger voor een Belgisch verleden gebruikt, als een verhaal waarmee de Vlamingen 

een identiteit krijgen tégen het verfranste België.  

Toch heeft België, zeker tot 1914, nog steeds een ‘Vlaamse Ziel’, gekenmerkt door de glorieuze 

geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden en van het Graafschap Vlaanderen. Voor 1914 is de 

Guldensporenslag nog steeds een nationaal verhaal. Dit wordt ook duidelijk dankzij de toespraak van 

Koning Albert I aan het begin van de Eerste Wereldoorlog, op vrijdag 7 augustus 1914. Daarin herinnert hij 

de soldaten aan het fiere verleden van het Belgisch volk, waarbij hij drie belangrijke historisch beelden 

aanhaalt: de uitspraak van Caesar over de dappere Belgen, de Slag der Gulden Sporen, en de zeshonderd 

Franchimontezen. De Guldensporenslag schrijft hij eigenlijk expliciet aan de Vlamingen toe, die hij hiermee 

motiveert om te strijden voor de eer van de voorvaderen. Op die manier vangt hij de ingewikkelde situatie 

op, waarin de Guldensporenslag reeds verzeild raakte in het begin van de twintigste eeuw. De koning 

verleent de Guldensporenslag een dubbele betekenis. Door deze te herdenken, kan men tegelijk hulde 

brengen aan de koning en aan  België, maar ook aan het specifiek Vlaamse verleden. Koning Albert I spreekt 

de Vlamingen aan als Belgen die voor het vaderland strijden, maar herinnert hen aan hun Vlaamse ziel. Dit 

zorgt ervoor dat 11 juli en 21 juli in de frontblaadjes in één adem genoemd worden en beide feestdagen 

aan de koning gewijd worden. Zowel 11 juli als 21 juli vieren, impliceert immers gehoorzaamheid en trouw 

aan het koningshuis. 

 “’t Is uw Koning zelf die u toeriep uwe voorvaders van 1302 te herdenken en die u aanmoedigt den 

 11 Juli te vieren.”118 

De dubbele betekenis van 11 juli en het gelijkstellen met 21 juli zal tijdens de Eerste Wereldoorlog toch 

steeds meer in onevenwicht raken door de toe-eigening van de feestdag door de Vlaamse Beweging, en in 

het bijzonder door de activisten. De Duitse bezetter speelt samen met hen de Vlaamse betekenis van de 

herdenking uit.
119

 Dat onevenwicht culmineert in een oproep door verschillende media om op 11 juli 1918 

geen viering te houden. Op die manier wensten de gematigde Vlamingen zich te onderscheiden van de 

activisten, die zij als verraders zagen. Toch was de meerderheid van het Belgisch volk het niet eens met 

deze beslissing, inclusief Koning Albert I, die zich na zijn intrede in Brugge op 25 oktober 1918 voor het 

standbeeld van Breydel en de Coninck liet fotograferen.
120

 De acties die Koning Albert I ondernam om de 

historische betekenis van de Guldensporenslag voor het Belgisch volk te behouden, getuigen van het feit 

dat het middeleeuwse conflict gedurende de wereldoorlog een heel belangrijk thema was voor het behoud 

van de Belgische identiteit. 
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1. ELF JULI ALS AANLEIDING OM OVER DE SLAG TE SCHRIJVEN 

De feestdag waarop de Guldensporenslag herdacht wordt, geeft tijdens elk oorlogsjaar de aanleiding om in 

de frontblaadjes over 1302 te schrijven. Het systematisch aanhalen van de strijd geeft mooi weer wat in de 

periode van de Eerste Wereldoorlog algemene kennis over de Guldensporenslag was. Het is een bekend en 

populair verhaal van overwinning en historische glorie, en het biedt de Vlamingen – of Vlaamse Belgen – 

een bruikbaar zelfbeeld. Het is daarom ook dat het zuiver aanhalen van de vier cijfers ‘1302’ een lading dekt 

die door alle soldaten en burgers wordt begrepen. De naam Guldensporenslag, maar ook het jaartal, 

hebben een metonymische betekenis.  

“Wie onder ons heeft  op den 11 Juli den roem van de Brugsche helden niet herdacht? O zeker! Ons 

harte heeft van fierheid geklopt, en onze gedachte heeft gewarreerd rond het standbeeld van 

Breydel en de Coninck de aanvoerders van de Bruggelingen in den slag van Groeninghe”
121

 

“We lazen in de geschiedenis de heldenfeiten van onze voorvaderen uit 1302, maar niet één van 

ons, dacht er aan, dat eensdaags ons leven insgelijks een oorlogsleven zou worden.”122 

Daarnaast vinden de schrijvers van de frontblaadjes, zoals die van het citaat hierboven uit “ De 

Snelleghemnaar”, gemakkelijk analogieën met de huidige oorlogssituatie in België. De strijd van de Vlaamse 

boeren tegen de veertiende-eeuwse Franse overheersing, wordt gelijkgesteld met de Duitse bezetting. De 

vijand wordt in beide gevallen gekenmerkt door één van de ergste eigenschappen die een partij in een 

oorlog of strijd kan toegeschreven krijgen: de lafheid. Net zoals de Duitsers, waren de manschappen van de 

Franse koning Filips IV volgens de mythe zowel kwantitatief als kwalitatief sterker. Later onderzoek wijst 

echter uit dat de troepen van het Vlaamse Graafschap bijna net zo talrijk waren als Franse troepen. Hier is 

dat ‘correcte historische verhaal’ echter van ondergeschikt belang: de versie van de Vlaamse en Belgische 

natie primeert, omdat die bijdraagt aan het verleden en de identiteit van de gemeenschap. De collectieve 

Belgische herinnering aan het conflict plaatst de Vlaamse troepen in de minderheid. De herinnering aan de 

overwinning die zij maakten tegen de Franse ridders, zet de eigen noodlottige situatie van de soldaten in 

een hoopvol perspectief. 

“(…)en we zagen onze dierbare geboorteplaats het tooneel worden van een epische strijd tegen 

laffe verdrukking en vreemde overheersing; t'lag in den aard van ons volk. De Vlamingen hebben 

nooit ketenen noch dwang geduld en onze zusterstede, op den Groeninghekouter, is het levendigst 

bewijs van onze vrijheidszucht en volksmacht.”123 

2. DE MIDDELEEUWSE STRIJDERS ALS SOLDATENIDEAAL 

Het soldatenideaal van de middeleeuwse strijders is een bewijs van de antimoderne tendens die er onder 

de soldaten heerste. De moderniteit had hen deze Eerste Wereldoorlog gebracht, door zijn vooruitgang in 

wetenschap en techniek en de nationalistische sfeer van de periode. De middeleeuwse periode, waarin de 

Guldensporenslag valt, spreekt de soldaten en burgers daarom aan om verschillende redenen: de 

middeleeuwse levensstijl, de vroomheid en de manier van vechten komen in de frontblaadjes naar boven. 

De middeleeuwen zijn algemeen gekend als een gelovige periode, waarin de Kerk haar hoogdagen beleeft. 

De Vlaamse soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog kwamen allemaal uit katholieke families en streken, 

waardoor het katholieke karakter van het verleden ook dient als bouwsteen voor de West-Vlaamse 

identiteit. De katholieke beleving, toegeschreven aan de boeren uit 1302, en hun zuiverheid ten opzichte 

van het geloof, scheppen naast hun overwinning op de Franse ‘overheersers’ het beeld van de ideale 
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soldaat. De geestelijken die verantwoordelijk waren voor het schrijven en uitgeven van de frontblaadjes 

halen dit onderwerp dan ook graag naar boven. Zoals ondertussen beschreven, dienden de blaadjes immers 

hoofdzakelijk om de morele toestand van de soldaten op te krikken. Het komt bijvoorbeeld voor in een 

fragment over de Guldensporenslag in “Ons Brugge”. 

“Vroeg in den morgen las een priester de misse voor al de strijders: want onze vaderen waren 

kristene menschen, die wilden de zaken van hun geweten in orde zetten vooraleer den dood te 

trotseeren. Dan gingen ze elk op hun plaatse, zich rangschikkend in slagorde.”124 

Ook in het volgend fragment is de waardeboodschap duidelijk. De voorouders die vochten in de 

Guldensporenslag stonden als echte strijders klaar om alles op te offeren voor de vrijheid van het 

vaderland. Ze hielden slechts één doel voor ogen, maar vergaten daarbij niet trouw te blijven aan het 

huwelijk en aan het geloof. Alleen daardoor kwam hen het “onbevlekte Groeningher vaandel” toe. De 

afloop van de Guldensporenslag wordt hier aangewend als een streefdoel voor de soldaten. Ze mogen zich 

niet verliezen in deze oorlog. De Vlaamse voorouders zijn een belangrijk deel van een verleden waar de 

soldaten trots op zijn. Ze staan symbool voor een roemrijk verleden en voor de glorie, die de soldaten in 

deze wereldoorlog ook willen bereiken. 

“Kortrijksche vrienden, denkt daarop na, en werkt in dezen zin; doet het voor uw vrouw, uwe 

kinderen, uwe ouders, uw volk en uw land; en als wanneer de oorlog zal uitgewoed zijn, dan zult gij 

met een gerust geweten mogen huiswaarts keeren, fier en gelukkig, en bereid alles op te offeren 

voor het herleven eener uiteengeroeide maatschappij. -Dan zult gij het onbevlekte Groeningher 

vaandel, kunnen dragen, hoog in triomf, en op Groeningher Kouter 't feest kunnen vieren der 

Groote Herwording.” 

Bovendien komen de strijders uit 1302 ook militaire roem toe, doordat zij nog op een nobele manier 

vochten. De periode waarin het op mankracht aankwam, wordt in historische romans en verhalen 

geromantiseerd, zeker tijdens de tweede helft van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. In 

de volgende fragmenten wordt de manier van vechten verheerlijkt, na een kort aanhalen van de Brugse 

helden van 1302. 

“Wie onder ons heeft  op den 11 Juli den roem van de Brugsche helden niet herdacht? O zeker! Ons 

harte heeft van fierheid geklopt, en onze gedachte heeft gewarreerd rond het standbeeld van 

Breydel en de Coninck de aanvoerders van de Bruggelingen in den slag van Groeninghe. ’t Ging in 

die tijden heel anders of nu. Ze haân ’t poer toen nog niet uitgevonden, en ze vochten lijk of het 

moest zijn, man tegen man, met bijlen en weerden met goeden dags en met ijzeren kluppels, en als 

’t nood deed met vuisten. Het vlaamsche heir lag geschaard op Groeninghe’s kouter, bachten een 

beke, lijk ’t mannen van bachten de kupe betaamt.(…) Zie je ze tuimelen, hals over kop, peerden en 

mannen; de beke in! Was dat een sport, ol die schieke menheertjes te zien plonzen flak in de vaart! 

Maar toch geven ze ’t zoo rap niet op, en drom bij drom kwam aangereden om toch eindelijk over 

die vervloekte beke te geraken. ’t Ging op een laatste! Maar nu was ’t met de Bruggelingen dat ze 

te doen haân. Breydel sloeg met zijn goeden dag dat hij er bij schuimbekte, en zijn beenhouwers 

volgden zijn voorbeeld.  Zij kloofden de schedels in tween, zij schopten zij stampten en geen één, 

‘kzegge geen één van al die preusche ridders die door breken kon.”
125

 

“Ten tijde van mijn vriend Jan Breydel was dat geheel anders. ‘k Herinner het mij nog lijk den dag 

van gister, os we met de Brugsche mackeliers te Groeninghe stonden tegen de Fransche ridders. Da 

was vechten! Je zaagt dô ten minste den vijand, je kost ze dô pakken bi hulder schabernakel, en een 
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pandoeringe draaien… en nu, in de fameuze eeuwe van ’t licht, steken de soldaten hulder weg, 

ounder den grond, in den donkeren, en zij zien zalve nooit die leelijke roste Duitschers.”126 

Het gevecht voor de vrijheid dat in 1302 gewonnen werd, mag dan ook niet verloren gaan tijdens deze 

oorlog. Aan de Guldensporenslag denken dient als aanmoediging en herinnering aan het doel van de strijd 

die de soldaten leveren.  

“Vele, en 't zijn Goddank de meeste strijden dagelijksch nog aan den Yzer. - Aan diegenen, zeg ik fier 

en gelukkig: ‘houdt moed en gedenkt den Guldensporenslag’.”127 

De strijd diende als bewijs dat de Vlaamse Belgen sinds lange tijd hun mannetje kunnen staan in een 

gevecht. Dat gegeven wordt doorgetrokken naar de Eerste Wereldoorlog. De Guldensporenslag is volgens 

de auteur van “De Poperingsche Keikop” het eerste wapenfeit van Poperinge. De Poperingenaars lieten 

sindsdien niet meer over zich heen lopen, ook niet tijdens de periode van oorlog waar ze zich in 1917 in 

bevinden. 

“Dat wil juist niet zeggen dat de Poperinghenaars niet en konden hun man staan als 't nood deed, 

de historie is daar om het te getuigen: In den slag der Gulden Sporen deden ze mêe, de oude gilden 

hadden er scherpschutters heengezonden, en in 't vervolg als de Poperinghenaars vonden dat 

andere gemeenten wat te hard op hun tenen terten, stoof het meermaals en als ze door de 

overmacht duim moesten leggen ze hadden nog een ander wapen om zich te wreeken, dat niemand 

hun ontnemen zou.” 

“Toen werd Vlaanderen zo machtig dat het Frankrijk slagen sloeg als de slag van de Gulden Sporen 

(1302-Vlaanderen die Leu!)”128 

4. DE GOEDENDAG 

Een terugkerend voorwerp dat in veel passages over 1302 terugkeert, is de goedendag. Het is een wapen 

dat de Vlaamse strijders gebruikten tijdens de Guldensporenslag en het kent sinds de negentiende eeuw 

een gestaag gegroeide symbolische betekenis. Het wapen is een allegorie voor de overwinning van de 

slecht bewapende en weinig georganiseerde amateurmilitie, gevormd door de Vlaamse gilden en 

ambachten, op het onoverwinnelijk gewaande, goed getrainde en perfect uitgeruste Franse beroepsleger. 

Het feit dat de Belgische soldaten en burgers dit wapen en de geschiedenis van het wapen kennen en 

herkennen wanneer ernaar wordt verwezen in de frontblaadjes, is te wijten aan de publicatie van “De 

Leeuw van Vlaanderen” van Hendrik Conscience. Daarin krijgt de Goedendag een grote rol toegeschreven, 

terwijl het in eerdere werken over de Guldensporenslag geen belangrijke plaats inneemt. De negentiende-

eeuwse archivaris Jean Van Maldergem schrijft in zijn « La Vérité sur le Goedendag »: “Lorsque le romancier 

Henri Conscience écrivit son Leeuw van Vlaenderen, il y avait des siècles que l’on ne parlait plus en Flandre 

du goedendag. La tradition s’en était effacée au milieu des malheurs de la patrie. A peine le Lion de Flandre 

avait paru, que le patriotisme flamand se réveilla plus vivace que jamais, et la tradition perdue reparut.” 129 

Op het einde van de negentiende eeuw, ten tijde van het werk van Van Maldergem, was onder 

verschillende historici en wetenschappers een polemiek ontstaan rond het uitzicht van de goedendag. Naar 

aanleiding van de roman van Conscience werd het wapen en het onderzoek ernaar weer actueel. Het 

wapen komt ook op het Groeningemonument voor, het standbeeld dat in Kortrijk ter ere van de 600-jarige 
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viering van de Guldensporenslag wordt opgericht in 1906
130

. Op dit standbeeld wordt de goedendag 

vastgehouden door de Maagd van Vlaanderen, zoals hier beschreven: 

“O maagd van Vlaanderen, die ik nog rijzen zie over dit heldenoord, zwaaiend hoog in de lucht den 

glanzenden Goedendag, en den brieschenden leeuw bij zijne manen terughoudend!” 

“Onze Brugsche stostruppen zwaaiden met hun gespierde armen den goeden dag boven het hoofd 

en wachtende”
131

 

“Vlamingen, stadsgenoten, wij zijn van degenen die niet vergeten: eens zwaaien wij den 

Groeningher-Goedendag, en slaan verpletterend rond in wilden toorn, lijk woedende Vlaamsche 

leeuwenjongens.”132 

5. VERWIJZINGEN NAAR DE SLAG IN DE TITELPLATEN  

In de frontblaadjes uit Brugge en Kortrijk, respectievelijk “Ons Brugge” en het “Kortrijks Oorlogsblad” 

verwijst de titelplaat naar de Guldensporenslag door de symbolische tekeningen die er weergegeven zijn. 

Dit heeft een nog veel grotere impact dan het jaarlijks of sporadisch aanhalen van de Guldensporenslag: het 

is een permanent deel van de Brugse of Kortrijkse identiteit, het betreft zelfs de symbolen waarmee de 

lezers het blad kunnen herkennen. In het Brugse frontblad is deze titelplaat in gebruik vanaf het derde 

nummer, in juli 1917, in het “Kortrijks Oorlogsblad” is de titelplaat vanaf het vierde nummer, in oktober 

1917, in gebruik.  

Hieronder is van beide frontblaadjes een kopie te zien. In allebei deze frontblaadjes is de druk van de 

nieuwe titelplaat de aanleiding om over de Guldensporenslag te schrijven.  

 

De titelplaat van “Ons Brugge” illustreert de Guldensporenslag als onderdeel van de geschiedenis door het 

afbeelden van het standbeeld van Breydel en De Coninck. Dit standbeeld werd op het Brugse marktplein 

opgericht op het einde van de negentiende eeuw, in 1887. Ook op de titelplaat van Kortrijk werd een 

standbeeld afgebeeld dat naar de Guldensporenslag verwijst, zoals verder zal worden aangehaald.  De 

afbeelding geeft aan dat, in de context van de Eerste Wereldoorlog, de twee heldenfiguren uit de 

Guldensporenslag de grootste betekenis uitdragen voor de Brugse soldaten. Ze zijn een deel van het 
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verleden van de stad, ze zijn de voorouders van de stedelingen en ze vormen dankzij hun moed en kracht 

een voorbeeld voor de soldaten. Hun  belang in de Guldensporenslag en hun status als nationale helden 

geeft de Bruggelingen een reden trots te zijn op hun afkomst en hun identiteit. De andere onderdelen van 

de afbeelding, zoals de verwijzing naar de zwanen en het water van de Reitjes, tonen andere specifieke 

onderdelen van het Brugse stadsbeeld. Ze herinneren aan de stad en aan de vrijheid waar de soldaten voor 

vechten.  

Het citaat hieronder komt uit het nummer van “Ons Brugge” waarin de titelplaat voor het eerst werd 

gebruikt: 

“Breydel en De Coninck treden voorop als een verzinnebeelding van Brugge’s macht en wijsheid; 

hun handen omklemmen hetzelfde zweerd, het zweerd der vrijheid; leeuwenvane die hen ten strijde 

voerde voor de keuren en de rechten van Brugge, staat in hun midden geplant. Hun standbeeld is 

omkranst met de lauwertakken, die de roem der historie om hun namen gevlochten heeft.”133 

Er is een dubbele betekenis af te leiden uit het refereren naar de Guldensporenslag in combinatie met het 

Brugse aandeel in de strijd. Het versterkt de lokale identiteit van de Brugse soldaten en roept hen op tot 

moed en strijdlust voor de eigen stad. Toch zorgt dit er rechtstreeks voor dat de soldaten voor het 

vaderland vechten, en blijven de auteurs van “Ons Brugge” trouw aan de boodschap van de koning, die ook 

de Guldensporenslag als voorbeeld voorop stelde voor de Vlaamse soldaten. Op die manier is er dus sprake 

van een  Brugse, Vlaamse en nationale Belgische identiteitsbevestiging. De Bruggelingen hebben daarbij 

een reden om trots te zijn op het verleden van de stad, aangezien hun Brugse helden tijdens de 

negentiende eeuw uitgegroeid zijn tot nationale helden. 

“Toonen wij ons waardige zonen, dezer onzer heldenstede. Evenals vroeger, Jan Breydel, den 

heuchelijken goedendag in de hand, Brugge's vijand den genadeklop gaf op den Groeningerkouter; 

laat ons, door onzen heldenmoed en onze onversaagdheid onzen verraderlijken indringer, op de 

Yzerboorden bekampen; met die eigenzinnige koppigheid, en deze verachting van het gevaar eigen 

aan de Brugsche zotjes en waarop wij met Reden fier zijn.”134 

“’s Anderendaags trokken ze allen naar Kortrijk, en gingen ter kerke God dank zeggen, omdat hij 

het recht en de vrijheid had doen zegepralen over de macht van de fransche ridders. Beminde 

Brugse Zotjes, dat is de historie van de Brugsche helden. Te naaste jare, ’t is zeker, ’t staat vaste, 

gaan wij allen mee in de groote cortèze om hulde te bieden aan onze voorvaderen. Wij zullen ons 

scharen voor ’t standbeeld van Breydel en de Coninck en samen, met begeleiding van het muziek 

van ‘t 4de en van de bronzen stemme van de triomfeklokke, den Vlaamsche Leeuw uitjubbelen en, 

omdat wij na dien langdurigen oorlog, gelijk weleer onze roemrijke helden te Groeninghe, ons lieve 

Vaderland vrij zullen gevochten hebben en onttrokken aan allen vreemden band en van de ketens 

der Duitsche dwingelandij.”
135
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In het “Kortrijks Oorlogsblad” worden niet alleen de symbolen van de Guldensporenslag opgenomen, maar 

ook een stadsbeeld van Kortrijk met op de voorgrond het stadhuis. Ook hier wordt het afbeelden van het 

stadsbeeld bedoeld om het Kortrijks blad herkenbaar te maken. Het tonen van een monument van de 

Guldensporenslag als herkenbaar onderdeel van de Kortrijkse identiteit is tekenend. In Kortrijk is het 

standbeeld geen afbeelding van helden uit 1302, maar worden symbolen gebruikt: de Maagd van 

Vlaanderen met een goedendag, in gezelschap van de Leeuw van Vlaanderen. 

“Mocht dit beeld levendig op uw gemoed inwerken, en u 't doel van uw langdurig strijden nimmer 

uit het oog verliezen. Ziet ge de schimme van Groeninghe daar! De Maagd van Vlaanderen met den 

"goedendag", en den brieschenden Leeuw! Stale dit beeld uw wil en uw handen; make het van u 

allen waardige zonen der helden van 1302!”136 

Hier komt het doel van het beeld van de Guldensporenslag meer dan duidelijk naar boven: het moet “op 

het gemoed inwerken” en ervoor zorgen dat de soldaten het doel van de strijd niet uit het oog verliezen. 

Het gaat om de strijd voor de vrijheid van het vaderland, zoals in 1302. Alle symbolen worden hier uit de 

kast gehaald: zowel de Maagd van Vlaanderen, als de Leeuw van Vlaanderen en de goedendag. De 

symbolen komen samen in de afbeelding, een tekening van het Groeningemonument in Kortrijk, dat naar 

aanleiding van de 600e verjaardag van de slag in 1902 werd opgericht.  Ook dit standbeeld past nog in de 

laat negentiende-eeuwse traditie of ‘statuomanie’. 

GROENINGHE. Vaak, des nachts, als ik wakende ben aan den heiligen Yzer, varen mijn gedachten en 

gevoelens Groeningherwaart, en met een smachtend verlangen sluit ik mijne armen dan om dit 

bekorend beeld, als om den hals eener geliefde maagd. O Groeninghe! Met 1302 dat U 

vereeuwigde! O maagd van Vlaanderen, die ik nog rijzen zie over dit heldenoord, zwaaiend hoog in 

de lucht den glanzenden Goedendag, en den brieschenden Leeuw bij zijne manen terughoudend! 

Gansch het beeld mijner geliefde stad Kortrijk, komt me dan weerom voor de oogen en ik zie het 

opgetogen volk, dat naar Groeninghe trekt, om zijne voorvaders plechtig te herdenken; ik hoor op 

den kouter een machtig volkslied opgalmen uit duizenden herten een lied dat heinde en verre 

weergalmt: ja hoe dikwijls hebben wij, in jeugdige fierheid daar niet trouw gezworen aan ons land, 

daar waar zooveel eigen bloed vloeide, voor vrijheid en recht! 

Opnieuw komt de Maagd van Vlaanderen, inclusief goedendag en Vlaamse leeuw aan haar zijde, terug in 

het frontblaadje. Het lijkt alweer een beschrijving van het standbeeld op de voormalige Groeningekouter. 

Het standbeeld, en wat op het standbeeld wordt afgebeeld, verwijst niet alleen naar de Guldensporenslag 

zelf, maar herinnert ook aan de thuis van de soldaten, waar voor de oorlog elk jaar de herdenking aan de 
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Guldensporenslag plaatsvond op 11 juli. Onder de vorm van die herdenking komt het verleden van Kortrijk 

naar boven. De Kortrijkzanen herkennen hun stad aan haar verleden en in de daden van hun voorouders. 

De Eerste Wereldoorlog zorgt voor het gevoel om dichter dan ooit bij de veertiende-eeuwse voorouders te 

staan, de auteurs slagen erin de Guldensporenslag en de Eerste Wereldoorlog immers gelijkaardig voor te 

stellen.  

6. CULTUS VAN HISTORISCHE HELDEN UIT 1302 

De heroïsche figuren uit de middeleeuwen, die vochten voor vrijheid en onafhankelijkheid tijdens de 

Guldensporenslag, vinden in de Belgische cultuur van de negentiende eeuw veel weerklank. Dit fenomeen 

komt ook in de frontblaadjes terug. De helden dienen als voorbeeldfiguren voor de West-Vlaamse soldaten. 

Het zijn immers hun voorouders. Vooral de naam van Jan Breydel komt vaak terug, vooral in de streken van 

“Ons Brugge” en “De Dorpsklok”; de streek rond Brugge en het noordelijk deel van West-Vlaanderen. Dat 

betekent dat deze historische figuur, ondanks zijn beroemde optreden in “De Leeuw van Vlaanderen” van 

Hendrik Conscience, vooral in eigen streek bekend blijft. Bruggelingen en andere bewoners uit de 

omstreken hebben een sterker gevoel dat ze van de historische figuur afstammen. Het principe van de 

voorouders, waaraan de soldaten zich kunnen spiegelen, komt hier weer terug. 

“Wij waren weg, fiere Breidelzeunen, weerdige afstammelingen van de helden van 1302.”137 

“Gij fiere Vlaamse afstammelingen zijt den arm van Jan Breydel die nedervallen moet om het 

Duitsche gespuis uit ons land te verdrijven”138 

Ook de figuur van Nicolaas Zannekin, weliswaar uit de periode na de Guldensporenslag, hoort bij de 

Vlaamse opstand tegen de Franse koning Louis de Nevers. Nicolaas Zannekin stond bekend als een strijder 

voor de Vlaamse vrijheid en stond als gevolg hiervan ook symbool voor de Vlaamse Beweging. Vooral in 

gemeentes als Diksmuide is hij nog steeds bekend. De auteur bevindt zich op dat ogenblik immers zelf in 

streek van Kassel en de Kasselberg, waar Zannekin met andere Vlamingen viel in 1328. Gwijde van 

Dampierre wordt in dit fragment eveneens vermeld en dit is ook meteen zijn enige optreden in de West-

Vlaamse frontblaadjes. Dat lijkt vreemd voor deze toenmalige Graaf van Vlaanderen. Zijn figuur hoort thuis 

in het rijtje nationale helden uit 1302 en is ook belangrijk in de roman van Conscience. Zijn symbolische 

waarde is echter veel kleiner voor de West-Vlamingen en hij sprak bij de soldaten minder tot de 

verbeelding.139 

“'k wil en 'k moet u volstrekt iets schrijven op vandaag:want terwijl ik aan den stillen waterboord zit, 

hier, op 't dorp waar in vroegere eeuwen eens 't Vlaamsche bloed gevloeid heeft, in heeten kamp met 

den overweldiger, waar Gwijde van Dampierre 's zoon geketend rondgevoerd werd, in een ijzeren kooi, 

als een ondier, 't vreemde soldatennest ten spot, waar Zannekin streed, waar Vlaanderen streed en met 

eere viele... 'k wil en 'k moet u schrijven, terwijl 'k hier zit, denk en droom op deze plaatsen op vandaag! 

Vele zeggen mag ik niet: een Vlaamsche jongen mag vele peinzen, maar luttel dingen zeggen als het 

hem stormt in 't gemoed.”
140

 

De benaming ‘Klauwaerts’ voor de strijders aan Vlaamse zijde komt slechts twee maal voor, hoewel deze 

een populaire roepnaam was voor zij die tegen de ‘Leliaerts’ van de Franse koning vochten. 
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“Voorop! Gij Vlaamsche zonen, van 't Maes en 't Kempensland, Komt als de Klauwaerts toonen, dat 

vrij gij zijt van schand! Dra maken vredesdagen voor 't vrije Belgenland, dan moet de zon ook dagen 

voor 't vrije Vlaanderland!”
141

 

In dit laatste fragment staan de Klauwaarts voor de verdedigers van Vlaanderen die zich niet inlieten met 

verraad, waardoor ze vrij bleven van schande. Het is een oproep aan de soldaten om zich ook zo te 

gedragen.  Het vrije Vlaanderen in een vrij België zal hun deel zijn als zij vrij van schande voor een vrij 

Vlaanderen strijden.  

De tweede vermelding van de Klauwaarts is een verwijzing naar hun overwinning in de Guldensporenslag, 

gepubliceerd in “Onze Iseghemnaar”. Daarin is een gedicht opgenomen die de banden met Lendelede 

aanhaalt. Over de band tussen de gemeentes Izegem en Lendelede volgt meer in hoofdstuk 5. Één strofe 

verhaalt hoe ze samen streden en wonnen in de slag. Opnieuw wordt ook naar vaders, dus voorouders, 

verwezen. Ook de Izegemnaren zijn ervan overtuigd dat ze afstammen van strijders uit de 

Guldensporenslag.  

“Met de Klauwaerts naar de Leie, trokken onze vaadren meê, en ze wonnen gulden sporen, Izegem 

en Lendeleê”142  

DEELCONCLUSIE: DE GULDENSPORENSLAG EN DE IDENTITEIT VAN DE WEST-VLAMINGEN 

De Guldensporenslag is niet zomaar de meest aangehaalde historische episode in de frontblaadjes. Er zijn 

heel wat verklaringen voor de populariteit van het verhaal. Eerst en vooral biedt dit middeleeuws conflict 

genoeg analogieën met de situatie waarin bezet België zich bevindt in 1914-1918. De bezetting komt 

overeen met het aloude Belgische thema van de vreemde overheersers. De overwinning werd behaald door 

een dappere minderheid aan Vlaamse strijders, terwijl de laffe vijand in het stof bijt: het is niet alleen een 

verhaal van overwinning, maar het biedt de soldaten ook een mogelijkheid op overwinning, ook al lijkt het 

dat de vijand er veel sterker voor staat. 

Naast analogieën biedt de Guldensporenslag heel wat idealen. De middeleeuwen waren een periode van 

‘echte’ strijders, die met blote handen vochten. De boeren die in de Guldensporenslag vochten staan 

symbool voor een antimoderne tendens die in het begin van de twintigste eeuw haar opgang vindt. 

Daarnaast is de periode van de Guldensporenslag ook voor de geestelijken geliefd omwille van de vrome 

middeleeuwse gelovigen. Dit leidt er toe dat zij er als belangrijkste auteurs actief voor kiezen om deze slag 

als referentie te gebruiken en hierbij de katholieke inslag sterk te benadrukken. 

Tot slot kunnen nog twee bedenkingen gemaakt worden die ook in de volgende hoofdstukken aan bod 

zullen komen. Eerst en vooral is deze episode uit het verleden één van de belangrijkste symbolische 

gebeurtenissen voor de Vlaamse Belgen. Het is een geschiedenis waar ze trots op zijn en het is ook daarom 

dat Koning Albert I er in 1914 voor opteerde om deze strijd aan te halen in zijn toespraak. In het volgende 

hoofdstuk komen nog andere beelden van het verleden aan bod, die aantonen op welke manier de Vlaamse 

geschiedenis belangrijk was als roemrijk, glorieus onderdeel van de Belgische identiteit. Ten tweede zijn bij 

de fragmenten uit de frontblaadjes die over de Guldensporenslag handelen, regionale verschillen op te 

merken, alsook verschillen tussen verstedelijkte en minder verstedelijkte gebieden. In hoofdstuk 5 wordt 

verder ingegaan op de streek- of gemeentegebonden identiteit die naar voor komt via het verleden. 
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HOOFDSTUK 4. EEN NATIONAAL BELGISCH EN VLAAMS VERLEDEN 

INLEIDING 

De Guldensporenslag is in de frontblaadjes het populairste historische verhaal. Een aantal andere 

historische passages komen echter ook frequent voor in de West-Vlaamse frontblaadjes. Deze historische 

verhalen kunnen in twee groepen onderverdeeld worden. Een eerste groep bevat de historische referenties 

naar het Belgisch nationaal verleden en de nationale identiteit die hiermee verbonden kan worden. De 

belangrijkste historische gebeurtenissen zijn hier de Belgische revolutie van 1830 en de Boerenkrijg van 

1798. Bij de tweede groep horen de historische referenties naar een specifiek Vlaams of Nederlandstalig 

verleden van de soldaten. Dat Vlaamse verleden betreft geen echte ‘grote’ verhalen meer, maar eerder een 

Vlaamse trots en het aanhalen van een glorieus Vlaams verleden. De tweedeling van dit hoofdstuk leidt er 

toe dat de verhouding tussen de Belgische en de Vlaamse nationale  identiteit die de West-Vlaamse 

soldaten hadden, iets duidelijker afgelijnd wordt.  

1. BELGISCH VERLEDEN 

Beelden en verhalen uit het Belgisch nationaal verleden zijn vaak ontstaan na de Belgische 

onafhankelijkheid van 1830. Ze ontstaan dankzij nationale historici die de taak hebben een nationaal 

verleden te beschrijven – en eigenlijk zelf te construeren aan de hand van wat ze in het verleden vinden aan 

verwijzingen naar een Belgisch volk. Zo kwam gaandeweg een verzameling tot stand van historische 

verhalen die de Belgische onafhankelijkheid en het bestaan van Belgen verklaren. Alles wat in deze verhalen 

gebeurt, is historisch geduid, maar de betekenis van die gebeurtenissen en de verklaring die men er in vindt 

voor het bestaan van een onafhankelijk België, heeft men er later bijgeschreven. Deze verhalen zijn 

onderdeel van het Belgische nationale discours, dat tijdens de crisis van de Eerste Wereldoorlog extra naar 

boven komt. Het herinnert de Belgen aan het vaderland waar ze voor strijden en wat de Belgische identiteit 

voor hen betekent (vanuit) het verleden.  

De verschillende beelden die in de West-Vlaamse frontblaadjes aangehaald worden, zijn reminiscenties van 

dat geconstrueerde nationale verleden. Ze tonen aan welke onderdelen van de Belgische geschiedenis in de 

context van de Eerste Wereldoorlog belangrijk zijn. Twee episodes komen naar boven als de belangrijkste 

reminiscenties voor deze oorlogscontext: de Belgische onafhankelijkheid en de Boerenkrijg. Beide zijn 

doorheen de negentiende eeuw belangrijke ontstaansmythes voor het Belgische volk. Andere, kleinere 

verhalen, zijn minder belangrijk en komen minder vaak voor in de frontblaadjes. Toch worden ze verder in 

dit hoofdstuk eveneens besproken. 

1830, DE BELGISCHE ONAFHANKELIJKHEID EN DE MONARCHIE 
De Belgische onafhankelijkheid komt in de frontblaadjes naar voor als laatste strijd tegen de vreemde 

overheersing. Ze kan gezien worden als de laatste strijd die de Belgen moesten uitvechten voor hun 

onafhankelijkheid, die ze daarmee dan definitief wonnen. Hierbij werd ook de neutraliteit van de Belgische 

staat door de andere beslissende Europese staten gegarandeerd. Het schenden van zowel de 

onafhankelijkheid als de neutraliteit door de Duitsers tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt bijgevolg 

gekaderd als een historisch onrecht. Dat onrecht legitimeert het gevecht en het zet de Belgen aan tot strijd. 

In de frontblaadjes ligt de nadruk dan ook op die Belgische onafhankelijkheid. 

“‘t Is altijd 't zelfde beginsel: wij Belgen strijden voor onze onafhankelijkheid, laat ons dus 
onafhankelijk zijn.”143 
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De Belgische Revolutie wordt doorheen de negentiende eeuw op verschillende wijzen gevierd. Deze 

vieringen zijn niet meer vergelijkbaar met de viering van de Septemberfeesten in de beginjaren van de 

onafhankelijkheid. Het is immers niet meer de bedoeling om de afscheiding van de Nederlanders te vieren 

om hen steeds opnieuw in het harnas te jagen, zoals dit in de eerste decennia het geval was. In de loop van 

de negentiende eeuw, met name tijdens de halfeeuwfeesten in 1880, eindigt de traditie om 

Septemberfeesten te vieren. Er groeit een nieuwe traditie om de Belgische monarchie te vieren op de dag 

van de inauguratie van Leopold I, namelijk op 21 juli. Ook worden de grondwet en het Belgisch succes als 

jonge staat gevierd.
144

 Dit gebeurt op een positieve manier – om zich te identificeren – eerder dan op een 

negatieve manier – door zich van een ander volk af te zetten. Doorheen de Eerste Wereldoorlog blijft 21 juli 

natuurlijk een belangrijke feestdag, waarbij de moedige Koning Albert I jaarlijks opnieuw wordt gehuldigd.  

In “Onze Iseghemnaar” wordt een kort stukje aan de Belgische revolutie gewijd. Hierin komt het bekende 

rijmpje voor over Willem I, koning der Nederlanden. 

“Holland en België vormden het koninkrijk der Nederlanden. Maar Willem I regeerde niet wijs; en 

omdat Willem niet wijzer wilde wezen, wilden wij Willem weg; wij wezen Willem wijde wegen, wij 

wilden wat was recht en wonnen wat wij wilden: België was vrij (1830). Toen was ‘t: Jantje Kaas 

moet in de zak, vivat Potter en Rodenbach!... Onder Leopold I (1831-1865), Leopold II (1865-1909) 

en Albert was België vrij en gelukkig. In 1914 werd zijn vrede verstoord. Het heeft veel geleden, 

maar lijden is het zaad van alle grootheid. Boze jongens door uw strijden en lijden zal uw land 

herrijzen vrijer en schoner dan ooit! –(wordt voortgezet).”145 

‘Potter en Rodenbach’ waren twee hoofdfiguren van de Belgische revolutie. Louis de Potter was een Brugse 

journalist die pamfletten schreef om het unionisme tegen Willem I te ondersteunen. Hij was als oudste lid 

van het Nationaal Congres de feitelijke leider van het Voorlopig Bewind na de revolutie. Alexander 

Rodenbach was vooral in West-Vlaanderen een belangrijke figuur voor de Belgische revolutie. Ook hij was 

lid van het Nationaal Congres. De reden waarom deze figuren vandaag niet meer zo bekend zijn, is net 

omdat de ‘revolutie’ op zich geen belangrijke plaats meer in neemt in ons collectief geheugen, maar dat 

eerder de  onafhankelijkheid en het koningshuis dit doen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog is dat trouwens 

niet meer zo: Nederland is immers geen vijand maar een totaal neutrale mogendheid die uit de oorlog 

afzijdig blijft. Het koningshuis vormt een belangrijker onderwerp in het huldigen van de Belgische natie. Zo 

wordt regelmatig hulde gebracht aan Koning Albert I, wat logisch is, gezien zijn standvastige houding 

doorheen de hele oorlog en zijn er uit volgende heldenstatus bij de Belgische soldaten. 

DE BOERENKRIJG 
‘De Boerenkrijg’ is de naam die gegeven wordt aan de Zuid-Nederlandse opstand tegen de Franse bezetting 

in 1798. Er waren een aantal aanleidingen voor deze opstand. De Oostenrijkse Nederlanden waren na een 

overwinning van de Fransen op de Habsburgse keizer Frans II in handen van Frankrijk gekomen, in die 

periode geleid door het Directoire. De overwonnen gebieden gingen na korte tijd gebukt onder het strenge 

Franse juk; zo werden er verschillende oorlogsleningen geëist en confiscaties gedaan. De manier waarop de 

Fransen sinds de Franse Revolutie de geestelijke stand en de Kerk behandelden was voor de bevolking in 

onze gebieden ongezien en werd dan ook niet aanvaard. Veel priesters werden afgezet omdat ze de eed die 

hen door de Fransen werd opgelegd niet wilden zweren – die was immers afgekeurd door de paus. De 

ontevredenheid bereikte haar climax na de invoering van de algemene dienstplicht voor jongens tussen 20 

en 25 jaar. De Boerenkrijg begon in het najaar 1798 maar eindigde redelijk snel. De kern van de opstand 

werd vrij snel neergeslagen door de Franse troepen, niettegenstaande enkele uitlopers in 1799. 
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Een vrij volledig en interessant werk dat de evolutie van de Boerenkrijg als een deel van het Belgisch en 

Vlaams verleden duidt, is dat van Luc François, De Boerenkrijg, uitgegeven bij Davidsfonds in 1999. De 

manier waarop deze achttiende-eeuwse strijd in het collectief geheugen opgeslagen werd en de wijze 

waarop het gebruik van het verhaal van de Boerenkrijg doorheen de negentiende en twintigste eeuw 

steeds verandert, komen uitgebreid aan bod. Toch wordt de Eerste Wereldoorlog in dit werk slechts 

minimaal behandeld. Nochtans zal uit de frontblaadjes blijken dat in het verhaal van de Boerenkrijg heel 

wat analogieën te vinden zijn met de situatie waarin België zich tijdens 1914-1918 bevindt, waardoor het 

voor deze periode een belangrijke historische referentie wordt. Voor de Belgen geldt de Boerenkrijg als een 

strijd ten gunste van de katholieke godsdienst en voor de vrijheid van het vaderland. 

De Boerenkrijg is een strijd geweest die een grote symbolische betekenis heeft gekregen voor België. Deze 

betekenis is vergelijkbaar met die van de Guldensporenslag. Het grootste verschil met 1302 is de snelle 

opname van de Boerenkrijg in de geschiedenis van België, niettegenstaande de opstand bij het ontstaan 

van België nog geen 50 jaar oud was. Al vanaf 1840 was de Boerenkrijg een terugkerend element in de 

Belgische geschiedschrijving. De vroegste studies maakten zelfs gebruik van ooggetuigenverslagen.146 De 

benaming ‘guerre des paysans’ of Boerenkrijg dateert dan ook uit de periode rond 1840.  

Onder invloed van Consciences werk “De Boerenkrijg”, gepubliceerd in 1845, wordt de opstand een 

belangrijk historisch thema in de Belgische fictie. Conscience beschouwde de Boerenkrijg als een Belgisch 

fenomeen en noemt het ‘een roemryke poging der Belgische vryheid tegen de vreemde dwingelandy’147. Zijn 

historische roman droeg, net als “De Leeuw van Vlaenderen”, bij tot een negentiende-eeuwse opwelling van 

Belgisch nationalisme en een romantisch beeld van het nationaal verleden. De stijgende populariteit van de 

Boerenkrijg en de Guldensporenslag tijdens de negentiende eeuw is een gevolg van de dreiging die van het 

Franse Keizerrijk van Napoleon III uit ging. 148  Er zijn gelijkenissen tussen de Boerenkrijg en de 

Guldensporenslag te vinden. Beide vertellen het verhaal van een overwinning tegen de Fransen en 

bevestigen de Belgische vrijheid en onafhankelijkheid. Opmerkelijk is natuurlijk ook dat het zowel bij de 

Boerenkrijg als bij de Guldensporenslag om een kleinere strijd in een veel groter context gaat, waarbij de 

Fransen op termijn uiteindelijk toch de bovenhand halen. 

Het verhaal van de Boerenkrijg dat in het “Gazetje van Thielt” tijdens de Eerste Wereldoorlog naar voor 

komt, bevestigt ook een aantal aspecten van de West-Vlaamse identiteit. De Boerenkrijg was een opstand 

die onder andere werd uitgelokt door de onderdrukking van de geestelijken. Het is dus voor de clerus een 

manier om de lange traditie van een de katholieke identiteit van de Vlaamse boeren uit te spelen en de 

soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog aan dat aspect te helpen herinneren. Het was voor de katholieke 

zuil van België al langer een belangrijk historisch thema, wat onder andere blijkt uit de viering van de 

honderdjarige verjaardag van de Boerenkrijg in 1898.149 

De leuze “voor outer en heerd” die door de opstandelingen werd gebruikt, is in modern Nederlands te 

begrijpen als “voor altaar en haard”. Het symboliseert de motieven van de verzetters: ze strijden voor hun 

kerkelijke beleving en ter bescherming van de clerus, alsook voor hun eigen thuis. Dit komt in het “Gazetje 

van Thielt” terug: “En ook wij dragen moedig de wapens om de verlossing van onze ouders en familiën en 

om de vrijheid van godsdienst en land”
150

. Het gebruik van deze opstand als historische referentie voor de 

soldaten in de Eerste Wereldoorlog is ook te verklaren door de algemene antimoderne tendens die in deze 

periode heerste. Ook in de Boerenkrijg wilden de opstandelingen alles houden zoals het was en de 

invloeden van de Franse Revolutie tegengaan. Deze vergelijkbare antimoderne gevoelens leidden er toe dat 
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de Belgen van de oorlogvoerende generatie zich eenvoudig konden identificeren met hun 

antirevolutionaire voorouders. 

De opstand bestaat uit een samenstelling van schermutselingen en verzetacties door Vlaamse 

opstandelingen, ‘Brigands’ genoemd. In Vlaams-Brabant bezetten de opstandelingen grote gebieden, ze 

weten twee weken stand te houden tegen de Fransen, die ze de ‘sansculotten’ noemden. Steden namen 

niet actief deel aan de Boerenkrijg, want gewoonlijk was de Franse controle – en dus ook de fysieke 

bezetting – er veel strenger. In het algemeen was het zo dat er geen ‘nationale’ of zelfs ‘proto-Belgische’ 

consensus was in verband met deze opstand. Dat ‘detail’ werd later licht gewijzigd door geschiedschrijvers. 

De opstand begint ondergronds, maar de Zuid-Nederlandse verzetters blijven gemotiveerd omdat ze 

buitenlandse hulp verwachten als gevolg van onderhandelingen met de Engelsen, de Pruisen en de 

Noordelijke Nederlanden. Vooral de Noordelijke Nederlanden geven gehoor aan de oproep van hun buren, 

omdat ze de hereniging van de Nederlanden met Willem V van Oranje aan het hoofd hiermee wensen te 

bereiken. Na het Congres van Wenen komt die hereniging er inderdaad, maar niet – zoals verhoopt – als 

gevolg van de acties in de Boerenkrijg. Veel hulp kwam er uiteindelijk niet en de Fransen slagen erin veel 

gebieden al snel weer in handen te krijgen. De Vlamingen waren niet erg goed georganiseerd en vaak te 

gehaast.151 Hierna volgt de weergave van de Boerenkrijg zoals gepubliceerd in “Het Gazetje van Thielt”. Het 

is trouwens in dit frontblaadje dat de opstand de meeste aandacht krijgt. 

“HERINNERING AAN DEN BOERENKRIJG 

Heden valt mij het lied “Het Kruis” in handen en opnieuw ga ik aan ’t droomen over Thielt. Het lied 

herinnert mij de strijders van 1798 en den gedenksteen in den Halletoren. Te dien tijde, vielen 

gansche legers sansculotten ons land binnen. Als zwarte onweerswolken kwamen zij uit het Zuiden 

en overstroomden ons land, al neer brandende wat kunstig en schoon was, al vermoordende wie 

hen durfde tegenkanten, al vernielende wat godsdienstig of kerkelijk was en al stelende wat weerde 

had. Echte brandstichters, vurige moordenaars, …zuchtige godsdiensthaters, lage roovers die ons 

land zouden verknechten. En onze voorouders die zoo gelukkig waren in ons eenig Schoone 

Vlaanderen, en opgevoed waren buiten alle krijgsleven, werden opeens Helden. Zij zouden hunne 

priesters, hunne haardsteden, hun land verdedigen tot den dood! Ze deden het in allen eenvoud 

natuurlijk, als ’t echte Vlamingen past, Thielt zag er honderden optrekken.  

Eens velde de vijand het kruisbeeld terneêr,  
toen grepen de knapen naar vaders geweer! 
En moeder verborg hun haar vliemende smart,  
en vest hun al bevend het kruis op het hart.  
“O Gaat nu mijn zonen en strijdt voor Gods thuis,  
het voere u ten zege en brenge u weêr thuis!” 

Herinnert ons dit tafereel niet, aan het afscheid van onze ouders en ons huis? Een makker vertelde 

mij laatst nog, hoe zijne moeder hem zei: Jonge god zegene u en God beware u! En al eenen traan 

wegvagende uit haar oog gaf ze hem haren zegen en stak hem een familieportret in handen: “Hier 

jongen, ons portret! Vergeet ons niet!” ’t Was alles. Vergeet ons niet! Verstaan we wel die 

woorden? Wil moeder niet zeggen: denk eraan, jongen dat we u christelijk opgevoed hebben! Doe 

immer uwen plicht! Blijf wat ge zijt! Zult ge terugkeeren zooals ge ons verlaten hebt! Help uwe 

makkers in gevaar en nood! Met een woord: zijt en voorbeeldige soldaat, blijf een overtuigde 

Kristen! En, goddank, in vele omstandigheden, zijn onze Thieltenaars voorbeelden voor anderen 

geweest  en altijd deden zij hunnen plicht.  
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Niet een en heeft het hoofd voor den kogel gebukt,  
zij vielen, het kruis op hun lippen gedrukt.  
Het kruis op hun borst was wel rood van hun bloed  
maar sterven voor ’t kruis, dat is Vlaming en moed (Vlamingenmoed?). 
O moeder en ween niet in ’t eenzame huis.  
Uw kind is gestorven in de armen van ’t kruis.  

De gansche wereld stond in bewondering voor die mannen die zoo in 1798 hun land verdedigden!  

Vergeten we niet dat wij hun zonen zijn. 

De Thieltenaars weten het en zullen het, hoop ik immer indachtig blijven – want ze plaatsten ter 

eeuwige gedachtenisse eenen gedenksteen in het oude Halletorentje, dat ook getuigt van 

Thieltsche fierheid, Thieltsche trouwe, Vlaamschen vrijheidszin! Herinnert gij u die beeltenis? 

Eenzaam staat het kruis langs den weg! De mannen trekken op, zij gaan een strijde met oude 

roeren en pikken en zeissens! En Jezus noodigt hen uit met open armen, ze blijven staan, ontdekken 

hun hoofd en bidden! De eene staan gebogen, de andere knielen! En nederig doch betrouwend 

vragen zij de Heere te waken over hun huis en haard en hun de genade te geven op pal te staan 

tegenover den vijand. 

En ook wij dragen moedig de wapens om de verlossing van onze ouders en familiën en om de 

vrijheid van godsdienst en land. We kunnen ons Thielt en Vlaanderen niet inbeelden met duitsers 

die er meester spelen. Wij hebben altijd zelf als koningen geweest! U huis, waar mijne ouders 

wonen en mijne broertjes en zusjes opgroeien, waar vrouwen kindertjes op ons wachten, wil ik 

terug zien in uwe eenvoudige bekoorlijkheid en uwe zalige stilte! U, lief Stadje met uwe duizenden 

herinneringen moet van die vreemden en indringers gezuiverd worden, omdat Ge zoo geen Thielt 

en zijt. U Vlaanderen, schoonste land op aarde wil ik terugwinnen, vrij van allen vreemden invloed, 

van alle uitheemsche macht.  

Kruis en Land en Volk getrouw tot in den dood! Thieltenaars dat is de leus.”152 

Eerst en vooral verwijst de schrijver naar het Vlaamse lied ‘O Kruise den Vlaming’ van A. Scheiris. Enkele 

strofen van het gedicht worden trouwens overgenomen. Het is een oud Vlaams lied dat tijdens de Eerste 

Wereldoorlog nog goed bekend was.  

Het aanhalen van de Boerenkrijg heeft voor de Tieltenaren een extra betekenis door de gedenksteen die in 

de Halletoren in Tielt hangt. Ook in het fragment komt die gedenksteen terug en wordt de op de steen 

afgebeelde scene beschreven. Dit herinnert de Tieltenaren niet alleen aan de Boerenkrijg zelf, maar het 

staat ook symbool voor “Thieltsche fierheid, Thieltsche trouwe, Vlaamschen vrijheidszin”. Net zoals het 

Groeningemonument in Kortrijk herinnert het de inwoners aan hun thuishaven en bijkomend is de 

beschrijving van de gedenksteen ook een reden om de Halletoren van Tielt te vermelden. Deze laatste is 

een herkenningspunt voor alle inwoners van Tielt. 

In de daarop volgende zinnen wordt een ‘zij-groep’ als antagonist voor de ‘wij-groep’ gedefinieerd: het zijn 

sansculotten die niet weten wat kunst of schoonheid is, die niet godsdienstig zijn en stelen wat ze kunnen. 

Ze worden aangewezen als brandstichters, moordenaars en godsdiensthaters. De wij-groep, de laat 

achttiende-eeuwseTieltenaren, staat daar haaks tegenover. Ze waren gelukkig in het vrije Vlaanderen, en 

moeten tegen wil en dank strijden. Het strijden tegen een duivelse vijand is een vorm van 

oorlogspropaganda die tot op de dag van vandaag voorkomt. Deze vijand staat in totale tegenstelling met 
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de eigen groep, die er van overtuigd is dat zij slechts strijden omdat ze er toe gedwongen worden, om hun 

vrijheid te bewaren.  

Verder in de tekst wordt verwezen naar de leuze ‘voor outer en heerd’, dus voor de priesters en de 

haardsteden. Daarna volgt de eerste strofe van het lied ‘O Kruise den Vlaming’. Dit herinnert de soldaat aan 

de tijd dat hij zelf van huis vertrok. Het lied is op deze manier ook van toepassing voor het begin van de 

Eerste Wereldoorlog, toen de mannen hun huis verlieten. De krijgsaalmoezenier helpt zijn Tieltse soldaten 

zich aan hun christelijke achtergrond te houden en roept hen op om vroom te blijven: “Zijt en voorbeeldige 

soldaat, blijf een overtuigde Kristen!” 

”Gazetje van Thielt”: “De gansche wereld stond in bewondering voor die mannen die zoo in 1798 hun land verdedigden! 

Vergeten we niet dat wij hun zonen zijn.” N°14, februari 1917 

De auteur beëindigt zijn tekst over de Boerenkrijg met het aanhalen van de analogieën die de strijd 

vertoont met de Eerste Wereldoorlog. “U Vlaanderen, schoonste land op aarde wil ik terugwinnen, vrij van 

allen vreemden invloed, van alle uitheemsche macht” kan op verschillende historische gebeurtenissen slaan, 

zoals de Guldensporenslag, de Boerenkrijg en de Eerste Wereldoorlog. 

In de poging van “Onze Iseghemnaar” om een zo volledig mogelijke geschiedenis van België, en in het 

bijzonder van Vlaanderen, te geven, wordt de Boerenkrijg ook kort aangehaald. Anders dan in het Tieltse 

frontblaadje wordt niet rechtstreeks naar de historische gebeurtenis verwezen, maar naar de roman van 

Conscience. Ook hier is er sprake van een gedenksteen, die in Izegem in een kerkportaal te vinden is. 

“In 1794 overmeesterden de Fransen ons land en 20 jaar lang stonden wij onder Frankrijk dat 

wreedaardig onze godsdienst vervolgde. Daarover leze men Consciences ‘Boerenkrijg’. Men 

herinnere zich ‘Brigandszondag’. Onze boeren leverden slag tussen Ingelmunster en Kortrijk voor 

God en Vaderland (gedenksteen in ’t kerkportaal te Izegem).”153 

In een gedicht over de sterke band die tussen Izegem en Lendelede bestaat, staat ook een zin over de 

Franse sansculotten: “Toen de Fransen moordden, brandden, roofden have goed en vee, klopten wij de 

sansculotten: Izegem en Lendeleê”154 

DE TWEETALIGHEID HISTORISCH VERKLAARD 
Ook de unieke eigenschappen van België worden historisch verklaard, met name de tweetaligheid. Een 

mooi voorbeeld van de manier waarop het verleden gebruikt wordt om de situaties in het heden te 

verklaren, is het gebruik van de geschiedenis om de tweedeling tussen Vlaanderen en Wallonië te 

legitimeren. De rudimentaire taalgrens van het begin van de twintigste eeuw vindt zijn oorsprong dan 

volgens de overleveringen al in de late oudheid en de vroege middeleeuwen. De Romaanse taalinvloed van 

het latijn, dat vooral in het zuidelijk gedeelte van ‘ons land’ binnengedrongen was, ligt aan de oorsprong 

van het feit dat er Waals gesproken wordt in Wallonië. De Franken, die de Romeinen verdreven in de vijfde 

eeuw en hoofdzakelijk in het noordelijk deel van ‘België’ woonden, zorgden er met hun Germaanse taal 

voor dat in deze gebieden tot op vandaag Vlaams gesproken wordt. Deze simplistische verklaring zorgt 
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ervoor dat de tweetaligheid van België gelegitimeerd wordt aan de hand van het verleden. De beweging die 

gemaakt wordt is omgekeerd aan de beweging die men dacht te maken. Men dacht verklaringen voor het 

heden uit het verleden te halen, maar men verduidelijkt eigenlijk hoe de kijk op het heden, door de manier 

waarop het verleden wordt aangewend. 

“De Romeinse taal en beschaving drongen ons land binnen, vooral het zuidelijk gedeelte – het 

Walenland (oorsprong van ’t Waals, een Romaans dialect) –waar het christendom heel vroeg 

gepredikt werd. In 406 verdreven de Franken de Romeinen en stichtten een koninkrijk. Zij 

bewoonden het noordelijk gedeelte van België: Vlaanderen (oorsprong van ’t Vlaams: Frankisch 

met Fries en Saksisch gemengd). Deze Franken waren heidens, doch in 496 werd hun koning 

Hlodwig (Clovis) gedoopt door de H. Remigus. Later werd hun koninkrijk verdeeld in Neustria en 

Austria, en nog later weer versmolten en toegevoegd aan Lothrijk. ’t Was het tijdpark dat de 

Merovingers regeerden, waarvan de meesten bekend staan als: ‘luie of vadsige koningen’. 

Gelukkiglijk kwamen betere koningen hun opvolgen: ‘de Karolingers’.”155  

BELGIË IN DE OUDHEID 
De Oudheid wordt sporadisch vermeld in de frontblaadjes. Wanneer de uitgever of de auteur een leraar is, 

wordt vaak verwezen naar de oorlogen uit de Romeinse geschiedenis, eerder om de oud-leerlingen die nu 

aan het front vechten te herinneren aan de dagen in de klas. 

“Wij zaten in klas, in Julimaand 1914. Gij op uw fijn uitgebeitelde Veurnsche “zitbanken, ik op mijn 

leeraarstoel of leerstoel wat toch op ’t zelfde uitkomt. Zonder nu wel precies aan echte oorlogen te 

denken hielden we ons toch ’n klein beetje bezig met ouderwetsche oorlogjes, zooals ze voorkomen 

in Homeros Ilias, in eene of andere rede van Demosthenes, in Virgilius’ Eneis of Tacitus’ Germania.. 

Wat er ook van zij op ’n echten oorlog, met echte legers en echte wapens, en waarin gij als kleine of 

groote held uw rol zoudet innemen, dacht gij niet.” 

Maar wat belangrijker is voor het Belgisch verhaal, is het citaat van Caesar over de dappere Belgen. Het 

citaat is de eerste referentie naar een Belgisch volk en krijgt daarom een heel belangrijke plaats in de eerste 

nationale historiografieën. Hoewel Koning Albert I hier ook naar verwees in zijn toespraak van augustus 

1914, is het voor de frontblaadjes een veel minder populaire historische referentie dan de 

Guldensporenslag. Toch komt Caesar een aantal keer in de West-Vlaamse blaadjes voor. 

‘’Si notre cher Pays a souffert, il a fait vaillament son devoir, il a prouvé que le Belge est toujours ce 

que furent ses ancètres, "Gallorum omnium fortissimi sunt Belgae" César le conquérant Romain, il y 

a plus de 20 siècles l'éprouva; l'Attila de nos jours, succombera sous notre vaillance, et l'avenir 

prouvera que le droit prime la force.’’156 

“Ten tijde van de Romeinse overmeestering (57 tot 31 jaar voor Jezus Christus) was ons land door 

heidense volksstammen bewoond. Zij boden de Romeinse veldheer Julius Caesar de hardnekkigste 

weerstand wat hem deed uitroepen: “de Belgen zijn het dapperste volk van Gallië!” De Romeinse 

taal en beschaving drongen ons land binnen, vooral het zuidelijk gedeelte – het Walenland 

(oorsprong van ’t Waals, een Romaans dialect) -  waar het christendom heel vroeg gepredikt 

werd.”157  
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KEIZER KAREL EN FILIPS II 
Volgens Lode Wils versnelde de Belgische natievorming onder Keizer Karel en zijn zoon en opvolger Filips 

II.158 Ten eerste bestond er in de Vlaamse streken al sinds de zestiende eeuw een zekere trots, omdat Karel 

V er geboren was. Hij is nog steeds een bekende historische heerser, die dankzij zijn aanwezigheid in onze 

streken een andere plaats in het collectief geheugen krijgt dan zijn afwezige en koele zoon Filips II. De 

geboorte en aanwezigheid van Keizer Karel zorgen voor een versterking van de identiteit van de Vlaamse en 

Nederlandse streken. Het versterkte gevoel van samenhorigheid in de Zuidelijke Nederlanden is later ook 

een gevolg van de afscheiding van de Noordelijke Nederlanden en de opstand tegen Filips II. Toch slaagde 

deze laatste erin de Zuidelijke Nederlanden te behouden aan de hand van het provinciale particularisme: 

het algemeen nationaal gevoel was niet sterk genoeg aanwezig om één verbond te vormen en de eigen 

belangen stonden nog te vaak voor op op het algemeen belang.  

Er wordt een aantal keer verwezen naar Keizer Karel en Filips II in de frontblaadjes, hoewel ze hoofdzakelijk 

terugkomen in de algemene geschiedenisles van “Onze Iseghemnaar”, die “een geschiedenis van ons 

dierbaar Belgenland en ons Roemrijk Vlaanderen”159 wil bieden. Het hierna volgende fragment gaat alvast 

niet uit van een collectief geheugen, het wil de soldaten eerder iets bijbrengen uit de geschiedenis.  

“Keizer Karel (1506-1555) was hun kleinzoon: over zijn bezittingen ging de zon nooit onder 

(Nederland, Duitsland, Spanje, Amerika enz.). Onder zijn zoon Filip II van Spanje brachten de 

protestanten ons land in oproer en de Hollanders werden onafhankelijk (1579) met Willem van 

Oranje als opperhoofd.” 

Uit dit Izegemse fragment blijkt geen waardeoordeel. Nochtans is het zo dat Keizer Karel in de meeste 

bronnen een positiever imago krijgt dan zijn zoon. In “De Poperingsche Keikop” worden zowel Keizer Karel 

als Filips II aangehaald in het verhaal van de Kei. De bespreking van dit verhaal is opgenomen in het volgend 

hoofdstuk, want het verklaart de geuzennaam ‘Keikoppen’ die de Poperingenaars aannemen. Het gaat om 

een verhaal waarin een belangrijk deel van hun identiteit verklaard wordt. Door hun handelingen in deze 

oude overlevering krijgt Keizer Karel een betere naam dan Filips II. Het toont aan op welke manier deze 

heersers herinnerd worden.  

“Toen Keizer Karel onze stad bezocht, beviel hem de stoet van den heer Ghybe opperst en hij liet 

hem als gildebroeder van den inschrijven. Maar ’t gebeurde dat Ghybe misbruik miek van zijn gezag 

op de menigte, en eens durfde hij den balliu van de stede en de juridictie van Poperinghe aangaan 

op den openbaren weg; eene klachte wierd ingediend bij de hoogere overheid en zoo gaf, onder 

Philips II, de gouverneur der Nederlanden, een dekreet uit gebiedende te niet te doen de 

zottigheden die men plag te doen tijdens den uittocht van den Heer Ghybe.”
160

 

2. VLAAMS VERLEDEN  

Wat het aanhalen van het Vlaams verleden betreft, zijn een aantal tendenzen duidelijk merkbaar. De 

Vlamingen hebben eerst en vooral voorouders om trots op te zijn, die een erfenis hebben nagelaten die 

behouden moet worden en waar de soldaten aan het front voor moeten strijden. De Vlaamse strijder is 

heldhaftig en strijdt eerlijk voor de vrijheid van zijn land. Hij is een rolmodel voor de Vlaamse soldaat in de 

oorlog. De Vlaamse vrouw en moeder uit de geschiedenis dient als voorbeeld voor de Vlaamse vrouw in de 

oorlog.  
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“Immer hoog de harten en de zielen! Immer hoog voor onze vaan met die vlammende leus: Voor 

God en Koning en Vlaanderland!”161 

“’t Verleden leeft in u. Van onze koene voorouders hebt ge nog den taaien wilskracht en den 

manhaftigen strijdlust om ’t geschonden recht te herstellen.”
162

 

Wanneer men het over de voorouders heeft, gaat het over Vlaanderen. Vlaanderen heeft een ‘ouder’ 

karakter dan België en Vlamingen hebben minder moeite om hun stambomen in het middeleeuwse 

Vlaanderen te situeren, dan in het verleden België. In West-Vlaanderen is de overtuiging algemeen dat 

iedereen afstamt van de boeren uit de Guldensporenslag. Ook andere periodes van Vlaamse hoogtij tijdens 

de middeleeuwen en vroegmoderne tijd, zijn voor de Vlamingen in het begin van de twintigste eeuw erg 

bekend en ze maken onderdeel van het collectieve Vlaamse geheugen. De linnennijverheid, de sterke 

handelspositie, de vrijheid van de steden en nog veel meer van dit soort zaken die het glorierijke Vlaams 

verleden vormen, komen vaak terug in de frontblaadjes. De trots die men voelt voor het ‘Vlaanderenland’ 

van vroeger, in combinatie met het aanhalen van de banden met de eigen Vlaamse voorouders, zorgt 

ervoor dat de soldaten getroost zijn en volharden in hun opdracht om hun vrijheid terug te winnen. Hun 

Vlaamse identiteit is gestoeld op de verwezenlijkingen van hun voorouders. 

“Ze spreekt u van d'aloude glorie van Van Vlaandrens linnennyverheid en van een glanzende 

viktorie die t' vlaamsche hart nog steeds verblydt.”163 

“Ons Schoone Vlaanderen. Aan wie hebben wij den bloei en den roem van ons Vlaanderen te 

danken? Aan onze voorouders niet waar? ’t Zij zij die Vlaanderen hebben vrijgevochten van 

vreemde klauwen en kluisters; ’t Zijn zij, die groote vlaamsche mannen, die goed en bloed 

opgeofferd hebben, voor ons schoone Vlaanderland. Gij, soldaten, zijt hunne afstammelingen; gij 

zijt de kerels die hun werk moet bewaren, en voortzetten.Op dit oogenblik hebt gij allen de wapens 

in de hand, om dien heiligen grond onzer voorouders te verlossen van de Duitsche hand, die jaren 

en jaren reeds er op uit is om ons landeke in te palmen en als borstweer tegen Engeland. Gij fiere 

Vlaamsche afstammelingen zijt den arm van Jan Breydel die nedervallen moet om het Duitsche 

gespuis uit ons land te verdrijven. Gij zijt de legerscharen van het immer vrije Vlaanderen! Gij zijt de 

fiere zonen van uwe voorouders! Immer hoog de harten en de zielen! Immer hoog voor onze vaan 

met die vlammende leus: Voor God en Koning en Vlaanderland!”164 

Het Vlaamse verleden bezit ook een sterkere symbolische taal dan het Belgische verleden. Veel zaken die in 

de frontblaadjes heel kort aangehaald worden, zijn voor de lezers van 1914-1918 vanzelfsprekende 

verwijzingen naar bijvoorbeeld liederen of beelden uit het Vlaamse verleden die geen verdere uitleg 

behoeven. Voorbeelden hiervan zijn verwijzingen naar ‘Klokke Roeland’ en het gedicht ‘O Kruise den 

Vlaming’. Stukjes over Vlaanderen en het Vlaams verleden zitten vol symboliek en verwijzingen naar moed 

en trouw. Ook de Vlaamse Graven komen geregeld terug, als verwijzingen naar periodes waarin het 

Graafschap Vlaanderen machtig en groots was. 

“Voorheen, toen Klokke Roeland zijn bronzen stemme als een nood kreet over Vlaanderen 

uitgalmde, talrijk en geestdriftig, schaarde zich het Meenensch heir onder t’ nationale vaandel, 

bewust van de grootheid van zijn plicht. Land en Vlaanderen getrouw vochten zij voor ‘vrijheid of 

dood’ omdat zijn wisten dat alleen een vrij volk, groot volk is, sterk volk is, vlaamsch volk is zoo 

leerden het ons onze voorouderen, zoo was ons streven, ons ideaal. Zoo blijft de toekomst ons wil, 

ons hartzucht. En t’ Vaderland, ons België van heden, heeft zich in uwe dapperheid niet bedrogen 
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en, zoo heldenmoed voor overmacht bukken moest, toch weerstond de volksziel levendiger en 

manhaftiger dan ooit. Meenen heeft zijn plicht gedaan. 

Die taaie Vlaamsche moed is er nog. Den kop die voor buitenlandsche overheersing niet buigen wil 

nog recht. Hun ijzeren wil straalt levendig uit het vranke oog, zij blijven hoop en betrouwvol omdat 

het recht zegevieren moet.  

Blijf trouw aan uw vaandel, hoopvol en bewust van de rechtvaardigheid, uw’s streven. Blijft trouw 

in strijd, trouw in waarheid, trouw in liefde want: Uit houw en trouw wordt t’ Moederland 

herboren.”165 

“Doch een matige overwinning schijnt nooit in onzen aard te zijn geweest, en onze roemrijke 

geschiedenis had nooit zulke lauwhertigheid te melden. Stammen wij niet af van dezelfde taaie, 

koppige Vlamingen, die een koning eens den nijdigen kreet afdwongen: "het regent dus 

Vlamingen!" Zijn wij niet gevoed van denzelfden vruchtbaren bodem, opgegroeid onder denzelfden 

helderblauwen hemel? Wij kunnen dus wat zij konnen. Wat onze Groeningherhelden dede op den 

Groeningherkouter, kunnen wij doen op moreel en intellectueel gebied in ons oorlogsblad, op 

materieel gebied op de doordrongen Yzervelden, waar wij thans ijzersterk van wil, den vrienden 

broederband gesmeed hebben- ditmaal in volle werkelijkheid en voor goed- Belgie's zegemonument 

op 's vijands botgeslegen en verbrijzelde wapens op te bouwen! De Groeninghe mannen hechten 

groote waarde aan heroïeke praalbeelden en weten ze ook. al ware 't ten prijze van kostbaar bloed, 

als een duurgewonnen en welverdiend loon af te dwingen.”166 

 “Hier was het dat de graven van Vlaanderen hun verblijf hadden; hier ook, dat Karel de Goede om 

zijne rechtvaardigheid en volksliefde bezweek” 
167

 

Ook wat betreft de intellectuele en artistieke erfenis, is het Vlaamse verleden rijker dan het Belgische. Zo 

wordt regelmatig verwezen naar de Vlaamse schilders en een aantal Vlaamse schrijvers, zoals Rubens, Jacob 

Van Maerlant, Guido Gezelle en Willem (de auteur van “Van den vos Reynaerde”). 

 “Een tijdlang (1598-1633) was ons land gelukkige onder ’t beheer van de aartshertogen Albrecht 

en Isabella (dochter van Filip II).Toen bloeide de weergaloze Vlaamse schilderschool (Rubens, Van 

Dyck enz.).”168 

“Toen schreef Willem onze wereldberoemde “Reynaert de Vos”. Toen leefde, in ’t Brugse Vrije, 

Jacob van Maerlant, de vader van de Vlaamse poëten (+1300)”
169

 

“Zoo sprak in hoogst dichterlijke taal onzen Kortrijkschen zoet gevooisden dichter Guido Gezelle”
170

 

DEELCONCLUSIE 

De opdeling in een Belgisch en een Vlaams verleden is in dit hoofdstuk eigenlijk een vrij artificiële keuze 

geweest. Duidelijk is alvast dat de Vlaamse en de Belgische identiteit bij de West-Vlaamse soldaten heel 

vaak door elkaar lopen. Verschillende historische passages worden immers zowel aan Vlaanderen (het 

moderne Vlaanderen, dat verder gaat dan enkel het Graafschap uit het Ancien Regime) als aan België 

toegeschreven, bijvoorbeeld de Guldensporenslag en de Boerenkrijg. Beide stonden eerst symbool voor de 
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Belgische nationaliteit en worden later, met name na de Eerste Wereldoorlog, overgenomen door een 

radicalere Vlaamsgezinde groep. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, in de frontblaadjes, is het onderscheid 

tussen deze twee identiteiten nog niet zo belangrijk. De “Koning en het Vlaanderland” worden in één adem 

genoemd. In andere bronnen uit deze periode wordt het verschil tussen België en Vlaanderen al meer 

beklemtoond, bijvoorbeeld in activistische kringen. Daar zijn beide verledens onverenigbaar. 

Toch is er wel degelijk een verschil tussen het Belgisch en het Vlaams verleden. Het is een verschil in sfeer, 

een verschil in het gevoel dat in de beschrijving van het verleden gelegd wordt. De Vlaamse historische 

verhalen worden neergepend met grote woorden, sterke symboliek en een steeds terugkerende verwijzing 

naar de Vlaamse voorouders. De trots voor de geschiedenis van de voorouders ligt bij het Vlaamse 

verleden. Ook de culturele erfenis vindt men in het Vlaams verleden met een aantal beroemde schilders en 

schrijvers. Het Belgische verleden is belangrijk voor de herkomst van het Vaderland. Maar bij de 

beschrijving ervan komt er minder gevoel aan te pas. Het is een nationaal discours dat minder opzweept. 

Dat wil echter niet zeggen dat het in het geheel niet zou opzwepen. De onafhankelijkheid en de neutraliteit 

van België zijn historisch verworven en ze zijn rechten die niet geschonden mogen worden: de soldaten 

hebben als doel te strijden tegen iedereen die hiertegen in durft te gaan. Zo vormen zowel het Vlaams 

verleden als het Belgisch verleden de nationale identiteit van de West-Vlamingen.  



75 
 

HOOFDSTUK 5. PATROONHEILIGEN EN GEUZENNAMEN: DE GEMEENTE- EN 

STREEKGEBONDEN GESCHIEDENISSEN 

INLEIDING 

Zoals in de vorige hoofdstukken al aan bod kwam, refereren frontblaadjes naar het nationaal verleden en 

naar de grote beelden uit het verleden. Deze grote beelden staan echter in wisselwerking met een ander 

aspect van de identiteit van de West-Vlamingen, namelijk de specifieke geschiedenis van de streek, het 

dorp, de stad of de gemeente. Deze is een zo mogelijk nog belangrijker onderdeel van de identiteit, omdat 

dit verleden voor de soldaten bekender is door de overleveringen die in de streek verteld worden. 

Daarnaast kwamen ze voor de oorlog heel vaak met de plaatselijke geschiedenis in contact dankzij 

herdenkingen, monumenten en historische optochten.  

In wetenschappelijk literatuur met betrekking tot de Vlaamse frontblaadjes wordt regelmatig gewezen op 

de West-Vlaamse tendens om per streek of per gemeente een eigen blaadje uit te geven. Het verklaart 

waarom er meer verschillende blaadjes zijn in West-Vlaanderen. In andere provincies blijft het aantal 

frontblaadjes beperkter, maar zijn de nummers vaak omvangrijker omdat meerdere dorpen samenwerken 

aan hetzelfde blad. West-Vlaanderen had een speciale positie ten opzicht van het front. Het leidt ertoe dat 

er meer West-Vlaamse soldaten vochten aan het front, waardoor er per gemeente ook meer soldaten aan 

het front leefden. Bij het nader bestuderen van de West-Vlaamse frontblaadjes, blijkt dat binnen deze 

provincie de Leiestreek het grootst aantal bladen heeft.171 Het vormen van een eigen groep op basis van de 

gemeentelijke afkomst en het ophalen van herinneringen en herdenkingen die uniek zijn voor deze 

gemeente, helpt de soldaten om standvastig te blijven en zich te herinneren waarvoor ze blijven strijden.  

Het gebruik van het verleden verschilt per gemeente. De situatie die de oorlog teweegbrengt verschilt ook 

per gemeente. Een gemeenschap wordt op die manier tijdens de Eerste Wereldoorlog een kleine groep 

bekenden die gretig het kleinste nieuws over elkaar vernemen. De frontblaadjes geven de oorlog een 

menselijk gezicht en maken het de onderzoeker mogelijk om zich iets voor te stellen van de toestand in 

(kleine) Belgische gemeenten. Bij het lezen van meerdere nummers van eenzelfde frontblad doorheen de 

vier jaren van de Eerste Wereldoorlog, komen dezelfde namen steeds terug, tot en met de vermelding van 

hun sneuvelen en het betreuren ervan. De frontblaadjes zijn een originele neerslag van de manier waarop 

gemeenschappen met oorlog omgingen. Er komt heel duidelijk in naar voor dat zowel redacteurs als lezers 

de personen waarover geschreven wordt persoonlijk kennen. “Moge ze tevens wijzen op deze in vredestijd 

veelal onuitgesproken gevoelens die in de loopgraven zo helder in het daglicht traden: gehechtheid aan dorp 

en kerk en gehechtheid aan elkander!”172 

HISTORISCH BELANG VAN DE STREEK OF DE STAD BENADRUKKEN 

Afhankelijk van de uitgever van het frontblad ligt de nadruk op feiten uit het verleden verschillend. De 

West-Vlaamse blaadjes zijn allemaal katholiek van inslag, maar toch zijn er verschillen in klemtoon. In 

sommige gevallen primeert de christelijke en katholieke identiteit, in andere frontblaadjes gaan de auteurs 

op zoek naar een minder bescheiden verleden. Ze schrijven de lokale geschiedenis in de nationale 

geschiedenis in. Vooral grotere gemeenten en steden, zoals Ieper, Kortrijk en Brugge hebben deze ambitie. 

Één van de belangrijkste redenen om het verleden aan te halen is het aantonen van het belang van de stad. 

Een glorieus verleden herinnert de inwoners van de stad aan de oude status die de stad vroeger had. 

                                                             
171  “Onze Iseghemnaar”, “De Leiekerels”, “De Leijegalm”, “Kortrijks Oorlogsblad”, “Sint-Amands 
Studentenblad”, “De Lendeledenaar”, “Meenen Boven”, “Meulebeke”, “Wevelghemse Kerels!”, “Gazette van 
Wielsbeke”, “Nieuws uit Lauwe”, “Roeselaernaarkî”, “De Marckenaar”, “Pitthem in ’t Leger en in den 
Vreemde”. 
172 Leo Vandepitte, “Een Lisseweegs Frontblaadje.” In: Rond de Poldertorens, p. 8 
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Zo is het belang van de twee grote West-Vlaamse steden Brugge en Kortrijk voor de geschiedenis van de 

Guldensporenslag al eerder beschreven. Kenmerkend is hier dat allebei de steden een eigen stedelijke 

versie van de gebeurtenissen van 1302 vertellen. De beide steden waren van groot belang voor de vorming 

van de nationale betekenis van de Guldensporenslag: de verschillende verhalen over het conflict ontstaan 

immers al voor de Belgische onafhankelijkheid, net vanuit de lokale interpretaties die erover bestaan.
173

 

Brugge en Kortrijk spelen hun aandeel in de strijd uit, omdat deze twee steden een belangrijke rol spelen in 

de versie die in het collectief geheugen van de Belgen zit. De strijd vond plaats op de Groeningekouter bij 

Kortrijk, wat de Kortrijkzanen een extra reden geeft om de veldslag jaarlijks te herdenken. Een van de 

belangrijke gebeurtenissen die aanleiding gaf tot de Guldensporenslag waren de Brugse Metten in mei 1302 

in Brugge. Twee belangrijke figuren, later nationale helden, waren de Bruggelingen Jan Breydel en Pieter de 

Coninck. Beide steden hebben een standbeeld ter herinnering van de veldslag opgetrokken en allebei 

hebben ze  een sterke traditie om deze als een Vlaamse feestdag te herdenken. De belangrijkere rol van 

beide steden in de Guldensporenslag leidt er toe dat het een belangrijker deel van het verleden is dan in 

andere gebieden. 

De historische bijnaam die bij de bewoners van een stad hoort, is een goede aanleiding om de stedelijke 

geschiedenis in de frontblaadjes uit de doeken te doen. Het is een deel van het verleden van de stad dat 

heeft bijgedragen tot de identiteit die haar bewoners uitdragen. In de meeste gevallen is dit een 

geuzennaam, die in het verleden als scheldnaam door een tegenstander werd gebruikt. Later wordt het een 

eer om de scheldnaam te dragen, zodat deze doorheen de tijd een symbolische lading krijgt.  

Het verhaal rond de geuzennaam van de Poperingenaars, de “Poperingsche Keikoppen”, is verreweg het 

meest uitgewerkt. “De Poperingsche Keikop” is trouwens ook de naam van één van de twee Poperingse 

frontblaadjes. Hieronder is de oorsprong van deze naam verhaald, dat als vervolgverhaal werd gepubliceerd 

in het frontblaadje “De Poperingsche Keikop”. In het verhaal komen een aantal belangrijke zaken voor, zoals 

het aanhalen van het belang en de glorie van de stad in vroegere tijden en het thema van de onderdrukking 

van de zwakkere door de sterkere steden. In de eerste paragraaf van het verhaal klinkt ook de trots voor de 

Vlaamse macht in de middeleeuwen, met name door de lakenhandel. Deze nijverheid krijgt in het verhaal 

een centrale rol. Keizer Karel en Filips II maken in de laatste paragraaf eveneens hun opwachting. Het 

bezoek van Keizer Karel in de gemeente wordt in een aantal frontblaadjes aangehaald. Het was in die tijd 

een grote eer voor de stad om de vorst te mogen ontvangen en het is daarom ook in het collectief 

geheugen van de gemeenschap gebleven. 

“Men zegt Poperingsche Keikoppen, gelijk men zegt Ypersche Kinders, Brugsche Zotten, Mechelsche 

Maneblusschers.. Waarom Poperingsche Keikoppen? Die benaming is heel oud en sterkt tot lof 

onzer voorouders: ik wil u vertellen hoe: dat zal tevens een koddige figuur uit het verleden doen 

verrijzen, namelijk heer Ghjbe. ’t Was over een zeshonderd jaar, en Vlaanderen was het schoonste 

en rijkste land van Europa, ‘dat Koningen deed beven, … weeldig door zijnen lakenhandel, gedurig 

in gisting om reden van volksbewegingen en twist tusschen rijk en arm, en tusschen de machtige 

gemeenten van toen. 

Na Brugge, Gent en Yper was Poperinghe de bloeiendste stad van Vlaanderen: zij genoot breede 

vrijheid en eigen bestier onder den staf van den leenheer, den abt van Sint-Bartens: hare 

lakenweverij was eene bron van weelde en de vaart van Poperinge naar den Yser liet toe de 

lakenstoffen naar Duitsland, ja naar Rusland uit te voeren. Van deze welvaast was Yper afgunstig: 

onze machtige gebuurstad had van de Gravin van Vlaanderen verscheidene vergunningen bekomen 

                                                             
173 J. Tollebeek en T. Verschaffel, “Helden en Herdenkers. De geschiedenis van een romantische mythe en 
een nationaal symbool.” p. 185, In: Trio (P.), Heirbaut (D.), van den Auweele (D.), eds. Omtrent 1302, 
Leuven, Leuven University Press, 2002, pp. 183- 205. 
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met voorrecht alleen zeker laken met bepaalde afmetingen te weven en in handel te brengen. Nu, 

zoo beweerde Yper, schond Poperinghe dit voorrecht met dergelijk laken te verveerdigen: onze 

voorouders loochenden het feit dat zij Ypersche waar namieken: zij betwisten verders het recht der 

Yperlingen tot zulken alleenhandel, bewerende dat de gravin van Vlaanderen geen zulke 

voorrechten mochten toestaan, daar mindere steden, zoowel als de meeste, recht hadden tot 

bestaan en dus tot vrijen handel. – Vandaar redekavelingen en beroep tot hoogere overheden 

zonder einde. Op zekeren dag kwamen de ambachten en neringen van Yper gewapenderhand 

Poperinghe overrassen, vernielden de getouwen en staken heele straten in brande. Gemakkelijke 

zege, daar onze stad niet versterkt was! Maar kort daarna deden de Poperingnaars eenen 

woedenden inval binnen de vestingen der machtige geburen en gaven de Yperlingen eene duchtige 

les. Van toen voort werden meermaals wraaktochten ingericht van beider zijden, en meermaals 

stroomde het bloed: jaren lang ook stond ons magistraat voor vierscharen te Brugge en te Gent tot 

verdediging: maar ’t was toen gelijk nu, dat de machtigsten de zwakken onderdrukken en dat het 

recht liefst helt naar den kant der sterksten. Philips van Artevelde, als hoogste rechter, besliste dat 

Poperinghe ongelijk had, zou boete betalen en ophouden betwist laken te weven. 

Dit was ’t begin van den verval onze stad. In ’t hert onze voorouders groeide een erfelijke haat 

tegen Yper op en ‘k geloof niet dat hij op heden uitgesleten zij. –Maar vijanden en rechters moesten 

bekennen dat de burgers van Poperinghe taai en koppig waren in ’t verdedigen hunner rechten, en 

meermaals voorzeker weerklonk het te Brugge en te Gent voor de vierscharen: “daar zijn de 

KEIKOPPEN weer!”174 

“Poperinghe bezweek dus in dien ongelijken strijd, maar, onmachtig geworden, greep naar het 

wapen der zwakken, de spotterij: bij ieder volksfeest zou men den strijd der Koppige Poperingnaren 

tegen de machtige steden herinneren. Ghent, Yper, Brugge wierden ten dien dikwijls samen 

vermeld bij de eerste letters GH. Y. B. en men moest niet hooggeleerd zijn om dat woord met het 

latijn "gibbus", bultenaar, in verband te brengen. Die steden zouden dus in den stoet voorkomen 

onder gedaante van eenen bulteman: Poperinghe wilde daarbij door het koppigste der dieren 

verbeeld gaan: en om den strijd tusschen beiden te laten zien, zat heer Ghybe, de bultenaar, 

averechts op den ezel: aan de koppigheid der Poperingnaren zouden de machtige steden hulde 

bieden daar Ghybe op een fluweelen kussen eenen overgrooten Kei zou dragen. De lijfwacht van 

den Kei bestond uit twee rijen gildebroers, gewapend met lepels en vorken en allerlei keukengerief: 

't was immers voor hunnen huiselijke haard en hun bestaan dat de Poperingnaars gestreden 

hadden zonder ingerichte gewapende macht, maar met al wat in hunnen woning als wapen te 

vinden was. Allengskens vergat het volk de bittere spotternij van die verbeelding en heer Ghybe was 

bij alle feesten welkom en verzette het volk door zijne vrijpostigheid: hij verweet zijnen ezel wat hij 

zijne medeburgers begeerde op te disschen: daarbij waren de gildebroers van den Kei al koddige en 

lustige lieden. Toen Keizer Karel onze stad bezocht, beviel hem de stoet van den heer Ghybe opperst 

en hij liet hem als gildebroeder van den Kei inschrijven. Maar 't gebeurde dat Ghybe misbruik miek 

van zijn gezag op de menigte, en eens durfde hij den balliu van de stede en de juridictie van 

Poperinghe aangaan op den openbaren weg: eene klachte wierd ingediend bij de hoogere overheid 

en zoo gaf, onder Philips II, de gouverneur der Nederlanden, een dekreet uit gebiedende te niet te 

doen de zottigheden die mijn plag te doen tijdens den uittocht van den Heer Ghybe. (...) uit op den 

schamelen kei, die, uit de gildekamer heimelijk gestolen, in het vuur geworpen wierd en er aan 

stukken barst. 't Schijnt dat er later spraak was van de gilde her op te richten en reeds was een 

overgroote kei voor handen: deze is bewaard in het college waar, in betere tijden, menige keikop, -

toevallig verdoold op het appelkot, - hem mijmerend aanstaarde... Tijdens den geweldigen 

politieken strijd, over een goe vijftig jaar, verrees de Heer Ghybe in een spotschrift dat korten tijd 

                                                             
174 “De Poperingsche Keikop”, n°4, juni 1917 (voorpagina). 
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beleefde. Van welingelichte lieden, nu, heb ik gehoord dat Heer Ghybe, die zoo in woelige tijden te 

Poperinghe verscheen, nogmaals gezien is geweest in onze stad, waar hij alles met de hoogste 

verwondering gadesloeg... Maar 't schijnt dat de Krijgsoverheid die 't onzent heerscht hem 

aangehouden heeft als spioen! 'K ga eene permissie vragen om te gaan hooren!”175 

De bijnaam van de Bruggelingen is “Brugse Zotten”. Dit is een bijnaam waarvan de herkomst niet in een 

Brugs frontblaadje verklaard wordt. De bijnaam wordt echter wel heel frequent gebruikt en uit het 

frontblaadje blijkt duidelijk dat de Brugse soldaten de herkomst ervan kennen. Volgens het frontblad is het 

een naam waar de lezers trots op mogen zijn.  

De Brugse Zotten danken hun naam aan de landvoogd Maximiliaan I van Oostenrijk, keizer van het Heilig 

Roomse Rijk in de vijftiende eeuw. Hij werd door de Bruggelingen gevangen genomen tijdens de Vlaamse 

opstand en daarvoor strafte hij de stad met het afnemen van het recht om belastingen te innen en 

jaarmarkten te organiseren. De stad vroeg deze vrijheden terug na het organiseren van grote feesten ter 

ere van Maximiliaan. Ook vroegen de Bruggelingen de toestemming om een krankzinnigentehuis (een 

‘zothuis’) te mogen bouwen. Hierop antwoordde Maximiliaan van Oostenrijk dat Brugge een zothuis op zich 

was wanneer de stadspoorten gesloten werden gehouden. 

Ook voor het Brugse ‘Beertje van de Loge’ wordt in het frontblaadje geen verklaring gepubliceerd, hoewel 

hij, net zoals Meneer Ghybe te Poperinge, een mascotte voor de stad is. Hij heeft zijn eigen rubriek in “Ons 

Brugge”, waar hij zijn eigen acties tijdens de oorlog beschrijft.  

“’t Is ik, Beertji van de Lozie, ik zalf in vleesch en beenen, Beertji van aan de Academie, die een 

toerneitje komt doen naar ’t front van den Yze. (…) ’k vertel u in een naasten numero hoe dat ik op 

den front kwam. Genoeg en zoovele dat ik er nu ben, en over van geluk van mijne beerepootje uit te 

recken tot al de Brugsche Zotjes.”176 

“ze zullen hem niet temmen, den fieren Brugschen Beer, al dreigen zij zijn vrijheid, met ’t zweerd en 

’t schietgeweer.”177 

Brugge is op een andere manier trots op zijn verleden. De stad heeft minder het gevoel dat hij zijn huidige 

identiteit of bijnaam moet verklaren. Onder de Brugse soldaten is het collectieve verleden bekend. Het 

wordt frequent aangehaald, maar anders dan in de kleinere gemeenten van de meer landelijk gelegen 

streken. Het beeld van het middeleeuwse Brugge heeft voor de soldaten en andere Bruggelingen geen 

verklaring nodig.  

“Toch kunnen we vaststellen, uit het samenbrengen van oorlogsgebeurtenissen waar ongetwijfeld 

veel Bruggelingen aan deel namen, dat de wijdberoemde dapperheid der middeleeuwsche Brugsche 

strijders voortleeft in de Brugsche jeugd van heden”178 

“Wie kent er niet, die eeuwenoude stede, met zijn machtige halletoren en zijn wereldberoemden 

beiaard? Wie kent er niet de roemrijke stad van Jan Breydel en Pieter de Coninck? Die stad met zijn 

eervol verleden, die zwanger ging onder de vrucht van zijn bloeiende handel en grootsche 

nijverheid? ’t Venetië van het Noorden? Helaas, Koningin der vrijheid, en vorstin der roem van 

vroeger, gij zijt verraderlijk overvallen en ontroond. Houden wij ons dan kloek en heldaftig, Beste 

Vrienden, evenals onze broeders, die ginder gebleven zijn. Toonen wij ons waardige zonen, dezer 

onzer heldenstede. En evenals vroeger, Jan Breydel, den heuchelijken goeden-dag in de hand, 
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 “Ons Brugge”, n°1, Pasen 1917 
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178 “Ons Brugge”, n°6, november 1917 



79 
 

Brugge’s vijand den genadeklop gaf op den Groeningerkouter; laat ons, door onzen heldenmoed en 

onze onversaagdheid onzen verraderlijken indringer, op de Yzerboorden bekampen; met die 

eigenzinnige koppigheid, en deze verachting van het gevaar, eigen aan de Brugsche zotjes en 

waarop wij met reden fier zijn” 179 

“Zoo vocht weleer het Middeleeuwsche Brugge/Geen vrije poorter kromt gedwee zijn rugge/Ik ken 

een stad waar fiere hallen, kerken/ met torens hemelhoog, met beeldhouwwerken/getuigen van de 

kunde van weleer.” 180 

“(…) hun geliefde Brugge pronkt in Middeleeuwsche schoonheid”181 

In veel West-Vlaamse frontblaadjes wordt melding gemaakt van de patroonheiligen van de betrokken 

gemeente, alsook die van de verschillende beroepen en ambachten. Deze heiligen beschermen de West-

Vlaamse mannen eveneens aan het front, dus hun verering gaat onverminderd door. Vaak wordt in de 

frontblaadjes beschreven op welke manier de feestdagen voor deze heiligen gevierd werden, zowel voor als 

tijdens de oorlog. Ze dragen bij tot de katholieke christelijke identiteit van de soldaten. 

Vooral in de streek van Izegem wordt belangrijke nadruk gelegd op het verleden van een aantal 

patroonheiligen. Zo passeren Sint Amandus, Sint Tillo, Sint Elooi, Sint Bavo en Sint Hilonius de revue. Het 

verhaal van een bezoek van Sint Hilonius aan de streek rond Izegem verklaart daarenboven ook nog eens de 

particuliere eigenschappen van verschillende gemeenten in de regio. Het is in het geval van Izegem de 

mythe die het ontstaan van haar bijnaam ‘Boos Izegem’ historisch duidt. De kerstening van Izegem is een 

belangrijk verhaal voor de identiteit van de Izegemnaren aan  het begin van de twintigste eeuw. Hier mag 

echter niet uit het oog worden verloren dat het verhaal van de hand van de Izegemse aalmoezenier is. Zoals 

eerder gemeld, zijn veel frontblaadjes door geestelijken geschreven, maar in dit geval is  de nadruk  veel 

duidelijker. In een eerder nummer van “Onze Iseghemnaar” werd al aangekondigd dat het te publiceren 

verhaal grote waarde zou hebben voor de christelijke Izegemnaren. De hierna volgende citaten uit het 

verhaal tonen aan dat de vroomheid van de stad een aspect is om trots op te zijn.  

“In de VIde en VIIde eeuw werden al de Belgen christen. Te dien tijde doorliepen de H. H. Amandus, 
Eligius, Bavo, Hilonius, enz. onze Leie- en Mandelgouw”182 

 

“Izegmenaars vergeet de geloofszendeling, de machtige patroon van ’t Izegemse volk niet, opdat hij 

U beware in de gevaren en leide ter zegepraal, en welhaast ongedeerd, wederbrenge, in de 

huiselijke kring.”
183

 

 “’t is trouwens altijd geweten en gekend geweest hoe doorchristen ons stadje van Izegem geweest 

en gebleven is. Dat is onze innige fierheid aan dewelke we moeten houden.”
184

 

In latere nummers van het frontblaadje wordt het verhaal van Sint Hilonius aangekondigd. Dit verhaal 

wordt omschreven als een “legende die in Izegem en omgelegen streken mondsgemeen was” en dus al 

lange tijd in het Izegems collectief geheugen gegrift is: 

“Maar van waar de benoeming “Boos Izegem”? Luistert naar de volgende legende die in Izegem en 

omgelegen streken mondsgemeen was en zo dikwijls door grootvader of grootmoeder verteld werd 
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in de lange winteravondstonden rond de warme haard. –Ah! Waar is die gelukkige tijd dat wij…..! 

Hôla vogel, van de rechte weg niet afwijken. Zodus brave jongens van Boos Izegem en omgelegen 

streken (Ingelmunster, Lendelede, Emelgem enz.) spant uw aandacht, horkt met uw twee oren en 

luistert naar mijn lied, wat er in de Mandelstreek is geschied (…)”185 

In het nummer 30 van mei 1918, komen de redacteurs eindelijk hun in eerdere nummers gemaakte beloftes 

na. Het gepubliceerde verhaal begint met de voorouders van de huidige Izegemnaren, die op het einde van 

de zesde eeuw hardnekkig het christelijk geloof bleven negeren. Dankzij de volharding van missionaris 

Hilonius en zijn medestanders worden ze toch gekerstend. Wanneer Hilonius vervolgens door andere 

steden en gemeenten van de streek predikt, krijgen deze allemaal een eigen bijnaam of kenmerk. Met 

name gaat het om Roeselare, Rumbeke, Oekene, Kachtem, Emelgem (die de opmerkelijke 

naamsverandering van Hellegem naar Emelgem onderging), Ingelmunster en tot slot Izegem. 

“Ook spraken geloofszendelingen aan onze voorouders over het kwaad te schuwen en het goede te 

doen, en over al wat de mens moet weten en doen om zalig te worden. Onze voorouders bleven 

hardnekkig in hun boosheid, maar de zendelingen waren krachtdadige manne; niettegenstaande 

spot en achtervolging bleven zij volharden en konden toch zegevieren. En Vlaanderen ging van het 

heidendom tot het christendom. In ’t begin van de jaren 600 kwam Sint-Hilonius in de Mandelstreek 

om zijn goddelijke zending te vervullen. In Roeselare werd hij wantrouwig ontvangen, begekt en 

bespot; en dien tengevolge stond er lange tijd in de litanie van alle heiligen: ‘Van duivels, spoken, 

koolbranders en Roeselaars volk verlos ons Heer’. De Rumbekenaars verstonden hem seffens: ‘Olijk 

Rumbeke’, zei Hilonius. –Oekene hier gezeid en elders gezwegen sloeg hij in de ban van de Heilige 

Kerk. De plek waar Hilonius die banvloek uitsprak noemt nu nog: ‘de kwaê strate’. –De 

Kachtemnaars schoten in een grote lach als ze de predikant zagen aankomen. Hij ook bij ’t zien van 

al die ‘gouden hoofden’ lachte in zijn vuist en zei ‘Rost Kachtem’. Hellegem viel in de gratie van de 

heilige man en omdat hij aan die devote mensen de hemel beloofde werd dat dorp naderhand 

Emelgem genoemd. Te Ingelmunster was ’t volk reeds bekeerd door Sint-Amandus. Zij gebaarden 

van niets en als Hilonius kwam bestatigde hij met welbehagen hoe ze goed van aannemen waren; 

‘Braaf Ingelmunster’ sprak hij en sindsdien worden Ingelmunstenaars als smoutebollen of 

mouwvagers aanzien. Nu trok Hilonius Izegem op maar deze waren keiharde koppige Vlamingen. 

De heilige werd op steenworpen onthaald en moest ijlings de vlucht nemen’ ‘Boos Izegem’ riep hij 

verontwaardigd, en ter eeuwige memorie doopte hij de straat waar hij gestenigd werd met de 

naam van ‘Steendam’.”186 

“Onze Iseghemnaar” is wat de verwijzingen naar het verleden betreft een uitzondering. Van alle West-

Vlaamse frontblaadjes is dit het enige dat zo’n uitgebreid Belgisch, Vlaams en Izegems verleden publiceert. 

In het vervolgverhaal wil het blad een aantal zaken historisch verklaren, zoals de hierboven reeds 

aangehaalde verklaringen van de  bijnamen van verschillende gemeenten uit de streek. Deindruk wordt 

gewekt dat de auteur van “Onze Iseghemnaar” de soldaten iets wilde bijbrengen. Ook hier is het 

identiteitsbevestigend doel aanwezig, al is het minder symbolisch dan de historische passages in de andere 

frontblaadjes, het gaat eerder om het puur duiden van de afkomst van de Izegemse soldaten.   

DEELCONCLUSIE 

De kleine gemeenschap van soldaten uit eenzelfde gemeente verleent haar leden een lokale identiteit: van 

anonieme Belgische soldaten worden ze zo een groep bekenden, allen gemeenschappelijke inwoners van 

één gemeente of van een bepaalde streek. Het aanreiken van die lokale identiteit of gebeurt door het 

aanhalen van de specifieke gemeente- of streekgeschiedenis. De kleinere verhalen over het lokale verleden 
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staan uiteraard op een ander niveau dan deze van het roemrijke en glorieuze verleden van België en 

Vlaanderen, maar ze bereiken een zelfde effect: de soldaten vechten voor het vaderland. De soms kleine 

gemeente waar ze vandaan komen verleent hun ‘vaderland’ een gezicht en maakt het minder abstract; het 

vaderland wordt de eigen haard, het gezin, de parochie en de plaatselijke optochten en herdenkingen. 

Het verleden is één van de belangrijkste voorwaarden voor de trots van een groep of een collectief, want 

“we may be modest about what we are, but we rarely are about what we were”.187 Alle lokale streek- en 

gemeentegeschiedenissen ademen de trots die de West-Vlamingen hebben voor hun eigen streek. Die trots 

is belangrijk om de West-Vlaamse soldaten er van te overtuigen om de zaken ongewijzigd te houden en er 

dus in deze oorlog nogmaals voor te strijden.  

Tot slot blijken er, afhankelijk van de graad van verstedelijking en de aard van de eigen geschiedenis, twee 

methodes te zijn om het verleden aan te halen. In frontblaadjes uit kleinere en minder verstedelijkte 

gebieden doen de auteurs hun best om het verleden uit de doeken te doen en op die manier het heden te 

verklaren. In de blaadjes van meer verstedelijkte gebieden daarentegen, halen de auteurs vaak het verleden 

zonder verdere duiding aan. De stedelingen zijn duidelijk trots op hun verleden en op de bijnaam van hun 

stad, maar er lijkt geen vraag te zijn naar bijkomende uitleg of verantwoording.  
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BESLUIT 
Het bestuderen van onze vroegere en hedendaagse omgang met het verleden gaat veel verder dan het 

puur nalezen en analyseren van de historiografie van onze streken. Ook buiten de ‘reguliere’, academische 

historiografie gaan en gingen mensen immers met het verleden om. Dit vormt een nieuw en fris idee dat 

sinds kort opgang krijgt in de geschiedwetenschap. Het vindt zijn weg naar het historisch onderzoek via de 

vernieuwde interesse voor het collectief geheugen. 

Misschien is het voor een historicus wat onwennig om te moeten toegeven dat de hele maatschappij ‘een 

beetje historicus’ is en dat die maatschappij een eigen verhaal van het verleden construeert. Daarbij strookt 

dat verhaal heel vaak niet met de echte historische waarheid, wat het voor historici nog lastiger maakt om 

te aanvaarden en in tweede instantie te onderzoeken. Over deze echte historische waarheid bestaat 

nochtans genoeg twijfel sinds het postmodernisme, dat ondertussen aan zijn vierde decennium bezig is en 

dat voor historici het ideale ‘excuus’ zou kunnen vormen om zich meer met het collectief geheugen en de 

verschillende manieren van omgang met het verleden bezig te houden. 

Hedendaagse historici hebben er alle belang bij in om te zien dat er meer manieren bestaan om met het 

verleden om te gaan dan alleen de methodes die werden vastgelegd in de historische discipline. Mensen uit 

andere delen van de wereld gaan niet op dezelfde manier om met het verleden als Westerse historici, 

mensen uit het verleden zelf gaan op een andere manier om met het verleden dan mensen in het heden en 

ook niet-historici gaan op een andere manier met het verleden om dan historici. Het begrijpen en 

beschrijven van de omgang met het verleden, eerder dan het begrijpen en beschrijven van het verleden 

zelf, verdient daarom een meer prominente plaats in de historische discipline. Het is belangrijk om aan te 

tonen hoe geschiedenis leeft in de maatschappij. Het verleden is een deel van iedereen, maar sommige 

mensen gaan er bewuster mee om dan andere. Historici en historici in opleiding vormen hier ongetwijfeld 

de grootste groep. Het geeft hen een voortrekkersrol: zij moeten mensen op hun relatie met het verleden 

wijzen. Dit bepaalt immers hun heden en, zoals hier besloten kan worden, is dat hun identiteit. Aan de hand 

van het verleden wordt immers voor een individu, maar ook voor een collectief, bepaald welke 

eigenschappen en herinneringen in het heden meespelen. 

Zo heeft de Belgische maatschappij, of het Belgische volk, zich tijdens de Eerste Wereldoorlog ook een 

eigen verhaal van en een eigen kijk op het verleden geconstrueerd. Dit vormt het onderwerp van het 

voorliggende onderzoek, waarin de omgang met het verleden in het verleden – namelijk tijdens de Eerste 

Wereldoorlog – werd bestudeerd via de frontblaadjes. Tijdens deze periode komt het verleden heel dicht bij 

de Belgen, hoofdzakelijk bij de Belgische soldaten, want ‘tijden van oorlog zijn van alle tijden het zwaarst 

beladen met geschiedenis’188. Het verleden komt naar hen terug vanuit een onzekerheid over hun Belgische 

identiteit. Die onzekerheid over identiteit en toekomst is ontstaan door de bezetting en de verscheuring die 

het land tijdens de eerste oorlogsmaanden meemaakt. Het collectief geheugen wordt onbewust 

aangewend als instrument om het verleden te gebruiken als bevestiging voor die identiteit. De casus van de 

Belgen tijdens de Eerste Wereldoorlog kan dienen als schoolvoorbeeld bij het citaat van John Torpey ‘when 

the future collapses, the past rushes in’189.  

Met deze thesis werden verschillende zaken met elkaar verbonden: de onschatbare bron die de 

frontblaadjes vormen, alles wat bij de Eerste Wereldoorlog hoort wat natievorming en omgang met het 

verleden betreft en ten slotte de heel interessante theorieën die over het collectief geheugen bestaan. Aan 

de hand van die verbinding was het mogelijk om zowel de historische discipline als de maatschappelijke 
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situatie van België in de periode tussen 1914 en1918 te herbekijken. Uiteindelijk zorgde deze verbinding 

ervoor dat van de drie aangehaalde gegevens slechts een kleine kern werd gebruikt. Dit onderzoek had 

immers niet de ambitie om volledig te zijn op elk van deze vlakken, want dit zou een veel grootschaliger 

onderzoek noodzakelijk gemaakt hebben. In de lijn van het recente werk “België – Belgique. Één staat, twee 

collectieve geheugens?”
190

 zou het interessant zijn om de periode van de Eerste Wereldoorlog uit het 

Belgisch verleden te lichten en alle bronnen uit deze oorlog aan te wenden om de verschuivingen en 

bewegingen in het collectief geheugen van de Belgen te onderzoeken. Met Belgen gaat het dan letterlijk 

over Belgen, maar ook over Vlamingen en Walen, dorp- en stedelingen, Luikenaars, West-Vlamingen, 

Brusselaars en alle invullingen die bij de Belgische nationaliteit horen. Het onderzoek bleef in verschillende 

opzichten slechts een fractie van dit geheel: slechts de West-Vlaamse frontblaadjes werden als bron 

aangewend en  daarvan werden enkel hun verwijzingen naar het verleden gebruikt. 

Toch vormt het resultaat een interessant geheel op zich. Verschillende collectieve herinneringen komen 

terug in de onderzochte West-Vlaamse frontblaadjes. Deze bewijzen dat er verschillende niveaus bestaan 

waarop West-Vlaamse Belgen naar hun vaderland en naar hun identiteit kijken. Deze West-Vlamingen 

horen bij hun dorp, bij hun streek, bij Vlaanderen en tot slot bij België. Vanuit het collectief geheugen en de 

manier waarop ze hun verleden aanhalen, blijkt allereerst dat niet altijd duidelijk is waar België begint en 

waar Vlaanderen ophoudt. Beide abstracte termen zijn voor de West-Vlaamse soldaat een deel van één 

groot vaderland. In dat opzicht verdient een citaat uit “Onze Iseghemnaar “ hier haar plaats:  men heeft het 

over ‘de geschiedenis van ons dierbaar Belgenland en ons Roemrijk Vlaanderen’.191 In de West-Vlaamse 

frontblaadjes heeft ‘Vlaanderen’ hoofdzakelijk een glorierijk verleden waaraan alle Vlamingen zich kunnen 

spiegelen. Het Graafschap Vlaanderen met zijn verleden en zijn verwezenlijkingen wordt toegeschreven aan 

alle Vlamingen – dus niet alleen aan Oost- en West-Vlamingen. België vormt dan aan de andere kant een 

vaderland, een onafhankelijke staat waarvoor gevochten moet worden. Het is ‘dierbaar’ en het vormt voor 

de soldaten het voorwerp van affectie en het doel van hun strijden. Het hoger weergegeven citaat vat 

samen hoe de West-Vlaamse frontblaadjes hun weg vinden in het spanningsveld tussen Vlaanderen en 

België. Uit het Vlaamse verleden halen ze een glorieuze identiteit en een overwinningsmentaliteit. Het is 

het verleden dat van belang is voor de ‘trots’ van de West-Vlaamse soldaten. Het Belgisch verleden geeft 

een zin aan de oorlog en benadrukt de historische onafhankelijkheid van een eigen Belgische staat als 

legitimatie voor het strijden. De soldaten zijn ‘Vlaamse Belgen’: ze strijden als Belgen voor hun vaderland en 

vinden hiervoor de trots en de traditie van de overwinning in een Vlaamse ziel. 

Ook het dorpsparticularisme komt in West-Vlaanderen sterk naar boven, sterker dan bij de andere 

provincies. Het is vaak een opstap om zich met dat groter geheel – het vaderland – te identificeren. Volgend 

citaat is tekenend en past dan ook uitstekend in deze conclusie. "Opeens dan voelden we sterker dan ooit 

haat en rechtvaardige wraaklust in ons hart: onze stad, de kern voor ons van 't Vaderland, was 

geteisterd."
192

 Het illustreert op welke manier stad en vaderland samen een eenheid vormen. Aan de stad 

kan men zich identificeren, het is bekend terrein. Het verleden van de eigen streek is algemeen gekend en is 

een echt deel van de identiteit: het verklaart het karakter van de stedelingen, of het nu ‘Brugsche Zotten’ of 

‘Poperingsche Keikoppen’ zijn. In minder verstedelijkte gebieden is het katholiek verleden een sterker deel 

van de identiteit: de komst van patroonheiligen en de kerstening van de gebieden in de middeleeuwen 

vormen een belangrijk onderwerp. Eigen streek, eigen dorp of stad, het is de thuishaven waar het vaderland 

begint en het vormt er tevens de kern van. Het is een bewijs voor de gelaagde identiteit waarin de Belgen 

tijdens de Eerste Wereldoorlog opnieuw hun weg vinden na de verwarring van de eerste oorlogsdagen. 
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Het verleden van België – inclusief Guldensporenslag, Zuidelijke Nederlanden, Boerenkrijg, Belgische 

Revolutie en monarchie – wordt verbonden en al dan niet onbewust door elkaar gehaald met het verleden 

van Vlaanderen, waarin onder andere de Guldensporenslag en de Boerenkrijg terugkeren, maar waarin ook 

de glorie van Vlaamse graven, schilders en schrijvers hun opwachting maken. Op een derde niveau hangen 

het verleden van België en het verleden van Vlaanderen samen met het verleden van de eigen streek, de 

eigenheden van de stedelingen en de trots voor geuzennamen en kersteningen. Deze samenhang geeft een 

idee van het complexe beeld van het verleden dat de West-Vlamingen tijdens de periode  van de Eerste 

Wereldoorlog hadden. Toch slagen zij er elke maal opnieuw in om bij elk van deze verledens te achterhalen 

wat ze voor hen betekenen. Dat gebeurt vaak onbewust, maar het is een verdienste van het collectief 

geheugen, dat ervoor zorgt dat identiteit en verleden in constante wisselwerking met elkaar staan. Aan de 

hand van collectieve herinneringen schrijven de West-Vlamingen zichzelf een eigen identiteit toe. 

Die processen van herinnering zijn minstens even belangrijk als de inhoud van de herinneringen zelf. Het is, 

naast het bestuderen van de beelden van het verleden die voor de West-Vlamingen herhaaldelijk 

terugkomen, ook zeker de moeite om te bestuderen hoe die beelden gegroeid zijn. Vaak is sprake van 

mythevorming, daar waar een natie nood heeft aan mythes. In de frontblaadjes keren heel wat beelden 

terug die door de West-Vlamingen als belangrijke episodes uit het verleden worden ervaren. Ze bevatten 

een symbolische betekenis en een inhoud die zelfs belangrijker wordt dan het historische feit op zich – de 

symboliek gaat als het ware met de realiteit lopen.  

Inmiddels is veelvuldig onderzoek verricht naar de processen van herinnering die actief waren bij de 

bekendste van deze steeds terugkerende episodes uit het verleden, zoals bijvoorbeeld de 

Guldensporenslag, de Boerenkrijg en de Belgische revolutie, en naar hoe ze doorheen de tijd van karakter 

veranderden. Dit zorgt ervoor dat de mythevorming van deze bekendste episodes traceerbaar is. Het is 

opmerkelijk op welke manier de Belgen, als Nederlandstaligen of Franstaligen, verschillende verhalen op 

verschillende manieren kunnen aanwenden. Afhankelijk van de betekenis die van een historisch verhaal 

wordt verwacht, kan het verhaal veranderen. Zo veranderde de Belgische onafhankelijkheid van sfeer, 

naargelang er een dreiging uitging van het Franse Rijk of van Nederland. 

Het feitelijke verleden, dat wat echt heeft plaatsgevonden in de geschiedenis, wordt dus dankzij het 

collectief geheugen van de natie aangevuld met wat het doorheen de eeuwen aan betekenis gekregen 

heeft. Het wordt op die manier zoveel complexer – het verleden gebeurt niet één keer maar talloze keren; 

het verleden hangt af van welke betekenis het heden eraan geeft. Zoveel verschillende partijen gebruiken 

dezelfde gebeurtenis om verschillende redenen en schrijven de historische feiten extra eigenschappen toe. 

Onvermijdelijk worden ook die toegeschreven elementen de eigenlijke onderdelen van de gebeurtenis. Het 

is de taak van de hedendaagse historicus om niet alleen de echte geschiedenis te willen reconstrueren, 

maar ook de betekenis van het verleden te achterhalen doorheen de verdere geschiedenis, dit tot op 

vandaag. Dat zorgt voor een nieuwe kijk op het verleden: een onderzoek naar de gelaagdheid van het 

verleden vertrekt vanuit de noodzaak los te komen van de chronologie zoals die er tot nu toe was, want 

elke periode voegt iets toe aan wat vroeger plaatsvond. Het is een andere tijdsbeleving dan degene die we 

tot nu gewoon zijn. Het is de meest recente uitdaging voor de historicus: omgaan met andere belevingen 

van tijd en van historiciteit. 

De Eerste Wereldoorlog wordt na afloop zelf één van de mythes voor België, zowel voor de Franstalige als 

voor de Nederlandstalige Belgen. De manier waarop in de frontblaadjes geschreven wordt, doet inzien dat 

men besefte dat er iets unieks aan de hand was en dat dit in de geschiedenisboeken zou opgenomen 

worden. Dit lijkt misschien een heel banale opmerking – natuurlijk was de impact en het belang van de 

Eerste Wereldoorlog vanaf het begin duidelijk. Toch is hier iets aan de gang wat in het licht van dit 

onderzoek op een andere manier gedefinieerd kan worden: auteurs van frontblaadjes schrijven zich in in de 

geschiedenis en ‘schrijven’ letterlijk ‘geschiedenis’. Ze beseffen het belang van de inval in België en de 

invloed ervan op het toekomstige collectieve geheugen.  
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De West-Vlaamse frontblaadjes vormden – zoals eerder aangehaald in deze conclusie – een bescheiden 

bron voor een onderzoek naar de geschiedenisbeleving tijdens de Eerste Wereldoorlog. Toch zijn ze 

waardevol geweest en bleken ze voor het onderwerp voldoende materiaal aan te reiken. Daarnaast bieden 

ze nog zoveel verschillende mogelijkheden, zoals aangehaald in de bronkritische overweging. De 

persoonlijkheid van de frontblaadjes en de capaciteit ervan om elke lezer te laten meevoelen met de oorlog 

aan de hand van brieven, gevatte verhalen, oude grappen en leuke citaten, zorgen voor een nieuwe kijk op 

de oorlogsbeleving. Gewone kranten, brieven en dagboeken uit de Eerste Wereldoorlog zijn ondertussen 

bekend materiaal. In de frontblaadjes komt alles samen en wordt meer dan één persoonlijke kijk op de 

feiten aangeboden. Ze zijn waarschijnlijk de grootste verzameling van gebundelde soldatenbrieven. Dit alles 

leidt er toe dat deze bron niet alleen veel meer onderzoek, maar ook een populairdere status als toonobject 

verdient. In het licht van de honderdjarige viering van de Eerste Wereldoorlog bieden ze een nieuwe 

invalshoek, met nieuwe citaten en nieuwe verhalen. De frontblaadjes zijn ideaal om als publiekshistoricus 

mee aan de slag te gaan. Ze zijn getuigenissen van een belangrijke episode uit het Belgisch verleden. 

Ten slotte kan inzetten op het collectief geheugen van België, zowel van Vlaanderen als van Wallonië, iets 

opbrengen voor heden en toekomst van het land. Dat heeft verschillende redenen. Het collectief geheugen 

verbindt en verdeelt ons. De verklaringen voor het verdeelde Belgische landschap liggen in het verleden en 

in de manier waarop dat verleden nog meespeelt in de Belgische identiteit(en). Een begrijpen van dat 

collectief geheugen en het vatten van ons verleden zal iedereen helpen om het heden te begrijpen, zal er 

toe leiden dat het debat op een gezonde manier kan worden aangegaan. Dit sluit aan bij de voortrekkersrol 

die historici zouden moeten opnemen om de banden van het heden met het verleden aan te tonen. Het 

belang van het verleden voor het heden is tenslotte de voorwaarde voor onze eigen relevantie. 
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