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l. Preambule: Corona  

Wegens maatregelen omtrent de corona-crisis is het laatste semester van het academiejaar 

2019-2020, anders verlopen dan gedacht. Dit heeft ook invloed gehad op het schrijven van 

een masterproef. Mijn specifiek onderzoek was in eerste instantie niet op basis van 

archiefwerk of sociale interactie. De hinder die ik bijgevolg dus ondervonden heb was 

hoofdzakelijk dus door het sluiten van de bibliotheken en het niet meer in persoon kunnen 

communiceren met de promotor van deze scriptie. Ik had bijvoorbeeld geen fysieke toegang 

meer tot de oorlogsromans die in mijn bronnencorpus opgenomen zijn. Overigens was ook de 

fysieke toegang tot secundaire literatuur op die manier verhindert. 

Niettemin, in dit digitale tijdperk, heb ik deze belemmeringen zo goed als mogelijk proberen 

recupereren. Via online databanken kon ik namelijk heel wat terugvinden. Er waren enkele 

oorlogsromans die ik graag gebruikt had en niet terug vond, maar dit was een minderheid. 

Ook voor de secundaire literatuur kwam ik soms op een interessante titel die ik niet kon 

raadplegen of waarvan juist een specifiek hoofdstuk niet beschikbaar was. Op die manier heeft 

de zoektocht naar bronnen meer tijd in beslag genomen dan verwacht. Desalniettemin heb ik 

het oorspronkelijke concept van mijn masterproef kunnen behouden, wat het belangrijkste is. 

De enige verandering was dat ik dit concept nu onverwacht, volledig digitaal heb moeten 

uitwerken. Dit heeft dus hier en daar voor het niet kunnen gebruiken van bepaalde literatuur 

gezorgd. Al bij al viel dit dankzij de vele digitale toegangen, aangeboden door de Universiteit 

Gent, relatief mee. 
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ll. Voorwoord 
 

De voorbije vier jaar heb ik het geluk gehad kennis te mogen maken met geschiedenis, in de 

aula’s van de Universiteit Gent. Wanneer ik mijn opleiding hier begon, was ik ervan overtuigd 

dat ik zonder twijfel voor de studie van de geschiedenis van de Klassieke Oudheid zou kiezen. 

Het is dan ook met enige verbazing dat ik terugkijk op mijn loopbaan hier en vaststel dat mijn 

focus in het tweede jaar duidelijk verschoven is naar de studie van de Eerste Wereldoorlog. 

Hier ben ik blij om want dit studiegebied heeft mij de afgelopen drie jaar zeker en vast 

gefascineerd.  

 

Bijgevolg is het dan ook gepast om binnen dit kader mijn promotor, prof. dr. Antoon Vrints, te 

bedanken voor de begeleiding en feedback van deze masterproef, maar ook voor de 

begeleiding van mijn bachelorproef en historische praktijk ll. Ik heb in zijn lessen over de jaren 

heen veel bijgeleerd. Verder wil ik van deze ruimte ook gebruik maken om mijn ouders te 

bedanken, voor de kansen en de steun die ze mij geboden hebben. Overigens wil ik hen ook 

nog bedanken voor het nalezen en corrigeren van mijn masterproef.  

 

 

Marie Isaac 

24 mei 2020 
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1. Inleiding  
 

Een periode van oorlog brengt verderf, lijden en verdriet maar vormt zeker ook een 

inspiratiebron voor contemporaine kunstenaars. Het is dan ook geen verrassing dat een 

ongezien conflict zoals de Grote Oorlog, het onderwerp van verschillende creatieve expressies 

werd. Voor velen was de verbeelding van de oorlog in de publieke sfeer namelijk een manier 

om met verlies en pijn om te gaan. Deze verbeelding kon verder op verschillende manieren en 

via verschillende media voorkomen. In deze masterscriptie is het de bedoeling om dieper in 

te gaan op een specifiek en zeer populair medium uit deze periode: de literatuur. Meer nog, is 

het de opzet om binnen de contemporaine oorlogsliteratuur verder te gaan inzoomen op de 

manier waarop de vrouw hierin verbeeld werd.  

 

Volgens Janet Watson kan oorlogsliteratuur namelijk gezien worden als een literair genre op 

zich. De werken die het omvat, zijn volgens haar een weerspiegeling van zowel de effectieve 

oorlogsmaatschappij als de naoorlogse maatschappij waarin ze gevormd werden.1 Zo 

reflecteren romans, ondanks hun fictieve aard, toch een stuk van de sociale werkelijkheid. Het 

is dan ook mede om deze reden, dat ik ervoor gekozen heb mijn masterproef op basis van deze 

bron op te bouwen. Niettemin is het idee dat literatuur aangewend kan worden om een beeld 

van bepaalde aspecten van de oorlog te schetsen, ook niet nieuw.  

 

Het is namelijk via dit medium dat het meest frequent een portret van het oorlogsgebeuren 

gevormd wordt. Oorlogsverhalen vonden namelijk al vanaf de aanvang van het conflict hun 

weg naar het grote publiek. Ook na de Wapenstilstand, in de jaren 1920, bleef het genre zeer 

populair. Tussen 1927 en 1930, zien we verder een duidelijke piek inzake het aantal 

publicaties van oorlogsverhalen. Deze hausse in de publicatie van oorlogsboeken wordt 

doorgaans door literaire historici gezien als een soort overgang van een positieve, 

patriottische toon naar een meer teleurgesteld en pessimistisch beeld van een nutteloze 

oorlog.2  

 

Nu, wanneer de Eerste Wereldoorlog uitbrak en verschillende jonge mannen naar het front 

moesten vertrekken, bleven vele vrouwen thuis achter. In het geval van België is het wel 

belangrijk te vermelden dat de situatie hier net iets anders was. De mobilisatiegraad was 

namelijk veel lager dan in de andere, betrokken landen. Dit had ook een zekere invloed op de 

genderverhoudingen zoals verder in deze masterproef nog aan bod zal komen.3 Het was aan 

 
1 Janet Watson, Fighting different wars: Experience, memory and the First World War (Cambridge: Cambridge 

University Press, 2004), 3. 
2 Mark Hewitson, “A war of words: the cultural meanings of the First World War in Britain and Germany,” European 

Review of History 25, nr. 5 (2018): 746-77. 
3 Gita Deneckere, Vrouwen in de Eerste Wereldoorlog (Demens: NuMagazine, 2014): 29. 
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de Belgische vrouwen om zich niet enkel staande te houden in een land in staat van oorlog, 

maar ook in een volledig bezet land.  

 

Zij maakten op die manier actief deel uit van de oolrogservaring van de Belgen. Het is dan ook 

niet onlogisch dat zij als protagonisten of belangrijke figuren, in contemporaine 

oorlogsverhalen opduiken. Zeker in het heldendiscours is er volgens onder andere Venita 

Datta een soort shift te zien in de manier waarop de zelfopoffering van de vrouw verbeeld 

werd. Ze gebruikt hier het voorbeeld van de Belgische fusillé Gabrielle Peitit als illustratie. 

Zulke figuren werden volgens Datta na de oorlog namelijk neergezet als echte burgerhelden 

en kregen op die manier een soort mannelijke vrijheden toebedeeld, die nieuw waren voor 

vrouwen in het begin van de 20e eeuw.4  

 

Ook Tammy Proctor ziet in de verbeelding van vrouwen in oorlogsverhalen een soort nieuwe 

manier van denken over naoorlogse kwesties, zoals de publieke rol van vrouwen, vaderlijke 

autoriteit en de sociale orde.5 Of dit effectief zo was blijkt iets te zijn dat tot op de dag van 

vandaag nog onvoldoende onderzocht werd. Hier vond ik dan ook de inspiratie voor de 

insteek van mijn masterproef: een onderzoek naar de verbeelding van de vrouw in de 

oorlogsliteratuur van de Eerste Wereldoorlog. In het geval van België deed Madeleine Frédéric 

reeds onderzoek naar de Franstalige oorlogsliteratuur met betrekking tot dit onderwerp. Zij 

stelt namelijk dat de Belgische oorlogsliteratuur een rijk onderzoeksgebied bevat en ten 

onrechte verwaarloosd werd ten opzichte van de Franse oorlogsliteratuur.6  

 

Volgens haar biedt dit onderwerp dan ook nog vele mogelijkheden voor verder onderzoek. Ze 

zegt dat dit kan gebeuren door enerzijds de in haar werk ontbrekende, Franstalige werken uit 

het Interbellum mede te incorporeren, of door het onderzoek anderzijds uit te breiden in de 

tijd.7 Ik heb echter voor een andere insteek gekozen. In mijn masterproef draait het namelijk 

om een analyse van vrouwenbeelden in de Vlaamse oorlogsliteratuur. Ik geloof dat een 

Vlaamse tegenhanger van het onderzoek van Frédéric zowel een aanvulling op haar 

onderzoek, als een meerwaarde voor de Belgische geschiedenis van de oorlogsliteratuur en 

gendergeschiedenis in het algemeen kan zijn. Dit zeg ik omdat er ook in het Nederlands heel 

wat interessante romans geschreven werden die in een onderzoek met betrekking tot België 

vaak over het hoofd gezien worden.  

 

 
4 Venita Datta, Heroes and legends of fin-de-siècle France: gender, politics and the nation (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2011), 76-108. 
5 Tammy M. Proctor, Female Intelligence: Women and espionage in the First World War (New York: New York 
University Press, 2003), 117-18. 
6 Madeleine Frédéric, “Emancipation et aliénation féminine de l’univers de la fiction,” Cahiers d’histoire du 
temps présent 4, (1998): 38.  
7 Madeleine Frédéric, “Emancipation et aliénation féminine,” 40.  
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België is nu eenmaal een land met vele breuklijnen en tegenstelling en juist om een totaalbeeld 

van het land te vormen zijn afzonderlijke onderzoeken, naar de verschillende kanten van deze 

breuklijnen, noodzakelijk. Zo is er de laatste jaren sprake van een hernieuwde interesse in de 

Vlaamse oorlogsliteratuur. Door de jarenlange verwaarlozing biedt dit veld namelijk nog veel 

perspectief voor verder onderzoek. De Vlaamse oorlogsliteratuur vertelt wel degelijk een 

interessant verhaal. Zeker binnen een oorlogscontext is het verder relevant om deze literatuur 

te bekijken en te plaatsen tegenover de Franstalige literatuur. De Vlaamse gemeenschap kon 

bepaalde kwesties namelijk op een andere manier benaderen. Door dit dan weer te koppelen 

aan genderstudies vormt zich een interessante case-study waarbij onderzoek gedaan wordt 

naar de sociale context van gewone mensen en dit vanonderuit.  

 

Om dit onderwerp verder tot een goed einde te brengen en de romans die behandelt worden 

voldoende te kaderen is de masterproef die volgt opgedeeld in drie grote delen. Ik start mijn 

verhandeling met een algemene uiteenzetting over de historiografie over oorlogsliteratuur. 

Hierin komt zowel de internationale, als de Belgische en de Vlaamse context aan bod. Ook 

wordt er meer duiding gegeven bij de positie van de vrouw in het oorlogsgebeuren en of er 

binnen deze oorlogscontext sprake was van emancipatie volgens historici. Ten tweede volgt 

een onderdeel waarin meer uitleg verschaft wordt bij het bestudeerde bronnenmateriaal. Een 

roman is namelijk geen eenduidige bron, die zonder meer de werkelijkheid reflecteert. 

Bijgevolg is wat duiding bij de methodologie die toegepast wordt in deze scriptie dus 

wenselijk. Na die duiding volgt dan de eigenlijke analyse van tien, Vlaamse oorlogsromans.  

 

In deze analyse is het de bedoeling om de focus te leggen op de vrouwelijke personages en 

hun plaats binnen het verhaal. Er zal gekeken worden naar de manier waarop de figuren 

neergezet werden en hoe ze eventueel in relatie staan met de toenmalige, maatschappelijke 

werkelijkheid van de vrouw. In chronologische volgorde bestaat het behandelde 

bronnencorpus uit de volgende romans: Oorlogsnovellen van Ernest Claes uitgegeven in 1917, 

De nieuwe Uilenspiegel van Herman Teirlinck uitgegeven in 1920, Piot van Edward Vermeulen 

uitgegeven in 1923, Eer Vlaanderen vergaat van Jozef Simons uitgegeven in 1923, Het licht 

achter den heuvel van August Van Cauwelaert uit 1929, Roomdale’s jongelieden van Arthur 

Broekaert uitgegeven in 1930, Pruiken van Willem Putman uitgegeven in 1935, Nu begint het 

leven van Lode Zielens uitgegeven in 1935, Polder van Norbert Edgard Fonteyne uitgegeven 

in 1937 en In de schaduw van René Cnudde uitgegeven in 1939.  

 

Deze oorlogsromans werden geselecteerd op basis van enkele criteria. Eerst en vooral vallen 

de hier vernoemde romans onder de categorie ‘oorlogsroman’ en kunnen ze dus gelinkt 

worden aan de historische gebeurtenis van de Eerste Wereldoorlog. Ten tweede is een 

chronologische spreiding in de tijd belangrijk. De verschillende facetten van het Interbellum 

moeten min of meer evenwaardig vertegenwoordigd worden. Zo zijn zowel de jaren 1920 als 
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de jaren 1930 ongeveer evenredig terug te vinden in deze analyse. Ook zijn deze verhalen 

geselecteerd op basis van relevantie. Hiermee bedoel ik dat ik op zoek ben gegaan naar 

verhalen die hoofdzakelijk handelen over het dagelijkse leven in België tijdens de bezetting of 

de rechtstreekse jaren na de oorlog.  

 

Logischerwijs vertelt een verhaal over het leven in de loopgraven bitter weinig over de sociale 

status van vrouwen en hoe zij met veranderingen die de oorlog teweegbracht omgingen. 

Bijgevolg werden de boeken op voorhand geselecteerd, op basis van de aanwezigheid van 

relevante vrouwelijke personages. Deze personages hoeven niet noodzakelijk de 

protagonisten van het verhaal te zijn, maar de figuren moeten wel voldoende uitgewerkt zijn 

om een wisselwerking met de omgeving, mannelijke figuren en de bredere geschiedenis van 

de literatuur te kunnen bekijken. Als laatste criterium heb ik er ook op gelet dat de verhalen 

de periode van de oorlogsjaren zelf of de jaren na het conflict beslaan. De verhalen moeten 

met andere woorden gaan over personages die de oorlog zelf meegemaakt hebben. 

 

Samengevat is het in deze analyse dus de specifieke opzet om te kijken naar de vrouwelijke 

personages en hoe deze neergezet worden door contemporaine auteurs. Er zal gekeken 

worden naar de manier waarop ze beschreven worden en in welke verschillende contexten 

vrouwen voorkomen. Ik stel mij verder de vraag of ze een bepaalde agency toebedeeld krijgen 

die nieuw is en in een zeker contrast staat met de literaire conventies van de 19e eeuw. Zo is 

het de bedoeling om een eventuele verandering doorheen de tijd op te merken inzake de 

verbeelding van vrouwen die gelinkt kan worden aan de impact van de oorlog. Ook is het de 

bedoeling om te bekijken of er een patroon te zien is binnen het grote geheel van de 

oorlogsliteratuur.  

 

Verder is het eigenlijke doel van deze opzet tweeledig. Ten eerste is het de bedoeling te 

achterhalen of er wel degelijk sprake kan zijn van een link tussen literatuur en de 

maatschappelijke werkelijkheid. Kan de dagelijkse realiteit van gewone vrouwen tijdens en 

na de Eerste Wereldoorlog, met andere woorden, bestudeerd worden aan de hand van 

romans? Zijn de personages en de wereld die in een verhaal weergegeven worden, in zekere 

mate representatief voor de werkelijkheid? Ten tweede stel ik mij de vraag of er wel degelijk 

een verandering te zien is in de manier waarop auteurs van het Interbellum hun vrouwelijke 

personages neertzetten. Onderscheidt de oorlogsliteratuur zich op dit gebied van 

vooroorlogse romans of is hier eigenlijk gewoon sprake van een continuïteit? Het is op onder 

andere deze vragen dat er getracht zal worden een antwoord te bieden in deze masterscriptie.   
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2. De internationale oorlogsliteratuur  
 

2.1. Algemeen  

 

De Eerste Wereldoorlog was en is nog altijd de inspiratiebron van verschillende creatieve 

expressies. Dit onder andere omdat deze oorlog een ongezien bloederige en technische oorlog 

bleek te zijn, maar ook omdat het conflict een soort breuk met oude tradities en de overgang 

naar de moderne tijd representeerde voor de tijdgenoot.8 Verder was de Eerste Wereldoorlog 

de periode waarin massaal werken ‘recht van het front’ gepubliceerd werden. Deze boeken 

werden namelijk geschreven door een nieuw soort auteur: de soldaatschrijver. Het is zo dat 

de werken geproduceerd door deze soldaatschrijvers direct een soort waarheidsgehalte 

toebedeeld kregen. Ze werden gezien als getuigenissen recht van het front. Dit maakte ook dat 

die soldaatschrijvers hun werk tegenover het werk van auteurs die niet aan het front zaten 

plaatsten. Ze gingen met andere woorden het idee verdedigen dat de enige waarheid over de 

oorlog uit de pen van levensechte soldaten kwam.9  

Toch is deze waarheidsclaim volgens Nicolas Beaupré overroepen omdat de verhalen van 

soldaatschrijvers nog steeds over de eigen, subjectieve ervaring gingen. Ook werden die 

ervaringen vaak neergeschreven om zin te geven aan het hele gebeuren. Er werd in die 

specifieke boeken namelijk dikwijls gesproken over het noodzakelijke offer en er werd een 

vijandbeeld gecreëerd, dat overeenstemde met het beeld van de auteurs die het front niet 

meegemaakt hadden. In het geval van Frankrijk zorgden romantische verhalen van die 

laatstgenoemde auteurs voor de verspreiding van een gemeenschappelijke basis inzake de 

representatie van de oorlog. Na de oorlog ging de literatuur zich dan weer meer focussen op 

de oorzaken van het conflict, de grote militaire keuzes en de geopolitieke gevolgen van dit 

alles. Op die manier werd de oorlogsliteratuur van gewone mensen en soldaten een beetje op 

de achtergrond geduwd, terwijl de herinneringen van generaals en politici in opmars waren.10  

Anderen, zoals cultuurhistoricus George L. Mosse, stellen dat het naoorlogs mediadiscours 

gevormd werd door het brutaliseren van de oorlog, omdat dit de omgang met het toenmalige 

politieke geweld in Europa vergemakkelijkte.11 Historici zoals Antoine Prost gingen die 

stelling dan weer gaan nuanceren door erop te wijzen dat er, zeker in Groot-Brittannië en 

 

8 Bernd Hüppauf, “Literature (Germany),” 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World 
War, geraadpleegd 27.04.2019, https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/literature_germany.  

9 Nicolas Beaupré, “De quoi la littérature de guerre est-elle source?” Revue d’histore 4, nr. 112 (2011): 41-55. 
10 Beaupré, “De quoi la littérature de guerre,” 41-55. 
11 George L. Mosse, Fallen soldiers: reshaping the memory of the World Wars (Oxford: Oxford University Press: 
1994), 159-182. 

https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/literature_germany
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Frankrijk, een algehele beweging naar een meer pacifistische benadering van de oorlog op 

gang kwam na de wapenstilstand. Meer nog, volgens hen speelde pacifistische literatuur een 

heel belangrijke rol in het naoorlogse narratief.12 

Verder kan er gesteld worden dat er zich vlak na de oorlog een dipje voordeed inzake de 

publicatie van oorlogsboeken. Toch was dat dipje maar van korte duur aangezien er in de jaren 

1920-1930 stilaan een heropleving van de oorlogsliteratuur tot stand kwam.13 Verder stelt 

onder andere Nicolas Beaupré dat uiteindelijk de periode tussen 1928-1938 dé periode van 

de oorlogsromans is geweest. Het keerpunt zou er toen gekomen zijn met de publicatie van 

Im Westen nichts Neues van Erich Maria Remarque. Volgens Modris Eksteins is Remarque de 

soldaatschrijver bij uitstek die vandaag zelfs nog steeds het meeste succes heeft. Ook ziet hij 

die roman als het schoolvoorbeeld van hoe je een roman moet verkopen. Dat is onder meer 

het geval omdat het werk in twintig verschillende talen verkocht werd. Na dit werk volgde 

volgens Eksteins een hele stroom aan oorlogsboeken en daarom ziet hij Im Westen Nichts 

Neues als het begin van het ‘kassucces’ van de jaren 1929-1930.14  

Hierop volgend, wordt traditioneel gesteld dat dit werk de aanzet gaf naar een verandering in 

toon van de oorlogsverhalen. Zo zou de oorlogsliteratuur rond 1929-1930 meer pacifistisch, 

ontgoocheld en gedesillusioneerd zijn beginnen klinken. Dit is iets wat over het algemeen door 

verschillende historici, in verschillende landen geaccepteerd wordt.15 Ook Sophie De 

Schaepdrijver stelt dat overal in Europa het jaar 1930 de piek was wanneer het op 

oorlogsliteratuur aankomt en dat ook in België de toon van de verhalen meer ontgoocheld zou 

zijn geworden rond deze periode.16 Niettemin zou Duitsland toch afgeweken hebben van dat 

algemeen ontgoochelingsparadigma en zou de toon van de oorlogsverhalen daar zeer 

nationalistisch gebleven zijn, met het oog op het nationaal-socialisme en militarisme van de 

jaren 1930.17  

Nu is het zo dat sommige auteurs niet probeerden om romans, maar geschiedkundige 

verhandelingen te schrijven over de oorlog. Voor een lange tijd was het in theorie de norm om 

op een Rankeaanse manier je persoonlijke ervaringen van een historische analyse te 

 
12 Antoine Prost, “The impact of war on French and German political cultures,” The Historical Journal 37, nr. 1 
(1994): 209-17. 
13 Sophie De Schaepdrijver, “Death is elsewhere: The shifting locus of tragedy in Belgian Great War literature,” 
Yale French Studies nr. 2, (2002): 112-113. 

14 Modris Eksteins, Lenteriten (Antwerpen: Manteau, 2003), 313-315. 

15 Beaupré, “De quoi la littérature de guerre,” 41-55. 
16 Sophie De Schaepdrijver, “Death is elsewhere,” 112-113. 
17 Beaupré, “De quoi la littérature de guerre,” 41-55. 
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scheiden.18 Modris Eksteins heeft in dit opzicht dan ook de onkunde van de naoorlogse 

historici, om de oorlog in een herinnering te gieten, benadrukt. Die onkunde was het geval 

omdat ze zelf nog overweldigd werden met verlies en lijden en op die manier de kleinere 

doelen of keerpunten niet of moeilijk konden zien. Het was bijgevolg aan de literatuur om de 

stilte te doorbreken. Op die manier werd de oorlogsliteratuur eigenlijk een lieu de mémoire op 

zich.19 

2.2. Debatten en controversen 

In het volgende onderdeel is het de bedoeling om even te kijken naar tegenstrijdige meningen 

binnen de historiografie, over de oorlogsliteratuur van de Eerste Wereldoorlog. Jonathan 

Vance stelt bijvoorbeeld dat er in Groot-Brittannië, op het einde van de jaren 1920, een 

controverse ontstond tussen veteranen onderling met betrekking tot de oorlogsliteratuur. 

Aan de ene kant had je degenen die de trend naar meer gedesillusioneerde romans volgden, 

terwijl er aan de andere kant anderen waren die naar eigen zeggen ‘de nagedachtenis aan hun 

gevallen vrienden’ wilden beschermen, door juist tegen die trend in te gaan.20  

Sommigen waren met name gedegouteerd door deze boeken omdat ze hun ervaringen aan het 

front vervuilden. Verschillende Britse kranten kregen dan ook verschillende klachten en boze 

lezersbrieven van veteranen. Ook in Nieuw-Zeeland werden filmversies van bijvoorbeeld Im 

Westen nichts Neues verboden en in Australië werden gedesillusioneerde boeken 

gecensureerd om de nagedachtenis aan de gevallen soldaten eervol te houden.21 

In 1930 was er in Groot-Brittannië weer een aanval op gedesillusioneerde oorlogsboeken 

door een zekere Douglas Jerrold. Hij stelt in zijn boek The lie about the war dat het 

weergegeven beeld in de populaire oorlogsboeken uit 1929-1930, fundamenteel onwaar is. 

Volgens hem konden de individuen die deze boeken ook geschreven hebben, het grotere 

plaatje en de klappen die door de legers als groep uitgedeeld werden niet zien. Jerrold vond 

dan ook dat de lasten van een individu aan het collectief gekoppeld moeten worden om het 

echte tragische en heroïsche van een veldslag of de oorlog in zijn geheel te zien. 

 

18 Leonard V. Smith, “France, the Great War and the return to experience,” Journal of Modern History 88, nr. 2 
(2016): 380-415.  

19 Modris Eksteins, Lenteriten, 275-98. 

20 Jonathan Vance, “The soldier as novelist: literature, history and the Great War,” Canadian Literature 179, 
(2003): 22-37. 

21 Robert Sharpe, The Last Day, The Last Hour. The Currie Libel Trial (Toronto: Carswell, 1988), 10. 
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Deze discussie bleef zelfs nazinderen tot in 1969. Cornelli Barnett mengde zich toen in het 

debat door een onderscheid te maken tussen de literaire verdiensten van de auteurs en het 

licht dat de boeken op de Britse geschiedenis werpen. Hij stelt ook dat de oorlogsboeken uit 

de jaren 1928-1931 de beslissende indruk van de oorlog bij het publiek gevormd hebben. Ook 

vindt Barnett dat er in deze periode een algemeen gevoel van vijandigheid heerste tegenover 

de oorlog, wat enkel nog versterkt werd door die bewuste oorlogsboeken. Verder heeft hij ook 

het idee gevormd dat deze boeken dus onrepresentatief zijn wanneer het gaat over de oorlog. 

Dit idee dat de weergave van het conflict in de oorlogsboeken het beeld was van de 

minderheid van de samenleving, was niet nieuw en werd in 1930 al door de Times Literary 

Supplement aangehaald. Niettemin, was de doorn in het oog van Barnett vooral de publieke 

perceptie van de oorlog in zijn eigen tijd.22 

 

Het idee van het niet-representatief zijn van oorlogsboeken werd ook overgenomen door 

Brian Bond. Volgens Bond blijft de Eerste Wereldoorlog een schaduw werpen over de Britse 

cultuur en de herinnering ervan tot in het begin van de 21e eeuw. Ook blijft het een zeer 

controversiële oorlog, waarbij de herinnering meer gedomineerd wordt door mythes dan 

historische realiteit zegt hij. Volgens Bond is het idee van de Eerste Wereldoorlog als een 

nutteloze oorlog vol horror dan ook incorrect. Hij stelt dat de oorlog juist nodig was en zeer 

succesvol was voor Groot-Brittannië. Voor hem was de Eerste Wereldoorlog een 

schoolvoorbeeld van een democratische natie dat de wapens opneemt voor de goede zaak.23  

 

Brian Bond argumenteert dan ook dat historici er niet in geslaagd zijn om een positieve 

interpretatie van de rol van Groot-Brittannië in de Eerste Wereldoorlog uit te werken. Volgens 

hem is dit het geval omdat historici hun versies van het conflict te veel baseren op de anti-

oorlog-literatuur en andere populaire media van de late jaren 1920. Verder vindt Bond ook 

dat door het zich baseren op die ‘denkbeeldige en persoonlijke literaire constructies’, historici 

de belangrijkere vragen met betrekking tot de oorlog over het hoofd zien. Toch is hij blij om 

te zien dat er, sinds de jaren 1990, verschillende historici af beginnen te stappen van dat beeld 

van een nutteloze oorlog en verder beginnen te kijken dan de ontgoocheling weergegeven in 

de oorlogsliteratuur.24  

 

Niettemin heerst er nog altijd het idee dat er zich tijdens 1929-30 een verschuiving voltrok in 

de publieke opinie rond de Eerste Wereldoorlog. Auteurs zoals Hew Strachan volgen het idee 

 
22 Cornelli Barnett, A military historian’s view of the Great War (London: Royal Society of Literature, 1970), 1-
18.  
23 Brian Bond, The Unquiet Western Front: Britain’s role in literature and history (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2002), XII-1. 

24 Brian Bond, The Unquiet Western Front,  XII-1. 
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dat op zijn minst het grootste deel van die publieke opinie veranderde onder invloed van de 

oorlogsboeken uit deze periode.25 De meeste historici aanvaarden ook dat die oorlogsverhalen 

het grootste deel van de publieke opinie weerspiegelen en dat romans de sfeer van de oorlog 

accuraat weergeven. Rodney Gerald Beecham beaamt vervolgens dat er inderdaad een 

algemeen patroon te zien was in de publieke opinie rond de Eerste Wereldoorlog: van 

enthousiast in het begin, naar wraakzuchtig tegenover Duitsland en ontevreden met de 

wapenstilstand op het einde.26  

 

Het ding is nu dat er eindeloos veel individuele uitzonderingen waren op dit algemeen 

patroon. Verder is Beecham zijn punt dat er niet opeens een golf van ontgoocheling was in 

1929. De ideeën rond de moderne oorlog of nobele zaak waren in de meeste gevallen volgens 

hem tegen het einde van 1919 al verdampt. In plaats van zo een golf waren er dus enorm veel 

individuele reacties op de oorlog, waarvan sommigen kunnen wijzen op een proces of een 

trend van ontgoocheling.27 Janet Watson heeft er dan weer op gewezen dat de periode van 

1929-1930 niet per se een periode van ontgoocheling inluidde, maar eerder de focus verlegde 

op de zware prijs van de oorlog.28 

In Duitsland deed er zich dan weer een soort crisis inzake de herinnering en de representatie 

van de oorlog voor, na de wapenstilstand. De horror en chaos op het slagveld, samen met 

allemaal subjectieve oorlogservaringen, ondermijnden de autoriteit van de literatuur. Na 

1919 zorgde de vraag naar het ‘ware beeld van de oorlog’, voor verhitte debatten. Men was er 

namelijk niet over eens wie er voor de oorlogsgeneratie mocht spreken en wat de geschikte 

manier was om de wreedheid van de oorlog te benaderen. Auteurs zoals Benn, Döblin, of Musil 

waren bezorgd over het verlies van authenticiteit in het discours. Dit was volgens hen het 

geval omdat de literatuur niet meer in staat was voor de werkelijkheid te spreken. De 

traditionele kaders waren niet meer voldoende om het trauma van deze technologische en 

moderne oorlog te verbeelden.29 

Voor degenen die aan de andere kant nog steeds in de natie geloofden, was oorlog nog altijd 

het ultieme doel. De publicatie van Thomas Mann’s Betrachtungen eines unpolitischen in 1928 

was een grote mijlpaal in het nationalistisch discours. De kern was hier de ‘Duitse vrijheid’, 

geïnspireerd door de Verlichtingswaarden. Duitsland had niet alleen het recht, maar ook de 

 
25 Hew Strachan, The First World War volume 1: A call to arms (Oxford: Oxford University Press, 2001). 
26 Rodney Gerald Beecham, “Fiction and memoir of Britain’s Great War: disillusioned or disparate?,” European 
Review of History 22, nr. 5 (2015): 791-813. 
27 Rodney Gerald Beecham, “Fiction and memoir of Britain’s Great War,” 791-813. 
28 Janet S.K. Watson, Fighting different wars: Experience, memory and the First World War in Britain (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2004). 
29 Hüppauf, “Literature (Germany).” 
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plicht om een oorlog te voeren voor Europese diversiteit. Zulke boeken werden dan ook direct 

opgepikt in het discours van de nationaal-socialisten.30  

Met de publicatie van Im Westen nichts Neues in 1928 wou de uitgever, Ullstein Verlag, een 

gedesillusioneerd beeld van de oorlog in Duitsland promoten. Op die manier wou hij met zijn 

uitgeverij de controle over de perceptie van de oorlog uit handen nemen van de nationalisten 

en nationaal-socialisten. Het wraakzuchtige discours rond de oorlog van deze laatste groep 

was namelijk dominant in deze periode. Toch was de publicatie van Im Westen nichts Neues 

als monument voor de ‘onbekende soldaat’ een groot succes. Niettemin leidde deze publicatie 

ook tot een debat rond de representatie en interpretatie van de Eerste Wereldoorlog in de 

Weimarrepubliek. Zowel de linkse als de rechtse zijde van het politieke spectrum, poogde de 

geloofwaardigheid van Remarque te ondermijnen. De nationalisten en nationaal-socialisten 

slaagden er uiteindelijk in om rapporten van het front te publiceren, die de gedesillusioneerde 

beschrijvingen van Remarque ondermijnden. Op die manier trok de rechtervleugel het 

monopolie op de verbeelding van de oorlog terug naar zich toe.31   

Verder rees er in het naoorlogs Frankrijk ook een debat rond de oorlogsliteratuur. Wanneer 

fictie in oorlogsverhalen steeds populairder werd, publiceerde Jean-Norton Cru zijn Témoins 

en Du témoignage. Hierin ging hij kritiek leveren op meer dan 300 Franse oorlogswerken. Het 

feit dat authenticiteit en waarheidsgetrouwheid zijn belangrijkste evaluatiecriteria waren, 

stuitte verschillende auteurs dan ook tegen de borst.32 Hij was verder ook een van de eerste 

historici die egodocumenten, getuigenissen rechtstreeks van de soldaten zelf, behandelde als 

waardevolle historische bronnen. Op dit gebied zal hij een uitzondering blijven tot ongeveer 

de jaren 1960, aangezien historici tot die tijd vooral gefocust bleven op de eerder politieke en 

diplomatieke bronnen van de Eerste Wereldoorlog.33  

Niettemin was Jean-Norton Cru op zijn beurt zelf het onderwerp van kritiek, omdat zijn 

bronnenkritiek volgens sommigen voortkwam uit zijn eigen, subjectieve oorlogservaringen. 

Zo ging hij getuigenissen die niet overeenkwamen met de manier waarop hij zijn tijd als 

 

30 Hüppauf, “Literature (Germany).” 

31 Thomas Schneider, “Krieg ist Krieg schlieβlich. Erich Maria Reamarque: Im Westen nichts Neues,” In Von 

Richthofen bis Remarque: deutschsprachige Prosa zum I. Weltkrieg, eds. Thomas Schneider en Hans Wagener 

(Amsterdam: Rodopi, 2003), 217-233. 

32 Beaupré, “De quoi la littérature de guerre,” 41-55. 

33 Rose Spijkerman, Olivier Luminet en Antoon Vrints, “Fighting and writing. The psychological functions of 
diary writing in the First World War,” in Experience and memory of the First World War in Belgium. Comparative 
and interdisciplinary insights, eds. Geneviève Warland (Münster: Waxmann Verlag, 2018), 23. 
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soldaat beleefd had weerleggen of aanduiden als onwaar. Zo was zijn grootste kritiek ook van 

toepassing op hemzelf.34 

  

 

34 Beaupré, “De quoi la littérature de guerre,” 41-55. 
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3. De Belgische oorlogsliteratuur 

Ook de Belgische oorlogsliteratuur evolueerde naar een soort lieu de mémoire op zich.35 

Niettemin zou de Belgische oorlogsliteratuur nooit opgenomen worden in het internationale 

canon en werd ze nooit beschouwd als iets om op te leunen in de Belgische herdenking van de 

Grote Oorlog. De Belgische, contemporaine literatuur had namelijk altijd de neiging om 

beelden van tragedie steeds buiten de landsgrenzen te zoeken. Volgens Sophie De 

Schaepdrijver heeft België dus geen echte geschiedenis of coherente herinnering, wanneer het 

aankomt op de Eerste Wereldoorlog. Ook heeft de ervaring van die herinnering te maken met 

die desintegratie. Een coherente herinnering van de oorlog construeren was overigens een 

hele uitdaging voor alle naties en culturen die bij het conflict betrokken waren. Het gaat hier 

dus niet enkel om een Belgisch fenomeen.36 

Voor België specifiek betekende de oorlog dus een bittere anticlimax, ontgoocheling en een 

als maar slechter wordende ervaring. Ook verloor het land zijn slachtofferstatus uit 1914 door 

het relatief lage, Belgische dodental. Verder werd de Belgische oorlogsgeneratie door de 

Vlaamse beweging voorgesteld als gesplitst door linguïstische breuklijnen. Volgens deze 

beweging zou er geen gemeenschappelijke ervaring geweest zijn die de Walen en Vlamingen 

met elkaar linkte. De Belgische oorlogsliteratuur is er volgens Sophie De Schaepdrijver 

bijgevolg nooit in geslaagd een echte lieu de mémoire te vormen. Het land heeft namelijk altijd 

gesteund op buitenlandse literatuur voor haar herinnering van de oorlog.37 Volgens Wim 

Chielens onderschrijft het gegeven België als Britse reden om in de oorlog te stappen nu de 

absurditeit van het hele gebeuren.38 

 

Ook greep de Eerste Wereldoorlog hard in op het vooroorlogs beeld van België, als een land 

met een cultuur die een samensmelting was van de Germaanse en de Romaanse traditie. Dit 

had uiteraard ook een impact op de Belgische auteurs. Aanvankelijk promootte de Revue 

Nationale het idee van broederschap onder alle soldaten aan het front. Toch moest dit beeld 

uiteindelijk wijken voor een meer dualistische visie rond Duitsland. Volgens Philippe Beck 

werd er aan de ene kant nog steeds een beetje vastgehouden aan dat vooroorlogse, 

romantische en humanistische Duitsland. Toch was er dan vooral dit nieuwe beeld van een 

militaristisch Duitsland vol barbaren dat steeds meer de bovenhand haalde.39 

 
35 Modris Eksteins, Lenteriten, 275-98. 
36 De Schaepdrijver, “Death is elsewhere,” 112-113. 
37 De Schaepdrijver, “Death is elsewhere.” 94-96. 
38 Wim Chielens, Nooit meer terug naar Tipperary (Groot-Bijgaarden: Globe, 1995). 
39 Philippe Beck, “Les écrivains du front Belge: Groupements, revues, littérature de guerre et antimilitarisme,” 
Interférences littéraires nr. 3 (2009): 175-176. 
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Verder kwam in de eigenlijke Belgische oorlogsliteratuur van het Interbellum de impasse en 

onbeweeglijkheid van het front meer centraal te staan. Er werden meer ontgoochelde of 

gedesillusioneerde werken gepubliceerd. Sophie De Schaepdrijver stelt hier dat dit soort 

boeken eerst maar weinig succes hadden en pas populair werden na een algemene shift inzake 

de toon van oorlogsboeken rond 1929. Volgens haar, en verschillende andere historici, werd 

deze verschuiving naar een meer ontgoochelde kijk op de Eerste Wereldoorlog ingeluid door 

Im Westen nichts Neues van Erich Maria Remarque.40  

Verder argumenteert De Schaepdrijver dat het niet vinden van een doel voor het lijden, deze 

gedesillusioneerde boeken met elkaar verbindt. De oorlog werd dan terug leesbaar gemaakt 

voor het grote publiek door het verhaal van een opgeofferde generatie naar de voorgrond te 

brengen, in plaats van nationaal heroïsme centraal te stellen. Ook werden de werken uit het 

begin van de oorlog, van Verhaeren of Maeterlinck, al snel bestempeld als beschamende 

propaganda volgens De Schaepdrijver.41  

Terwijl officiële instanties de bezetting in het naoorlogse België beschreven als een soort 

nationale test die over het algemeen goed doorkomen was, sprak de literatuur eerder over 

een pauze of een gat in de levens van effectieve mensen.42 Dat was het geval omdat die boeken 

meer van de hand van het ‘gewone volk’ kwamen. Er kan dus gezegd worden dat 

geschiedschrijving meer top-down was, terwijl de literatuur meer bottom-up was. De 

Schaepdrijver gebruikt hier ook de veelzeggende titel Van een verloren zomer van Cyriel 

Buysse om dit te illustreren.43  

 

De bezetting als ‘een tijd waarin niemand leeft’, was dus volgens De Schaepdrijver hét thema 

van de Belgische oorlogsliteratuur uit het Interbellum. Volgens haar werd er ook een 

stereotiep beeld van de Duitse bezetters opgehangen in de literatuur en dit omdat de Duitsers 

en de Belgen effectief apart leefden in het bezette België. Ze refereert hier naar een soort 

koloniaal systeem. De geschiedschrijving legde dan weer meer de focus op het harde en 

vernietigende regime dat de Duitsers oplegden aan het Belgische volk. In de literatuur werd 

dit eerder onder de noemer ‘nu eenmaal des oorlogs’ geplaatst.44 

Verder wordt het bezette België niet voorgesteld als een gemeenschap, maar als een plaats 

waar bedriegen, stelen en liegen heel gewoon was geworden. Romanschrijver Pierre 

Broodcoorens schreef bijvoorbeeld over de profiteurs die hun landgenoten onrecht 
 

40 De Schaepdrijver, “Death is elsewhere,” 94-96. 
41 De Schaepdrijver, “Death is elsewhere,” 94-96. 
42 De Schaepdrijver, “Death is elsewhere,” 94-96. 

43 Sophie De Schaepdrijver, Erfzonde van de 20e eeuw: notities bij 14-18 (Antwerpen: Houtekiet, 2013), 200-70.  

44 De Schaepdrijver, Erfzonde van de 20e eeuw, 200-270. 
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aandeden.45 De Schaepdrijver stelt dan ook dat er in de Belgische literatuur van het 

Interbellum veel aandacht geschonken werd aan onderlinge haat, wrok en profitariaat. Ook 

de spanningen tussen stedelingen en boeren, vluchtelingen en degenen die gebleven waren, 

activisten en de rest werden uitgewerkt. Schrijvers schetsten een beeld van het bezette België 

als een plaats zonder solidariteit of medelijden.46  

De focus werd gelegd op liegen, bedriegen, stelen en woekeren. Dit zou volgens De 

Schaepdrijver in de geschiedschrijving dan weer een beetje aan de kant gelaten zijn. Ook 

zorgde de eerder subjectieve literatuur, met die focus op de impact die de oorlog had op echte 

mensenlevens, volgens haar dus voor een noodzakelijke tegenhanger en correctie voor de 

geschiedschrijving. Overigens plaatst ze de Belgische oorlogsliteratuur van het Interbellum 

met die bewuste, pessimistische blik in het algehele ontgoochelingsdiscours van deze 

periode.47   

Het is nu eenmaal zo dat in een land als België tegenstellingen altijd zeer sterk aanwezig 

geweest zijn en dus ook in een periode van oorlog tot uiting kwamen. De literatuur zorgde 

hier dus voor de noodzakelijke correctie van de geschiedschrijving en handelde wel over die 

interne breuklijnen. Met betrekking tot dit onderwerp, wil ik dan nog even Hans Renders, Jan 

Stuyck, Manu Van Der Aa en Sjoerd van Faassen aanhalen. Zij schreven over hoe ingewikkeld 

de politieke loyaliteiten waren in België en hoe auteurs hier posities in innamen. Volgens hen 

moet er toch gezegd worden dat de Belgische tegenstellingen tijdens de oorlog minder scherp 

zichtbaar waren, vanwege de oorlog en de gemeenschappelijke vijand.48  

Niettemin, blijkt de wijze waarop de oorlogsproblematiek omschreven werd veel meer divers 

dan oorspronkelijk gedacht.49 Anna Musschoot en Luc Devoldere wijzen binnen dit kader op 

de bekende uitspraak ‘Wij hebben geen oorlogsliteratuur’ van Filip de Pilleceyn. Hier bedoelt 

hij volgens hen dat er geen grote, internationale werken, zoals Le Feu of Im Westen nichts 

Neues, het licht zagen in België. Desalniettemin was er volgens hen wél een zeer intens, literair 

leven aan de gang in België.50 

   

 
45 De Schaepdrijver, “Death is elsewhere,” 94-113. 
46 De Schaepdrijver, Erfzonde van de 20e eeuw, 200-270. 
47 De Schaepdrijver, Erfzonde van de 20e eeuw, 200-270. 
48 Hans Renders et al., Schrijvers in de Eerste Wereldoorlog (Hoogstraten: Zacht Lawijd, 2014), 4. 

49 Hans Renders et al., Schrijvers in de Eerste Wereldoorlog, 4.  

50 Anna Musschoot en Luc Devoldere, “'Wij hebben geen oorlogsliteratuur': Zacht Lawijd' over schrijvers in de 

Eerste Wereldooorlog,” Ons Erfdeel (2015).  
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4. De Vlaamse oorlogsliteratuur  
 

In het geval van Vlaanderen stelt Geert Buelens dat er sprake was van een generatieconflict 

dat in 1914 op de spits gedreven werd. Het is namelijk zo dat er in 1914 een eerste generatie 

was die middelbaar onderwijs genoten had in het Nederlands en stond te trappelen voor een 

eigen, Nederlandstalige universiteit. Die Vlaamse jongeren en elite-in-wording, radicaliseerde 

al snel wat betrof de Vlaamse zaak. Los hiervan voelden ze echter ook dat er in het algemeen 

een nieuwe wereld ophanden was en ze wilden die nakende revolutie zelf gaan forceren. Dit 

contrasteerde niettemin met de oudere generatie, dewelke zichzelf eerder als passivisten ging 

profileren.51 

 

Bij de Duitse inval in 1914 bereikte dat generatieconflict een hoogtepunt. Vele ‘activistische’ 

jongeren wilden namelijk ingaan op het voorstel van de Duitsers om de Gentse universiteit te 

vernederlandsen. Niettemin belandden professoren en studenten die hierin meegingen, zoals 

bijvoorbeeld Wies Moens, na de oorlog in de gevangenis. Verder is het ook belangrijk om te 

vermelden dat dit heersende revolutionaire gevoel bij de jongeren, niet typisch Vlaams was. 

Het was een fenomeen dat over het hele continent terug te vinden was.52 

 

Zo is er een diepere, spirituele betekenis aan de oorlog te koppelen, namelijk een oorlog voor 

de waarden die door de avant-garde gepropagandeerd werden. De oude samenleving moest 

verdwijnen en iedereen moest zich in de strijd smijten. Het is bijgevolg geen verrassing dat de 

artistieke voorhoede, inclusief auteurs, massaal dienst nam in 1914. Toch groeide al snel het 

inzicht dat de Eerste Wereldoorlog niet voor die gedroomde bevrijding zou zorgen, maar op 

een ongeziene, machinale, bureaucratische slachtpartij zou uitdraaien. In Vlaanderen liep het 

niet meteen zo een vaart. Er was politiek gezien wel het een en ander op til maar de oorlog 

zorgde ervoor dat alle evoluties eigenlijk stil kwamen te liggen. Het is dan ook geen verrassing 

dat Geert Buelens stelt dat we oorlogsliteratuur niet enkel moeten bestuderen om de oorlog 

beter te begrijpen, maar ook om onderzoek te doen naar bredere culturele, sociale en politieke 

evoluties.53 

 

Christophe Verbuggen argumenteert verder dat alle Nederlandstalige intellectuelen in België, 

aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog, als gedomineerd door hun Franstalige 

collega’s kunnen beschouwd worden. Toch stelt hij dat de Vlamingen, ondanks die inferieure 

status, met ontzag en respect naar Belgische, Franstalige publicaties keken. Ze wilden geen 

Nederlandstalige dominantie installeren, ze wilden enkel op gelijke hoogte geplaatst worden. 

Verder stelt hij dat het uiteengroeien van de Nederlandstalige en Franstalige literatuur in 

 
51 Geert Buelens, Van Ostaijen tot heden: zijn invloed op de Vlaamse poëzie (Nijmegen: Vantilt, 2001), 57. 

52 Buelens, Van Ostaijen tot heden, 59.  
53 Buelens, Van Ostaijen tot heden, 60. 
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België rond deze periode, te maken had met het weigeren van de Franstaligen om hun 

dominante positie in de Belgische sociale ruimte te delen. Volgens hem was het dan ook zo dat 

bij aanvang van de Eerste Wereldoorlog enkel nog gatekeepers overbleven en geen Belgische 

structuren. Verbruggen ziet dit eerder als een paradox: in een klimaat waar transnationale en 

intellectuele sociabiliteit een drijvende kracht was, groeiden Belgische Nederlandstalige en 

Franstalige intellectuelen steeds verder uit elkaar.54 

 

Het lijkt er dus met andere woorden op alsof Vlaanderen en Wallonië, op intellectueel gebied, 

steeds meer van elkaar verwijderd raakten aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. 

Het struikelblok lijkt hier dan ook de taal te zijn geweest. Vlaamse jongeren wilden zich 

namelijk doen gelden en de Nederlandse taal op gelijke hoogte plaatsten van het Frans. De 

inmenging van de Duitsers in de kwestie laat het conflict enkel maar escaleren. Verder is dit 

revolutionaire gevoel dus iets wat zich in heel Europa manifesteerde. De jeugd was klaar voor 

verandering, voor een nieuwe wereld en wou zich daar ook actief voor inzetten. Het is binnen 

deze onstabiele sfeer van drang naar vernieuwing, dat de Duitse invasie plaatsvond en zeker 

in Vlaanderen ging men juist op deze instabiliteit inspelen.55  

 

Overigens circuleerden er, in Vlaanderen, rond 1920 dan weer amper literaire getuigenissen 

over de oorlog. Frederik Deflo verklaart dit door te stellen dat oud-strijders toen over het 

algemeen maar weinig kwijt wilden over hun oorlogsverleden. Toch was er hier, rond deze 

periode, wel het een en ander te doen rond oorlogsliteratuur. Filip De Pillecijn vond dat gebrek 

aan publicaties bijvoorbeeld helemaal niet kunnen in verhouding met het politieke leed dat zo 

vele Vlamingen hadden moeten doorstaan. Als reactie hierop schreef hij het artikel Wij hebben 

geen oorlogsliteratuur. Het kwam erop neer dat hij veel meer verwacht had van de Vlaamse 

pennen, wat volgens Deflo nogal arrogant was aangezien hij zelf niet echt iets van grote 

omvang geschreven had.56   

 

August Van Cauwelaert riep dan weer op tot meer geduld en tijd om de herinneringen te laten 

bezinken, vooraleer ze in een boek te vertalen. Volgens hem waren woorden zinloos en 

schoten ze te kort om het leed van de voorbije jaren te beschrijven. Een poging hiertoe zou 

kunnen leiden tot het miskennen of misbruiken van het offer van de gevallen soldaten. 

Niettemin werd er in de jaren 1920 veel verwacht van de oorlogsliteratuur. Verschillende 

critici gingen namelijk criteria gaan samenstellen voor hoe een goed oorlogsboek eruit moest 

zien. Het verhaal moest bijvoorbeeld edel, mooi en verheffend zijn, omdat de oorlog het 

 
54 Christophe Verbruggen, Schrijverschap in de Belgische belle époque: een sociaal-culturele geschiedenis 
(Nijmegen: Vantilt, 2009), 298. 
55 Frederik Deflo, De literaire oorlog: de Vlaamse prozaliteratuur over de Eerste Wereldoorlog (Wevelgem: 
Kreatief, 1998), 120. 
56 Frederik Deflo, De literaire oorlog, 120. 
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tegenovergestelde hiervan geweest was. Ook moest het duidelijk maken dat zo een gruwel 

nooit meer mocht gebeuren. Met andere woorden, zo een boek moest een warme en 

universele boodschap uitdragen. Bijgevolg werd een visie op de oorlog als geheel verwacht, in 

plaats van een persoonlijk verhaal over het eigen lijden. De literatuur werd dus verondersteld 

een bindmiddel te vormen over de landsgrenzen heen. Verder werd oorlogsliteratuur tot aan 

de Tweede Wereldoorlog gezien als een expressie en niet als documentatie.57 

 

Ondertussen probeerde De Pillecijn een verklaring te vinden voor de ‘achterlijkheid’ van het 

Vlaamse oorlogsproza. Die verklaring was volgens hem dat de Vlamingen aangesproken 

werden in het Frans en bijgevolg de technische taal niet beheersten om de oorlog te 

beschrijven. Volgens Frederik Deflo is dat echter een zeer ludieke uitleg. Verder bleek Van 

Cauwelaert dan toch gelijk te krijgen volgens hem, aangezien de meest monumentale werken, 

ook in het buitenland, uiteindelijk pas rond het einde van de jaren 1920 verschenen. 

Desalniettemin bleven de literaire recensenten toch kieskeurig, onbevredigd en onbeschaamd 

wanneer het op de Vlaamse oorlogsliteratuur aankwam.58 

 

Men leek met andere woorden zelf nog niet goed te weten hoe de oorlogservaring beschreven 

moest worden. Het gaat hier namelijk over de Belgische oorlogservaring, maar toch heb je die 

Vlaamse zijde die zich wou laten gelden, samengaand met die steeds groter wordende kloof 

tussen Nederlandstalige en Franstalige literatuur. Toch was er die druk om al kort na de 

wapenstilstand de gebeurtenissen van de voorbije jaren, in een coherent discours te gieten. 

Hiervoor was het nog te vroeg en waren meningen en eigen oorlogservaringen te verschillend. 

Wat dan weer spanningen en contradicties veroorzaakte. Ook de spanning tussen de eigen 

oorlogservaring en het officiële discours van de staat, is iets wat vaak terug lijkt te komen. 

 

  

 
57 Deflo, De literaire oorlog, 121. 
58 Deflo, De literaire oorlog, 122. 
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5. De vrouw en de oorlogsliteratuur 
 

5.1. Vrouwen en de oorlog  
 

Het is gevaarlijk om generalisaties te maken over de oorlog en over de impact ervan, op gelijk 

welke categorie van sociale wezens. We moeten onderkennen dat ‘vrouwen’ een cultureel 

construct is en dat elk individu op zich anders beïnvloed werd door oorlog. Toch wordt in het 

werk van Susan Grayzel gesteld dat de Eerste Wereldoorlog een interessant kader biedt om 

de manier waarop vrouwen als groep hun eigen gender en identiteit benaderden in een 

moderne tijd, te onderzoeken. Volgens haar kan literatuur hierbij helpen en illustreren hoe 

gepast vrouwelijk gedrag gedefinieerd werd in de desbetreffende periode.59  

 

Volgens Grayzel was dit nagenoeg dikwijls op een vrij traditionele manier. Het was zo dat 

vrouwen hun plicht niet ontweken door te weigeren te vechten, maar juist door te weigeren 

toekomstige soldaten te blijven produceren. Het moeder-zijn was het enige dat hen een status 

kon geven die bijna gelijk was aan die van de soldaat. Op deze manier konden alle vrouwen 

verenigd worden in hun vrouw-zijn en hadden ze ook het gevoel dat ze een belangrijke 

bijdrage leverden aan de oorlog.60  

 

Zoals verder in deze scriptie nog naar voor zal komen is het moederschap een zeer belangrijk 

en wederkerend element in de oorlogsliteratuur. Nicoletta Gullace haar onderzoek wees er 

bijvoorbeeld op dat er in de propaganda dikwijls gesteld werd dat het een privilege was om 

voor de vrouw en het kind, die thuis achtergebleven waren, te vechten. De veiligheid van de 

familie werd naar voor geschoven als de primaire zorg van de natie. Het moeder-zijn en het 

beschermen van het nageslacht komt in zulke propaganda sterk naar voor.61  

 

Na de oorlog ontwikkelt zich volgens Cécile Vanderpelen zelfs een alarmistisch discours in 

verschillende naties rond ontvolking en een daling van het bevolkingscijfer in een onstabiel, 

diplomatiek klimaat. Hierdoor worden moeders aangespoord kinderen te baren en om die 

kinderen op te offeren aan het vaderland in gevaar, wanneer het moet. Degenen die dit 

weigerden te doen werden afgeschilderd als immoreel en egoïstisch.62 De oorlogsretoriek 

idealiseerde met andere woorden een sterk beeld van zowel het vrouw-zijn in de oorlog, als 

 
59 Susan R. Grayzel, Womens’s identities at war: Gender, motherhood and politics in Britain and France (United 
States of America: The University of North Carolina Press, 1999), 1-2. 
60 Susan R. Grayzel, Womens’s identities at war, 1-2. 

61 Nicoletta Gullace, “Sexual violence and family honor: British propaganda and international law during the 
First World War,” American Historical Review 102, (1997): 722-723. 
62 Cécile Vanderpelen, “Objet ou projet, jamais sujet: La femme et la littérature catholique d’expression 
française, 1918-1930,” Cahiers d’histoire du temps présent 4, (1998): 43. 
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van de mannelijke soldaat. Deze retoriek had zeker gevolgen voor de genderorde en de 

structuur van de samenleving in verschillende naties.63 

 

Dat sterke beeld van de moeder wordt binnen de oorlogscontext verder gelinkt aan de 

zelfopoffering van de vrouw. Er is toch wat bewijs dat suggereert dat het ideaal van een trots 

offer, wat vaak weergegeven werd in de literatuur, stilaan wortel vond in de alledaagse 

routines van vrouwen en een ideaal werd waar men zelf naar begon te streven. Het verdragen 

van pijn werd geassocieerd met prestige en sociale conventie. Een betekenisvolle bijdrage aan 

de oorlog moest bijgevolg lijden met zich meebrengen.64  

 

Het is volgens Claudia Siebrecht aangetoond dat het belang van opoffering en het verdragen 

van verdriet, in Duitsland, idealen waren die door vrouwen zelf heruitgevonden werden. Het 

was een populair thema in fictieliteratuur, maar werd ook sterk bediscussieerd in elitaire, 

vrouwelijke kringen en weergegeven op pamfletten. Het gaat hier dus niet om een 

genderstereotiep dat enkel uitgevonden werd door mannelijke politici en waar vrouwen zich 

gewoon aan conformeerden. Vrouwen gaven uit zichzelf vorm aan het ideaalbeeld.65 

 

Verder was lezen tijdens de Eerste Wereldoorlog een van de populairste 

vrijetijdsbestedingen. Oorlogsverhalen reflecteerden belangrijke attitudes en bezorgdheden 

zoals het moederschap, het huwelijk en patriottisme. Dit waren zaken die de mensen toen 

bezighielden. Het is zo dat die verhalen ook stevig beïnvloed werden door de grillen van het 

publiek. Meningen en gewoontes van lezers, hadden een sterke invloed op de verkoop van 

boeken en bijgevolg de acties van verkopers en auteurs.66  

 

Vrouwen maakten een steeds groter wordend onderdeel van het lezerspubliek uit, de meesten 

van hen waren geletterd, en drukten zo in toenemende mate hun stempel op de verkoop van 

romans. Verder vervaagde en verstevigde de grens tussen mannen aan het front en vrouwen 

aan het thuisfront tegelijkertijd. Ze waren namelijk fysiek gescheiden van elkaar en ervaarden 

de oorlog elk op een andere manier. Toch waren vrouwen ook een actief onderdeel van het 

oorlogsgebeuren en wilden ze hierover lezen.67    

 

Desalniettemin is het niet zo dat we zomaar kunnen aannemen dat die betrokkenheid van 

vrouwen bij het oorlogsgebeuren, automatisch wijst op meer seksuele vrijheden. Integendeel, 

 
63 Claudia Siebrecht, “The female mourner: gender and the moral of economy,” in Gender and the First World 

War, eds. Christa Hämmerle, O. Überegger, B. Bader-Zaar (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014), 2. 
64 Claudia Siebrecht, “The female mourner,” 154. 
65 Claudia Siebrecht, “The female mourner,” 154.  
66 Susan R. Grayzel, Womens’s identities at war, 12. 
67 Susan R. Grayzel, Womens’s identities at war, 12. 
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in de meeste landen was er zelfs sprake van een stap terug op dat vlak. Seksuele vrijheden 

werden namelijk gezien als onnozel en het waren vooral waarden zoals militarisme, 

nationalisme en patriottisme die belangrijk werden binnen de mentaliteit van de meeste 

leiders. Fictieauteurs kwamen deze leiders hierin zeer snel ter hulp en verwierpen 

feministische en pacifistische discoursen en dit desondanks dat staalharde feministen de best 

getrainde verpleegsters vormden gedurende de oorlog zelf.68 Maar op de rol van verpleegsters 

ga ik hier niet dieper ingaan aangezien dit mij te ver zou afleiden.  

 

5.2. Emancipatie of net het tegenovergestelde?  
 

Anders dan in Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland was de mobilisatiegraad van mannen 

voor het front in België zeer klein en de werkloosheid, door het grotendeels stil vallen van de 

economie, juist heel groot. De propagandabeelden van vrouwen die de nationale industrieën 

draaiende moetsen houden waren dus niet echt van toepassing op de Belgische casus. Toch 

werden er nieuwe genderrollen gevormd door de oorlog, met het kleine stukje België achter 

de Ijzer als grens. In het geval van vrouwen gaat het hier om ‘witte engelen’ die vrijwillig de 

dood en verminking trotseerden in de veldhospitalen, ten opzichte van arme 

soldatenvrouwen die hun kinderen gekookte aardappelschillen moesten voorschotelen. Deze 

uitersten zijn volgens Gita Deneckere indicatief voor veranderingen die de oorlog toch 

teweegbracht in het dagelijkse leven van gewone mensen.69 

 

Niet alleen de gigantische werkloosheid, maar ook het aan banden leggen van het 

verenigingsleven, cafés en herbergen zorgde ervoor dat de grenzen tussen de publieke en de 

private sfeer, die in de 19e eeuw bepalend waren voor genderrollen, hertekend werden. De 

taken van de vrouw in de privesfeer werden verder enkel zwaarder gedurende de 

oorlogsjaren. Die taken zorgden zelfs voor spontaan engagement in de volksbuurten van 

vrouwen. Denk hier maar aan onder andere de organisatie van de voedselbedeling en lokale 

initatieven met betrekking tot hygiëne, of ondersteuning bij de zorg voor kleine kinderen. 

Verder was de oorlog een aanzet naar een stille revolutie inzake geboorteplanning. De 

mannen leerden op grote schaal de condoom kennen aan het front en de vrouwen werden zich 

bewust van de moeilijkheden die komen kijken bij het opvoeden van kinderen in tijden van 

crisis. Ook is het belangrijk te vermelden dat vrouwen stemrecht voor het parlemnet kregen 

in België na de oorlog.70 

 

 
68 Helen Margaret Cooper, Adrienne Munich en Susan Merrill Squier, Arms and the Woman: War, Gender and 

Literary Representation (Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1989), 134-35. 
69 Gita Deneckere, Vrouwen in de Eerste Wereldoorlog, 29. 
70 Gita Deneckere, Vrouwen in de Eerste Wereldoorlog, 29. 
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De eerste wereldoorlog was namelijk de eerste oorlog die participatie vroeg van zowel 

soldaten als niet-soldaten. Dit was iets ongezien. De oorlog zorgde voor nieuwe kansen en dit 

was ook het geval voor vrouwen. Het gaat hier bijvoorbeeld om zaken zoals nieuwe kansen in 

het onderwijs, tewerkstelling en het leveren van diensten voor de staat. Bijgevolg waren er 

heel wat stemmen die wilden definiëren wat nu exact de rol van de vrouw in deze nieuwe, 

moderne oorlog zou moeten zijn.71  

 

Ondanks dat er zich onder die stemmen verschillende bevonden die de moed en 

dienstbaarheid van vrouwen gedurende de oorlog loofden, waren er ook vele die in die 

zogezegde nieuwe attitudes van vrouwen tegenover werk en het dagelijks leven een 

bedreiging zagen ten opzichte van het behoud van de sociale orde. Zo waren de algemene 

Europese reacties ten opzichte van die moderne oorlog en zijn slachtoffers eigenlijk vrij 

conservatief. Paradoxaal genoeg creëerde de oorlog dus nieuwe kansen voor vrouwen aan de 

ene kant, maar beperkte hen aan de andere kant door een sterke conservatieve reactie op gang 

te trekken, die de nadruk vooral legde op het moederschap als de belangrijkste rol van de 

vrouw en als basis van de nationale identiteit.72 

 

Volgens Madeleine Frédéric lijkt er ook wel een significant verschil te zijn tussen de literatuur 

van de jaren 1920 en de romans van de jaren 1930. In die eerste periode zien we nog vooral 

traditionele thema’s met een patriottische en retorische insteek. In het decennium dat daarop 

volgt, lijken er dan weer wat innovaties van de grond te komen en worden romans meer en 

meer pleidooien tegen de oorlog. Dit is waarneembaar in een verandering inzake de toon van 

de romans, maar er is ook sprake van een verschuiving van heldhaftige protagonisten naar 

personages die gebroken uit de oorlog komen.73  

 

Hiertegenover staat niettemin een eerder stabiele aanpak in het verbeelden van vrouwelijke 

personages volgens haar. De rol van de geëmancipeerde vrouw dringt niet echt door in de 

literatuur en het blijft vooral bij het klassieke beeld van verleiding of familiale toewijding. De 

rol van de vrouw in de oorlog lijkt op het eerste zicht dus geen aanleiding te geven tot het in 

vraag stellen van de heersende genderrollen. De indruk van studerende vrouwen, wat als de 

bron van emancipatie gezien wordt, bleef redelijk negatief. Volgens haar zit het vernieuwende 

in deze verandering van toon dus niet in het beeld van de vrouw, maar eerder in de nieuwe 

focus die gelegd wordt op de burgerbevolking in het algemeen.74  

 

 
71 Susan R. Grayzel, Womens’s identities at war, 2-3. 

72 Susan R. Grayzel, Womens’s identities at war, 3-5. 
73 Madeleine Frédéric, “Emancipation et aliénation féminine,” 26-40. 
74 Madeleine Frédéric, “Emancipation et aliénation féminine,” 26-40. 
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Van vrouwenemancipatie in de enge betekenis van het woord is ook volgens Gita Deneckere 

nog geen sprake binnen de context van de Eerste Wereldoorlog. De heldhaftige verpleegsters 

en moedige spionnes slaagden er nagenoeg niet in de beeldvorming van de lijdzame 

huismoeder te doen kantelen. Deze actieve vrouwen werden na de oorlog door mannen vooral 

als icoon van vaderlandsliefde en vrouwelijke deugdzaamheid verheven, maar in de praktijk 

zou er niet veel veranderd zijn.75  

 

Zo vormden geëmancipeerde en intellectuele vrouwen volgens de meeste mannen een bron 

van ongeluk voor anderen, maar ook zeker voor zichzelf. De vrouwelijke emancipatie die 

bereikt werd ging namelijk ten koste van de vrouwelijkheid. Intellectueel gedoe was overigens 

onaantrekkelijk voor mannen.76 Volgens Deneckere heeft de geschiedschrijving, dewelke zelf 

emancipatorisch werkt door vrouwen uit de vergetelheid te redden, bijgevolg nog veel werk 

voor de boeg. De Eerste Wereldoorlog veranderde volgens haar namelijk toch meer dan men 

op het eerste zicht zouden denken en dit is zeker ook het geval voor vrouwen.77 

 

5.3. Burgerheldinnen: een geval apart 
 

Verder werden vrouwen tijdens en na de oorlog neergezet als echte burgerhelden. Geen 

enkele mannelijke fusillé kreeg zoveel eer en aandacht als Edith Cavell, Gabrielle Petit of 

Louise Bettignies. Zoals in de inleiding reeds vermeld zou er in de verbeelding van deze 

figuren een soort shift te zien zijn, waarbij deze vrouwen mannelijke vrijheden toebedeeld 

kregen die nieuw waren en een breuk betekenden met de 19e eeuw. Volgens Tammy Proctor 

was dit het geval omdat die vrouwen niet herinnerd werden in termen van gender: als een 

verleidster of heilig slachtoffer.78  

 

In tegenstelling hiertoe werden deze figuren opgevoerd als de pure belichaming van verzet – 

als iconische, standvastige en nationale heldinnen. Dit is voornamelijk het geval voor de figuur 

van Gabrielle Petit.79 Wat binnen dat kader verder ook interessant is, is dat het Petit-discours 

ook andere thema’s aansneed. Namelijk de naoorlogse verzoening met de Duitsers, door de 

misleide maar goedbedoelende figuur van Otto Becker, en antisemitisme via het karakter van 

de Joodse goudsmid die haar verraden had bij de geheime politie.80 

 

 
75 Gita Deneckere, Vrouwen in de Eerste Wereldoorlog, 29. 
76 Madeleine Frédéric, “Emancipation et aliénation féminine,” 21-8. 
77 Gita Deneckere, Vrouwen in de Eerste Wereldoorlog, 29. 
78 Tammy M. Proctor, Female Intelligence, 117-18. 
79 Tammy M. Proctor, Female Intelligence, 117-18. 

80 Sophie De Schaepdrijver, Gabrielle Petit: the death and life of a female spy in the First World War (London: 
Bloomsbury, 2015), 154-156.  
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Historica Gita Deneckere heeft dan weer op twee nationale heldinnen, Edith Cavell en 

Gabrielle Petit, gefocust in een poging een antwoord te bieden op de vraag of de Eerste 

Wereldoorlog de emancipatie van de vrouw in België bevorderd heeft. Edith Cavell haar 

executie werd bijvoorbeeld verantwoord door te stellen dat ‘ze handelde als een man en dus 

gestraft werd als een man’. Niettemin werd ze na de oorlog eerder als slachtoffer dan als 

actieve verzetsvrouw neergezet. Dit ligt in dezelfde lijn met verschilende iconische, 

‘vrouwelijke’ rollen, die beantwoordden aan de verzuchtingen van het publiek. Verder zijn er 

zeker nog driehonderd andere vrouwelijke spionnen, die hun leven gaven voor het vaderland 

maar, waarvan hun persoon of verhaal niet beantwoordde aan die geromantiseerde 

‘mythologie’.81  

 

De heldinnenstatus van Gabrielle Petit kwam ook maar tot stand na de oorlog. Door haar 

relatieve onbekendheid kon haar figuur helemaal gevormd worden tot prototype van een 

nationale heldin, die in niets leek op wat ze werkelijk was geweest. In haar persoon werden 

deugden zoals heilige vaderlandsliefde, zelfopoffering en zelfverloochening als verloofde van 

een Belgsiche soldaat verenigd.82 Dit zijn waarden die op het eerste zicht zeker niet wijzen op 

een emancipatorische insteek. De vrouw moet binnen dat kader namelijk een steun zijn voor 

de man en niet andersom. Met andere woorden, wijzen die waarden niet op een relatieve 

gelijkwaardigheid tussen de twee geslachten.  

 

  

 
81 Gita Deneckere, Vrouwen in de Eerste Wereldoorlog, 26-27. 

 
82 Gita Deneckere, Vrouwen in de Eerste Wereldoorlog, 27.  
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6. De roman als historische bron  
 

Volgens Arnold Labrie biedt de roman de mogelijkheid om het verhaal van het verleden terug 

leven in te blazen en om aan te tonen dat het behandelde thema destijds actueel was. Toch, in 

het historisch onderzoek, blijft het dikwijls bij enkele korte citaten of een enkele passage waar 

de essentie van het boek in samengevat wordt. Het is met andere woorden vrij uitzonderlijk 

dat een heel hoofdstuk aan een enkele roman gewijd wordt. Dit is volgens Labrie het geval 

omdat de roman in het historisch onderzoek een vrijwel uitsluitend ondergeschikte rol speelt 

aan de geschiedschrijving. De historicus blijft namelijk in eerste instantie gebonden aan feiten, 

iets wat de roman eigenlijk niet weergeeft.83  

 

Niettemin stelt Labrie dat de roman meer als historische bron zou moeten gebruikt worden. 

Vanaf de 19e eeuw maakt het genre namelijk enkele veranderingen door: ze wordt 

zelfreflectief, meerstemmig en vertoont merkwaardige verschuivingen in de tijd. De moderne 

roman wil vooral zelf de onmogelijkheid benadrukken om de werkelijkheid, en bijgevolg dus 

de geschiedenis, waarheidsgetrouw te beschrijven. Het is dan als historicus niet de bedoeling 

om een roman louter tot zijn sociaal-culturele context te gaan reduceren. Het gaat eerder om 

erkenning dat tekst en context zich niet laten scheiden. Bijgevolg is het interessant voor de 

geschiedschrijving om de roman eerder te zien als een autonome factor die bestaande 

denkpatronen articuleert en transformeert.84 

 

Volgens Giselle Nath bevinden we ons verder, bij het onderzoek naar de vrouw, in het 

onderzoeksgebied van het dagelijks leven. Het dagelijks leven weergeven is nagenoeg geen 

simpele opgave, het bevat een breed amalgaam aan elementen die onmogelijk allemaal in hun 

totaliteit beschreven kunnen worden. De vrouw en haar plaats binnen het van dag tot dag 

functioneren van de maatschappij, valt hier bijvoorbeeld onder. We moeten volgens Nath dan 

ook in het achterhoofd houden dat zulke brede onderwerpen telkens bestudeerd worden door 

de bril van een bepaalde bron.85  

 

Hier, in dit specifieke onderzoek, is dat zeker niet anders. De perceptie van de dagelijkse 

realiteit wordt hier telkens gekleurd door het perspectief van de waarnemer. In deze casus 

gaat het over de kijk van de auteurs van de romans, die in wat volgt onderzocht zullen worden. 

Zij hebben elk hun eigen visie op de sociale orde en de rol van vrouwen hierbinnen. Zij zijn elk 

gevormd door hun omgeving, tijdsgeest, opvoeding, opleiding, etc. Bijgevolg kunnen ze geen 

volledig objectief beeld, zonder eigen waardepatronen, weergeven.86  

 
83 Arnold Labrie, “De roman als historische bron,” Groniek (2002), 405. 
84 Arnold Labrie, “De roman als historische bron,” 407. 
85 Giselle Nath, “De angels in het gewone: Ontdekkingstochten door het dagelijkse leven in bezet België (1914-
1919),” Tijd-Schrift 3, nr. 2 (2013): 10. 
86 Giselle Nath, “De angels in het gewone,” 10. 
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Zo komen de desbetreffende auteurs vaak uit de gegoede klasse, ze waren geletterd en werden 

als intellectuelen aanzien. Wanneer zij de acties van een gewone arbeidersvrouw of boerin 

beschrijven, doen ze dit vanuit een bepaald perspectief en kan hun visie op of hun 

interpretatie van gebeurtenissen compleet anders zijn dan het beeld van deze 

arbeidersvrouwen of boerinnen zelf. België was en is namelijk een land met vele 

tegenstellingen en breuklijnen, die enkel aangescherpt werden door de Eerste 

Wereldoorlog.87  

 

Niettemin vind ik dat de roman juist geschikt is om onderzoek naar dit dagelijkse leven te 

voeren, aangezien die lagere segmenten van de samenleving zelf zo goed als geen bronnen 

nagelaten hebben. Overigens mag niet uit het oog verloren worden dat ik als onderzoeker 

even goed naar de romans kijk door een cultureel gekleurde en een tijdsgebonden bril. Het is 

dan de bedoeling mijn eigen denkkaders zo veel mogelijk los te laten en deze werken te 

bekijken vanuit de tijdsgeest van de contemporaine lezer. Een opgave die niet zo simpel, maar 

wel haalbaar is. Als onderzoeker van het verleden moet je er juist altijd van bewust zijn dat je 

naar een wereld kijkt waar je zelf geen deel van uit maakt. Dit bewustzijn is van fundamenteel 

belang. 

 

Het onderzoek naar het alledaagse is dus niet bij voorbaat een verloren zaak. Via romans kan 

volgens Giselle Nath wel degelijk een beeld gevormd worden over de gang van zaken en het 

eventueel veranderende leven van vrouwen, in de van toepassing zijnde periode. Het gaat hier 

namelijk over een onderwerp waar zeer weinig rechtstreekse bronnen over te vinden zijn 

aangezien het gaat om een groep die weinig egodocumenten achtergelaten heeft. Wel moet er 

dus rekening gehouden worden met die verschillende percepties en moet er telkens een 

kritische afweging gemaakt worden tussen feit en fictie. We mogen met andere woorden een 

roman niet zomaar als spiegel van de werkelijkheid benaderen, maar als een bepaald beeld 

met ware elementen dewelke afgetoetst kunnen worden en met elkaar vergeleken kunnen 

worden.88  

 

Wanneer we de dagelijkse realiteit van de vrouw dus willen onderzoeken, aan de hand van 

romans, moet er dus rekening gehouden worden met nuances. Zo wordt naar vrouwen die het 

aanlegden met Duitse soldaten dikwijls gerefereerd als ‘slechte vrouwen’ die hun losbandige 

natuur niet konden bedwingen. Op die manier wordt weleens over het hoofd gezien dat, 

sommigen van deze vrouwen, geen andere mogelijkheid zagen om aan een korst brood te 

 
87 Giselle Nath, “De angels in het gewone,” 11. 
88 Giselle Nath, “De angels in het gewone,” 14-15. 
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komen. Het is aan de onderzoeker om hier de mogelijks achterliggende verklaringen, of 

contexten, te ontcijferen en in kaart te brengen.89   

 
89 Giselle Nath, “De angels in het gewone,” 14-15. 
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7. In de praktijk  
 

Met het voorgaande in het achterhoofd is het nu de bedoeling te kijken naar de manier waarop 

vrouwelijke karakters neergezet werden, in specifieke oorlogsromans, uit de periode rond de 

Eerste Wereldoorlog. Eerst en vooral wil ik binnen dit kader aanhalen dat het geslacht van de 

auteur bij een dergelijk onderzoek eigenlijk van ondergeschikt belang is. Het is niet zo dat 

mannelijke auteurs meer inzicht gaven in mannelijke personages en vrouwelijke auteurs meer 

inzicht gaven in vrouwelijke personages.90  

 

Mannelijke auteurs geven inzicht in karakters van beide geslachten en kunnen zowel 

mannelijke als vrouwelijke protagonisten neerschrijven. Een op de drie prozatitels van 

mannelijke auteurs heeft zelfs een vrouwelijk hoofpersonage. Hierbij observeert een 

mannelijke vertelinstantie meestal dit vrouwelijk personage en geeft op die manier inzicht in 

haar innerlijk. Het is zelfs zo dat mannelijke auteurs verhoudingsgewijs vaker vanuit de 

perceptie van vrouwen schreven, dan vrouwelijke auteurs vanuit de perceptie van mannen.91 

 

Om deze masterproef verder tot een goed einde te brengen ben ik op zoek gegaan naar auteurs 

die een gelijkaardig onderzoek uitgevoerd hebben, maar dit dan eventueel met een andere 

insteek. Door mijn bevindingen te vergelijken met conclusies over vrouwelijke karakters uit 

andere literatuuronderzoeken, die gelinkt kunnen worden aan mijn analyse, ontstaat de 

mogelijkheid om continuïteiten of eventuele veranderingen bloot te leggen. Zo worden 

volgens Mary Kemperink in de literatuur van het fin de siècle bijvoorbeeld typische mannelijke 

en typische vrouwelijke eigenschappen weergegeven.92  

 

Zwakte, passiviteit, onschuld, gevoeligheid en schuchterheid blijken hier eigen aan de vrouw 

te zijn. Dit schema waarin het mannelijke en het vrouwelijke tegenover elkaar gezet worden, 

kadert volgens Mary Kemperink in de traditie van de geslachtskaraktertheorie. Deze theorie 

werd reeds ontwikkeld op het eind van de 18e eeuw. Het denken in termen van natuurlijke 

ongelijkheid en polariteit, bleef volgens haar nog tot diep in de 20e eeuw aanwezig in de 

conceptie van gender. Rond de eeuwwisseling werden deze verschillen tussen mannen en 

vrouwen namelijk nog vaak verklaard vanuit biologisch oogpunt en dit met een knipoog naar 

de evolutietheorie.93 

 

 
90 Mary G. Kemperink, Het verloren paradijs: De Nederlandse literatuur en cultuur van het fin de siècle 
(Amsterdam: Amsterdam University Press, 2001), 150-153. 
91 Mary G. Kemperink, Het verloren paradijs, 150-153.  

92 Mary G. Kemperink, Het verloren paradijs, 153. 
93 Mary G. Kemperink, Het verloren paradijs, 153. 
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Om een dergelijk onderzoek verder in goede banen te leiden, stelt Harold Van Dijk dat er naar 

verschillende factoren moet gekeken worden. Hij gaat bijvoorbeeld dieper in op de relatie 

tussen figuren en de verhaalomgeving. Eerst kijkt hij binnen dit kader naar de milieus waarin 

de werken zich afspelen en naar enkele oppervlakkige kenmerken, zoals de leeftijdsfase 

waarin de figuren zich bevinden. In deze tijdsperiode is het milieu van de karakters namelijk 

nooit iets wat bijkomstig is, stand en afkomst speelt hier nog een belangrijke rol. De 

personages kunnen bijgevolg zeker over karakteristieken beschikken die als eigen aan hun 

specifieke stand gezien worden.94 

 

Een ander element dat Van Dijk belangrijk vindt is de vraag naar de arbeid of de taken van 

vrouwen. Hier kan ook een link te vinden zijn met die maatschappelijke stand. Verder kijkt hij 

ook naar de leeftijd en de vrijetijdsbesteding van vrouwen. Volgens hem ontbreekt een 

dergelijke, duidelijke taak vaak. Dit wijst op de onmacht van de vrouw, in de ogen van de 

auteur, om tot een meer zinvolle tijdsbesteding te komen. Dit mondt dan verder uit in het 

probleem van de verveling, wat volgens de 19e-eeuwse auteur opgelost kan worden door de 

toewijding aan een man en kinderen. Er wordt namelijk verlangd naar een zinvol leven en er 

wordt verwacht dat die warmte van buitenaf zal komen. Het gaat hier om verlangen naar liefde 

in de brede zin. Een lang leven als vrijgezel wordt bijgevolg beschouwd als een van de grootste 

angsten van vrouwen in het algemeen.95 

 

Verder wordt het persoonlijkheidsbeeld van de vrouw compleet door te kijken naar zowel 

haar uiterlijk, als haar relaties met andere, mannelijke figuren. Uiterlijke gegevens zijn om 

fundamentele redenen van invloed op het persoonlijkheidsprofiel. Zo zijn er bijgevolg 

ellenlange beschrijvingen van het uiterlijk van vrouwelijke figuren te vinden. Het uiterlijk 

staat namelijk dikwijls in relatie met de hele omgeving, het totaalbeeld en wordt gelinkt met 

karaktereigenschappen. Het fysiologisch profiel past met andere woorden bij een 

karakterstructuur.96  

 

Verder wordt het beeld van de vrouw scherper door te kijken naar interacties met mannelijke 

figuren. Zo komen contrasten, conflicten en zowel geestelijke als seksuele belangen naar 

voor.97 Ook, volgens Madeleine Frédéric, is dit een belangrijk element wanneer het gaat over 

de Eerste Wereldoorlog. Wanneer de mannen terugkeren na de oorlog wordt het huwelijk 

terug naar voor geschoven als de norm en als iets wat wenselijk is voor het vinden van geluk. 

 
94 Harold Van Dijk, In het liefdeleven ligt gansch het leven: het beeld van de vrouw in het Nederlands realistisch 

proza, 1885-1930 (Assen: Koninklijke Van Gorcum, 2001), 32-33. 

95 Harold Van Dijk, In het liefdeleven ligt gansch het leven, 34-35.  
96 Harold Van Dijk, In het liefdeleven ligt gansch het leven, 60-77. 
97 Harold Van Dijk, In het liefdeleven ligt gansch het leven, 60-77. 
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Dit heeft een zekere invloed op eventuele, nieuwe vrijheden die de vrouwen veroverd hadden 

tijdens de oorlogsjaren.98  

 

Ook zal Bart Keunen zijn analyse van de 19e-eeuwse pauper in de literatuur een rode draad 

vormen doorheen het onderzoek dat volgt. Deze analyse van een minderheidsgroep, biedt 

namelijk een mooi kader om evoluties in kaart te brengen. Hij maakt hierbij gebruik van 

verschillende romantradities die elkaar overlappen, maar elkaar ook min of meer 

chronologisch opvolgen doorheen de 19e en zelfs de 20e eeuw. Dit analysekader zal ik dan 

trachten te vergelijken met de verbeelding van de vrouw, in de oorlogsliteratuur van het 

Interbellum. Op die manier zal ik proberen om gelijkenissen en verschillen in kaart te brengen 

gelinkt aan specifieke romantradities en dit binnen een chronologisch perspectief.99 

 

  

 

98 Madeleine Frédéric, “Emancipation et aliénation féminine,” 40. 
99 Bart Keunen, Ik en de stad: Fantasmagorie -,ideologie – en utopiekritiek (Academia Press: Gent, 2015), 137-63.  
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8. De moederfiguur 
 

8.1. Analyse 

 

Zoals hiervoor reeds aangehaald werd, wordt het moeder-zijn in de 19e eeuw gezien als de 

belangrijkste functie van de vrouw. Vrouwen zijn namelijk gewoon liefdevolle wezens, 

waarbij het huishouden haar belangrijkste territorium is voor de uiting van die liefde. Een 

zwangerschap wordt meestal door een vrouw met blijdschap en innige gevoelens begroet. Dit 

staat tegenover het tegenvallen van het daadwerkelijk samenleven met een man. Het moeder 

zijn geeft uiting aan alle vrouwelijke behoeftes, zo kunnen ze al hun zorgzaamheid kwijt aan 

een kind. Verder wordt de moeder gezien als een stabiliserende factor binnen een gezin. 

Wanneer zij wegvalt, ontstaat er namelijk enorme chaos.100 Dat het moederschap iets is wat 

nog steeds hoog in het vaandel gedragen werd in het Interbellum en dat zij degene is die het 

huishouden moet runnen, zien we bijvoorbeeld duidelijk terug in de woorden van Thijl 

Uilenspiegel:  

 

“De liefde is niet standvastig: de gratie van machtige bestendigheid bezit de Moederschap 

alleen. Op de moeder moeten wij de maatschappij van morgen stichten. Maar dan moet 

de moeder meesteresse en bezitster zijn. Haar behoort het geslacht, en haar instinkt is 

sterk genoeg om de verantwoordelijkheid der maatschappelijke leiding te dragen. Laat 

zij het huis van de familie inrichten, en zich kinderen aanschaffen waar zij wil: haar komt 

de eigendom der aarde toe en de baat van den arbeid der mannen.”101 

 

Wat ook wel opvalt aan dit verhaal, is dat het volledig beantwoordt aan de vormvereisten voor 

oorlogsliteratuur uit de vroege jaren 1920. Het is een mooi verhaal dat gaat over de kracht 

van de Vlaming. Het verhaal draagt een eerder warme boodschap uit en heeft een positieve 

connotatie. Het is bijgevolg belangrijk te vermelden dat Thijl Uilenspiegel een fictieve 

heldenfiguur is, die reeds een lange traditie kende in de Vlaamse literatuur. Zo is het niet 

verwonderlijk dat een verhaal dat rond hem draait eerder sprookjesachtig is en niet per se de 

werkelijkheid van de oorlog wil weergeven. Het gaat hier eerder om een algemene visie, in 

plaats van persoonlijk lijden of individuele problemen.102 

 

In het contemporain discours rond de Eerste Wereldoorlog, zien we verder vaak de opoffering 

van de moeder terugkeren. In 1917 begint Ernest Claes bijvoorbeeld zijn Oorlogsnovellen met 

een brief aan zijn moeder, of wat ook als ‘de moeder van de soldaat’ in het algemeen 

 
100 Harold Van Dijk, In het liefdeleven ligt gansch het leven, 42.  

101 Herman Teirlinck, De nieuwe Uilenspiegel (Amsterdam: Maatschappij voor goede en goedkope lectuur, 
1920), 162.  
102 Deflo, De literaire oorlog, 121. 
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geïnterpreteerd kan worden. Hij stelt hier dat “deze tijd de tijd van het grote moederlijden is”. 

Hij begrijpt nu dat een moeder altijd op haar kind wacht en over haar kind waakt. Dit is een 

referentie naar die allesomvattende moederliefde, een moeder leeft voor haar kind en voor 

het geluk van dat kind. Haar nageslacht naar de oorlog zien vertrekken is dan ook 

onverdraagzaam. Heel de oorlogsperiode wacht een moeder op haar verloren zoon en zendt 

ze haar liefde en steun naar hem, iets wat die zonen ook effectief voelen.103 

 

Verder in zijn werk beschrijft Claes een moeder die haar zoon zelf persoonlijk heeft afgeleverd 

aan de kazerne en daarna af en toe terugkeert. Hiervoor moet ze vele kilometers wandelen, 

maar dat heeft ze ervoor over. Ze wordt beschreven als klein en fragiel en wordt geassocieerd 

met compassie en eindeloze liefde voor haar zoon:  

 

“Een lange weg, en nooit had ze zoo gevoeld dat ze begon oud te worden. Heur hart was 

zwaar en heur gang was zwaar, en haar stille oogen keken over de breede zonnelichte 

baan naar de donkere toekomst, naar bange dagen en komende zorgen...”104 

 

De moeder maakt kennis met de vrienden van haar zoon Marcus en heeft medelijden wanneer 

ze hoort dat sommigen van hen een vrouw met kind thuis hebben wachten. Ze deelt eten aan 

hen uit en bekommert haar om iedereen. De soldaten zelf hebben enorm veel deugd van deze 

moederlijke bezorgdheid. Wanneer haar zoon sneuvelt is het dan ook de arme moeder en haar 

verdriet waar de soldaten het eerste aan denken. Haar reactie is zoals verwacht zeer 

emotioneel, want er is niets zo erg als het verlies van een kind voor een moeder. Ze zakt pijnlijk 

op haar knieën en jammert: “mijn jongen, mijn arme jongen”. Het is een hartverscheurend 

tafereel om te zien. Ze nam het hoofd van haar zoon op haar schoot en kuste zijn wangen, 

huilde en prevelde zinnetjes die niemand kon verstaan.105 

 

Uit het verhaal van deze moeder komt een zekere opofferingsgezindheid naar voor. De wil om 

zichzelf op te offeren, wordt gezien als een specifieke eigenschap van de vrouw: ze zijn bereid 

alles te geven voor man en kind.106 Susan Grayzel stelt zelfs dat er in Amerika sprake was van 

patriottisch en niet-patriottisch moederschap. Bij deze eerste vorm was er sprake van een 

bereidheid zonen op te offeren voor het vaderland en onvoorwaardelijke gehoorzaamheid 

tegenover de staat te tonen. Te emotionele aanhankelijkheid aan kinderen en feministisch en 

pacifistisch verzet, werden geassocieerd met egoïsme en niet-patriottisch gedrag.107  

 

 
103 Ernest Claes, Oorlogsnovellen (Leuven: Vlaamsche boekenhalle, 1917), 9-10.  
104 Ernest Claes, Oorlogsnovellen, 53. 
105 Ernest Claes, Oorlogsnovellen, 64-65. 
106 Harold Van Dijk, In het liefdeleven ligt gansch het leven, 45. 

107 Susan R. Grayzel, Women and the First World War (Pearson Education Limited: Edinbrugh Gate, 2002), 8-9.  
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In de Vlaamse literatuur lijkt dit onderscheid niet echt duidelijk gemaakt te worden, de 

moederfiguur wordt nooit direct onvaderlands genoemd in de hier bekeken romans. In de 

anekdote van Claes bijvoorbeeld zien we dat de moeder, ondanks dat het pijn deed aan haar 

hart, zelf haar zoon naar het leger bracht en niet tegen probeerde te houden zijn plicht te doen. 

In België is dit discours misschien minder prominent aanwezig omdat het land effectief bezet 

was en niet vanuit het moederland overzee zonen naar de oorlog stuurde.  

Ook belichaamt het fragiele moedertje een stereotiep beeld van de moeder van de soldaat. Ze 

heeft verdriet en pijn in het hart, maar laat haar zoon naar het front vertrekken. De moeder 

houdt zich sterk en gaat proberen niet te jammeren of te zagen. Het is zelfs zo dat ze niet veel 

zegt maar het is duidelijk dat alles in teken staat van haar zoon. Niettemin weten we verder 

niks van deze moeder, zelfs haar voornaam is een raadsel. Haar karakter is oppervlakkig en 

wordt enkel en alleen gedefinieerd door het moeder-zijn.108 Dit beantwoordt aan een 

romantische romantraditie uit de 19e eeuw, waarin vooral stereotypes van de volksmens naar 

voor geschoven werden. Ook hier wordt deze moeder afgebeeld als een niet-uniek wezen, dat 

beantwoordt aan een ideaalbeeld van de moeder van de soldaat.109 

Ook in Piot, geschreven door Edward Vermeulen, probeert moeder Barbara zich sterk te 

houden wanneer Bertje als loteling naar het leger moet vertrekken. Ze probeert positief te zijn 

voor haar zoon en weet dat ze hem moet laten gaan. Toch sluipt ze later stiekem naar de stallen 

en barst ze in snikken uit tegenover de dieren: 

 

“Moere, Bertje moet geen soldaat zijn!”110 

 

De kwetsbaarheid van Barbara wordt niet onder stoelen of banken gestoken, maar toch wordt 

ook duidelijk gemaakt dat de moeder weet dat het haar plicht is haar zoon te laten gaan. 

Niettemin wil dit verbergen van hun verdriet, niet automatisch zeggen dat alle moeders hun 

zonen zomaar willen laten gaan en dat ze deze opoffering direct als hun plicht zagen. In Eer 

Vlaanderen vergaat van Jozef Simons stelt moeder Broeckx dat haar zoon haar veel verdriet 

aangedaan heeft door als vrijwilliger in het leger te gaan, maar ze zou hem alles vergeven als 

hij maar terug naar huis kwam:  

 

“Toke zat neer met een zucht, en begon stil te schreien in haar voorschoot: ‘Dat was nu 

haar hartenkind, de jongen waarvoor zij zoveel gedaan had; het brood gespaard uit haar 

mond, hem vertroeteld, alles opgeofferd om hem te laten studeren, opdat er iets uit hem 

zou groeien.”111  

 
108 Ernest Claes, Oorlogsnovellen, 51-66.  
109 Bart Keunen, Ik en de stad, 133. 
110 Edward Vermeulen, Piot (Leuven: De Vlaamse Boekenhalle, 1932), 41.  
111 Jozef Simons, Eer Vlaanderen vergaat (Turnhout: Mierlo-Proost, 1923), 40.  
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Zij ziet zijn vertrek dus eerder als een slag in het gezicht, iets wat hij niet moest doen maar 

toch gedaan heeft tegen haar wil en dat kwetste haar. Niettemin zou ze hem deze fout, een 

liefdevolle moeder zijnde, direct vergeven als ze hem terugzag. Verder wordt er in het begin 

van Piot ook een scene beschreven waarin een moeder zich “al krijsend” voor haar zoon werpt, 

wanneer hij als loteling dienst in het leger moet nemen.112 Het betreft hier wel geen moeder 

van een van de hoofdpersonages of een karakter dat verder uitgewerkt wordt. Ze heeft niet 

eens een naam.  

 

Hierin kan misschien een verwijzing naar die niet-patriottische moeder gezien worden waar 

Susan Grayzel het over had.113 De connotatie van het woord “krijsen” is bijvoorbeeld al niet 

erg positief en kan wijzen op een eerder negatieve kijk van de auteur tegenover zulke 

moeders: zwakke vrouwen die hun zoons niet willen laten gaan om het vaderland te 

verdedigen. Toch kan hier nergens echt expliciete verwijzingen naar onvaderlandse gevoelens 

teruggevonden worden, of wordt dit nergens nadrukkelijk vermeld. Het is enkel onderliggend 

dat dit de visie van de auteur zou kunnen zijn.  

 

Verder wordt in verschillende romans vaak naar de moeders verwezen als ‘moederke’ of 

‘moedertje’. Deze verkleinwoorden worden dikwijls gebruikt in scenes waar de moederfiguur 

zich in een eerder zwakke positie bevindt, wanneer ze bijvoorbeeld rouwt om een 

gesneuvelde zoon of een zoon moet laten gaan.  Ook in brieven naar huis spreken de soldaten 

hun moeder vaak aan met zulke verkleiningen. De moederfiguur wordt geassocieerd met de 

warmte van thuis en de jeugd die ze voor de oorlog hadden. Dit zien we bijvoorbeeld duidelijk 

in de verschillende brieven van Bertje in Piot.114  

 

Deze moeder, Barbara, is verder ook een vrij ‘zwak’ persoon en dit bedoel ik niet per se 

negatief. Wanneer moeder Barbara haar zoon Cyriel verliest stort ze bijvoorbeeld helemaal in. 

Ze gaat al kermend op haar knieën voor het bed liggen, met zijn portret in haar handen. Haar 

echtgenoot zegt hierop dat hij er zeker van is ‘dat dit haar dood wordt’.115 Deze voorspelling 

bleek uiteindelijk ook waar te zijn: het verlies van haar jongste zoon en de onzekerheid over 

het lot van haar andere zoons, werd haar te veel. Bijgevolg wordt Barbara oud en ziek en sterft 

uiteindelijk van verdriet. Haar moederhart kan de smart die de bezetter haar aandeed niet 

meer aan:  

 

 
112 Edward Vermeulen, Piot, 8-20. 
113 Susan R. Grayzel, Women and the First World War, 8-9. 
114 Edward Vermeulen, Piot, 226. 
115 Edward Vermeulen, Piot, 199. 
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“Maar moeder was zoo ziek; moeder was stervensziek; ze verkende nog haar manneke, 

maar 't was er al meê, en, tegen den noen stierf ze, vooraleer vader en dochter het zoo erg 

opnamen, zoodat ze zelf noch geneesheer, noch priester bij geroepen hadden.”116 

 

Wel is het belangrijk te vermelden dat niet alle moeders als kwetsbaar en fragiel wachtend op 

hun zonen verbeeld werden. Zo zijn er ook moeders die tijdens de bezetting actief stappen 

ondernemen om hun huishouden te beschermen. Moeder Colette uit het hierboven reeds 

genoemde Piot is een voorbeeld van een sterke vrouw, die het binnen haar huishouden voor 

het zeggen heeft en haar echtgenoot dikwijls eens de les leest:  

 

“…al scheen Pierke Nolf een moeial en een kafzifter, toch droeg moeder Colette er den 

broek.”117 

 

Wanneer dochter Leentje verliefd wordt op Bertje en helemaal niet met de rijke Miel 

Platteeuw wil trouwen, zoals haar vader voorzien heeft, heeft Colette dit direct door. Samen 

met haar kinderen bedenkt ze allerlei plannetjes om vader op andere gedachten te brengen 

en Bertje en Leentje samen te krijgen. Zo maakt ze vader wijs dat Leentje nonnengedachten 

zou hebben en daarom niet wil trouwen. De echtgenoot volgt haar telkens brommend, maar 

blindelings. Moeder komt over als een vrouw die intelligenter is dan haar echtgenoot en een 

vinger in de pap heeft bij elke grote beslissing. Zij laat zich zeker niet klein krijgen door de 

bezetter en representeert dan eerder de Vlaamse volksvrouw, die het hoofd geheven houdt en 

blijft vechten voor haar geliefden. Overigens is het dan ook niet verwonderlijk dat Colette 

zeker ook niet op haar mondje gevallen is:  

 

“Kruip, gij, in uw bedde en trek uw slaapmutse tot over uw ooren en dek u met uw kloefen 

en slaap, merdjie! Ge zult er deugd van hebben, vader, smeet Colette het al in eens uit.”118 

 

Ook is zij degene die een Duitse onderofficier, die bij hen inwoont, omkoopt om haar gezin en 

enkele vrienden weg te smokkelen wanneer alles te gevaarlijk en onrustig wordt in het dorp. 

Zij leidt de hele operatie en de mannen volgen haar zonder veel vragen te stellen.119 Hier 

kunnen we terugkomen op Sophie De Schaepdrijver en het stereotiep beeld van Duitse 

soldaten dat in de literatuur weergegeven wordt volgens haar. Op zich wordt het personage 

van deze onderofficier niet uitgediept en niet uitgewerkt, maar toch keert de Duitser terug in 

het verhaal en wordt er met hem geconverseerd. Hij woont nu eenmaal bij het huishouden 

van Colette in. Ook helpt hij hen af en toe en lijkt hij meer aan de kant van de dorpelingen te 

staan, dan aan de kant van de bezetter. Desalniettemin blijft zijn personage oppervlakkig, 

 
116 Edward Vermeulen, Piot, 230. 
117 Edward Vermeulen, Piot, 45. 
118 Edward Vermeulen, Piot, 136. 
119 Edward Vermeulen, Piot, 265. 
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maar toch kan dit erop wijzen dat de gewone Vlaming wel af en toe contacten had met de 

bezetter en dat een vriendschappelijke omgang met elkaar niet onbestaand was.120 

 

Een andere opmerkelijke moeder is verder de moeder van protagonist Louis uit Pruiken, een 

roman van Willem Putman. Ze bouwt haar kapperszaak eigenhandig uit tot een voorname, 

goed draaiende onderneming. Ze ontpopt zich tot zakenvrouw en heeft het daar voor het 

zeggen. Dat een moeder, naast haar moeder-zijn, ook gedefinieerd kan worden door een 

bloeiende carrière, is iets wat vrij nieuw lijkt te zijn. Ook doet haar zaak het veel beter als de 

toneelkapperszaak van haar zoon, die nauwelijks klanten trekt. Dat de moeder het op 

professioneel vlak beter doet dan haar zoon, is een beeld dat ook vrij progressief lijkt te zijn.121 

 

Toch is het wel belangrijk hierbij te vermelden dat het niet vanzelfsprekend was dat een 

vrouw een zaak draaiende kan houden. Wanneer Louis zijn vader sterft, stelt beste vriend 

Dees namelijk dat hij weinig vertrouwen heeft in de bloeiende toekomst van de zaak onder 

het gezag van de moeder. Omdat het hoofd, de echte leidinggevende nu weggevallen is. In deze 

opmerking komen dan weer stereotype genderpatronen naar de voorgrond.122 Een moeder 

die een succesvolle carrière heeft is verder ook iets wat nagenoeg niet voorkwam in de andere 

romans. De meeste moederfiguren zijn boerin of zijn vroeger meid geweest. Ook zijn er 

verschillende moeders waarvan het beroep niet bekend is, ze lijken weduwen te zijn die leven 

van een weduwenpensioen.  

 

Deze moeders zijn dan ook dikwijls afhankelijk van hun zonen. De moeder van Simon uit Nu 

begint het leven woont bijvoorbeeld bij hem in na de oorlog en kwijnt eigenlijk weg van de 

reddeloosheid die ze bij hem ziet. Hij zorgt voor haar, maar is tegelijkertijd ook wel vrij bruut 

en afstandelijk tegenover haar. Het is dus niet vanzelfsprekend dat zonen altijd even 

vriendelijk zijn tegen hun moeders. In verschillende verhalen stellen deze zonen zich namelijk 

vrij neerbuigend op ten opzichte van hun moeder. Niettemin, wanneer Simon zijn moeder 

sterft, heeft hij het gevoel dat zijn enige houvast wegvalt en trekt hij van het idyllische 

platteland naar de beangstigende, verdorven stad.123  

 

Dit idee van het platteland tegenover de stad, is verder volgens Harold Van Dijk een motief dat 

reeds vaak terug kwam in de 19e eeuw. In de hier gelezen romans blijft dit idee ook wel 

onrechtstreeks terugkomen. Wanneer de personages alleen in de stad zijn, zijn ze meestal niet 

gelukkig. We kunnen hier dus spreken over een zekere continuïteit. Verder is het zo dat de 

vrouwen die met de stad geassocieerd worden, dikwijls barvrouwen of eerder lichtzinnige 

 
120 De Schaepdrijver, Erfzonde van de 20e eeuw, 200-270. 
121 Willem Putman, Pruiken (Rotterdom: Nijgh en Van Ditmar, 1935), 79-80. 
122 Willem Putman, Pruiken, 32 
123 Lode Zielens, Nu begint het leven (Amsterdam: Elsevier, 1935). 
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vrouwen zijn en dus lijnrecht tegenover het beeld van de warme moeder op het platteland 

staan.124  

 

8.2. Besluit 

 

Ik kan concluderen dat een sterke verbeelding van de moederfiguur, als onderdanig en 

geïnvesteerd in haar kinderen, een motief was dat reeds sterk aanwezig was in de 19e eeuw. 

Dit patroon wordt doorgetrokken doorheen het Interbellum, er is dus eigenlijk sprake van een 

continuïteit. Niettemin lijkt de oorlog het discours rond de moederfiguur wel versterkt te 

hebben en enigszins getransformeerd te hebben naar de oorlogscontext. Moeders worden 

hierbinnen namelijk neergezet als moeders van de soldaat, die hun zonen opofferen voor de 

oorlog en wiens moederhart gebroken wordt telkens wanneer ze een zoon moet afgeven. Zo 

is er dus enerzijds sprake van een verderzetting van het 19e-eeuws patroon, maar anderzijds 

veranderde de oorlog toch een beetje aan de klemtonen van het discours. 

 

Verder kunnen er eigenlijk hoofdzakelijk twee maniereren van verbeelden gezien worden, 

wanneer het op de moederfiguur aankomt. Enerzijds zien we het beeld van de breekbare 

moeder, die inzake karakter niet echt uitgediept wordt en volledig gedefinieerd wordt door 

haar moeder-zijn. Ze is de moeder van de soldaat en staat namelijk symbool voor 

onvoorwaardelijke liefde. Het is een troost voor de soldaten, wanneer ze aan het front zijn, om 

aan hun moeders en bij uitbreiding hun vooroorlogs leven terug te denken. Ook staat ze 

binnen een propagandacontext symbool voor vaderlandsliefde en wordt ze gelinkt aan een 

zekere opofferingsgezindheid. Deze drang tot zelfopoffering, is iets wat volgens Harold Van 

Dijk reeds in de 19e eeuw een eigenschap eigen aan het vrouwelijke geslacht was.125 Binnen 

de oorlogscontext wordt die opofferingsgezindheid ook weer vertaald naar het vrijwillig 

opofferen van zonen aan het leger, uit liefde voor het vaderland. 

 

Aan de andere kant heb je ook het beeld van een heel sterke moeder, die zeker niet als fragiel 

verbeeldt wordt. Het gaat om volksvrouwen, die de standvastigheid van de Belgen en 

misschien wel van de Vlamingen representeren. Zij hebben het binnen hun huishouden 

helemaal voor het zeggen en worden als intelligenter dan hun echtgenoten neergezet. 

Desondanks worden zij ook nog steeds hoofdzakelijk gedefinieerd door hun moeder-zijn. 

Toch durf ik te stellen dat deze karakters meer diepgang lijken te tonen en niet enkel en alleen 

maar gedefinieerd worden als moeder van een soldaat.  

 

 
124 Harold Van Dijk, In het liefdeleven ligt gansch het leven, 75.  

125 Harold Van Dijk, In het liefdeleven ligt gansch het leven, 35-42.  
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Je krijgt bijvoorbeeld al iets meer inzicht in hun figuren, wie ze zijn en ze lijken ook soms goed 

te zijn in andere zaken dan enkel het huishoudelijke. Het meest opvallende voorbeeld is de 

moeder uit Pruiken die een succesvolle carrière als kapster weet uit te bouwen.126 Niettemin 

is dit wel nog altijd een uitzondering en kan hierdoor niet zonder meer gezegd worden dat 

moeders met carrières een standaard waren en dus wijzen op een verandering inzake de 

verbeelding en sociale status van de vrouw. Integendeel, het beeld van de moeder blijft 

eigenlijk relatief klassiek doorheen het Interbellum.  
 

  

 
126 Willem Putman, Pruiken, 79-80. 
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9. Volks of verheven: een tweedeling  
 

9.1. Analyse 
 

In dit onderdeel is het de bedoeling om meer te gaan focussen op de vrouw in het algemeen 

en dan specifiek de jonge vrouw. Wanneer Harold Van Dijk het over karakterstructuren heeft, 

maakt hij een onderscheid tussen enerzijds de sensibele vrouw en anderzijds de aardse 

vrouw. Met de eerste categorie associeert hij eigenschappen zoals gevoeligheid, sensualiteit 

en kwetsbaarheid, terwijl de aardse vrouwen eerder gelinkt worden aan het lichamelijke, 

wellust, gezelligheid en gemoedelijkheid. Hij spreekt over het sierlijke en gecultiveerde 

tegenover het levendige en natuurlijke. Verder kan deze tweedeling verbonden worden aan 

het milieu waarin de vrouwen zich begeven. De sensibele vrouw zal eerder uit de hogere 

klassen, vaak de burgerstand, stammen terwijl de aardse vrouw eerder volks is en uit de lagere 

klassen voortkomen.127 

 

Ook in de romans die voor deze masterproef gebruikt worden, kan een soortgelijke 

tweedeling teruggevonden worden. Dit wijst dan ook weer eerder op een zekere continuïteit 

met patronen uit de 19e eeuw. Nu is het de bedoeling om deze twee types vrouw van dichtbij 

te bekijken, op basis van specifieke personages die ik uit de oorlogsliteratuur gefilterd heb. 

Eerst en vooral wil ik het, binnen dit kader, hebben over de sensibele vrouw. In verschillende 

romans komt er een jong, engelachtig meisje uit de gegoede klasse naar voor. Zulke meisjes 

zijn figuren waar de mannelijke hoofdpersonages hals over kop verliefd op worden en dit 

vanaf het eerste moment dat ze hen zien. Niettemin zijn deze meisjes eigenlijk te hoog 

gegrepen voor de meeste jongens en draait het bijna nooit uit op een echte relatie tussen de 

personages. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat er geen sprake is van liefde of wederzijdse 

affectie want dit lijkt, zoals nog duidelijk zal worden, meermaals wel het geval te zijn.  

 

9.1.1. De sensibele vrouw  
 

In Roomdale’s jongelieden van Arthur Broekaert wordt er op een dromerige manier 

geschreven over de zusjes Loncke en dan meer specifiek over Wevina Loncke. Het draait hier 

vooral om hun schoonheid, die op een zeer verheven manier beschreven wordt. Het is het 

soort schoonheid waar een jongeman direct voor valt. Uiterlijk mooi zijn lijkt in dit verhaal 

ook direct te impliceren dat je innerlijk mooi bent. Zo wordt er verder over de ‘natuurlijke 

gaven’ van de meisjes gesproken en gesteld dat de zussen overal, zonder inspanning te leveren 

of opdringerig over te komen, bij horen.  

 

 
127 Harold Van Dijk, In het liefdeleven ligt gansch het leven, 70-74. 
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De protagonisten van het verhaal, een groepje jonge flaminganten, mijmeren ook meermaals 

over hoe hun ideale vrouw eruit zou moeten zien. Het is belangrijk hier te vermelden dat dit 

ideaalbeeld zeer hoge eisen stelt en dit zowel op uiterlijk als verstandelijk vlak. Zo verwacht 

men schoonheid, jeugdigheid en zedelijkheid wat gepaard moet gaan met niet te veel 

intellectueel gedoe of mannelijk vertoon, want dat staat een vrouw niet. Het lijken dan ook 

enkel die zusjes Loncke, en vooral Wivina, te zijn die aan dit strenge beeld voldoen.128  

 

Verder wil ik hier nogmaals aanhalen dat er dikwijls op de jeugdigheid en bloeiende 

seksualiteit van Wivina gealludeerd wordt. De twee jongste zussen zijn eigenlijk echt nog 

kinderen en de bewuste Wevina is al ‘vroegrijp’. Wanneer protagonist Dries haar ziet 

binnenwandelen, fantaseert hij direct over haar ‘naaktheid in alle vormen’ en de ‘verboden 

vrucht’. Op een bepaald moment bedenkt Dries verder dat Wivina voor anderen ook al 

‘pakbaar’ is en hij niet de enigste is die haar wil, wat lijkt te impliceren dat een meisje zomaar 

voor het grijpen ligt. Wivina, aan de andere kant, droomt van een echte held, een stoere man 

naar wie ze kan opkijken.129 Dit past in de lijn van deze allesoverheersende liefdesbehoefte 

van de vrouw. Een vrouw verlangt ernaar een man te vinden en een huishouden met hem te 

stichtten, dat is haar ultieme droom.130 Beide visies op het andere geslacht zijn duidelijk 

traditioneel en er valt in deze manier van verbeelden nagenoeg geen verschil met de 19e-

eeuwse literatuur op te merken.  

 

Toch is het Wivina die met haar schoonheid en jeugdigheid de jongens in haar macht heeft en 

niet andersom. Zij vechten om haar aandacht, wat Wivina in een zekere machtspositie lijkt te 

plaatsen. Zeker Dries volgt haar als een schoothondje en luistert naar elk commando dat ze 

geeft. Wanneer zij buiten met vrienden rondhangen op een grasplein, houdt Wivina zich 

verder ook niet in om de spot met Dries te drijven en hem een beetje voor schut te zetten, in 

het bijzijn van zijn vrienden. In deze scene komt de figuur van Wivina tot leven en wordt ze 

niet als een dromerig en mythisch wezen vanop een afstand bekeken, maar wordt ze als een 

meisje dat plezier heeft en veel aandacht krijgt van het andere geslacht neergezet. Ook weet 

ze op een speelse manier met dit andere geslacht om te gaan.131  

 

Haar figuur wordt dynamischer en actiever wat haaks staat op een afstandelijke, statige 

verbeelding uit de 19e eeuw. Hierin kan misschien al een soort implicatie van een evolutie 

gezien worden. Die jonge, breekbare vrouw blijkt namelijk helemaal niet zo breekbaar te zijn 

en hoewel ze hoofdzakelijk nog steeds op een verheven manier beschreven wordt, zijn er hier 

en daar scenes te vinden waar het masker afvalt en dit meisje effectief ook gewoon menselijk 

 
128 Arthur Broekaert, Roomdale’s jongelieden (Brugge: Excelsior, 1930), 35-37. 
129 Arthur Broekaert, Roomdale’s jongelieden, 37-106. 
130 Harold Van Dijk, In het liefdeleven ligt gansch het leven, 39-42.  

131 Arthur Broekaert, Roomdale’s jongelieden, 219-221.  
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en speels overkomt. Niettemin is dit, als het al een evolutie is, een zeer subtiele evolutie die 

nog getoetst worden aan de verbeelding van gelijkaardige personages uit andere romans.  

 

Zo komen we bij het volgende personage dat als sensibele vrouw getypeerd kan worden. De 

eerste grote liefde van Louis uit Pruiken is ook voor hem eigenlijk te hoog gegrepen. Het gaat 

hier om Angelina, de jongste dochter van een zekere rechter De Moor. Ook zij is nog zeer jong, 

praktisch nog een kind. De manier waarop zij beschreven wordt is vergelijkbaar met de 

beschrijvingen van Wivina: Ze is onbereikbaar, van stand en engelachtig knap. Het verschil 

hier is dat Louis eigenlijk niets heeft met Angelina. Er is geen wederzijdse affectie tussen hen 

wat tussen Dries en Wivina dan weer wel het geval is.  

 

Niettemin zijn er hier ook wat barsten in de perfectie van Angelina terug te vinden. Haar vader 

lijkt namelijk te insinueren dat ze iets te vriendschappelijk met de bij hun inwonende Duitse 

soldaat zou zijn. Uiteindelijk krijgt de rechter gelijk en blijkt Angelina zwanger te zijn, wat een 

echt schandaal is. Die onbereikbare liefde is dan ook direct over bij Louis. Dit hier is misschien 

ook een stap in de richting van een zekere evolutie, namelijk dat zo een meisje niet meer als 

onfeilbaar gezien wordt en als een toonbeeld van zedigheid en perfectie zoals dit in de 19e 

eeuw wel nog vaak het geval was.132 Ook zulke meisjes van stand maken fouten en kunnen 

losbandig optreden onder invloed van de bezetter. 

 

Een derde personage dat ik hier wil behandelen is Elza, uit In de schaduw van René Cnudde. 

Protagonist Paul, een jonge student, wordt halsoverkop verliefd op de dochter van een rijke 

legerkapitein. Hij adoreert haar schoonheid en haar statige gang, want ook zij is bijzonder 

knap op een bovenaardse manier.133 Net zoals in het geval van Wivina is de genegenheid hier 

wederzijds:  

 

“In grote joligheid liepen zij elkaar achterna, zij vochten soms om een bloempje of een 

twijgje, gelukkige aldus de aanraking van elkanders lichaam te gevoelen, zonder dat hun 

schuchterheid dit hoefde te erkennen.”134 

 

Ook stelt Paul dat hij Elza meer liefheeft dan het leven zelf en dat zonder de liefde er enkel de 

dood zou zijn. Niettemin, heeft hij een politiek meningsverschil met haar vader, waardoor zij 

hem niet meer mag zien. Zeker van haar invloed, probeert ze hem toch om te praten en te 

overtuigen om zijn excuses aan te bieden, samen met het toegeven van zijn ongelijk. 

Desalniettemin wil Paul zijn overtuigingen niet verloochenen en weigert hij haar verzoek. Hij 

vraagt haar uiteindelijk zelfs te kiezen tussen hem en haar vader. Elza moet hier niet eens over 

 
132 Willem Putman, Pruiken, 44-54.  
133 René Cnudde, In de schaduw, 46-55. 
134 René Cnudde, In de schaduw, 55. 
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nadenken en antwoord dat ze Paul niet volgt in al zijn dwaasheden. Ze kiest stellig voor de 

kant van haar vader en vindt dat Paul er fier op mag zijn dat een meisje zoals zij, toch nog de 

moeite genomen heeft hem achterna te lopen. Paul wordt, aan de andere kant, geloofd door 

zijn vriend Willy omdat hij voet bij stuk gehouden heeft en politieke overtuiging voor een 

vrouw laat gaan.135 In de arrogantie van Elza zien we verder ook die barsten in de perfectie 

van de verbeelding van het jonge, knappe meisje van stand. 

 

Wat deze drie meisjes ook zeker gemeen hebben is een sterke band met hun vader en dit in 

tegenstelling tot zonen of soldaten, die eerder aan een moeder zouden gekoppeld worden. 

Wanneer Dries uit Roomdale’s jongelieden bemerkt dat Wivina ook veel aandacht van andere 

jongens krijgt, beslist hij dat het erop aankomt vader Loncke voor zich te winnen wat lijkt te 

insinueren dat de vader toch nog steeds het laatste woord heeft in de keuze van partner van 

zijn dochters. Dit is een conservatief beeld. Ook komt de onderdanigheid van de dochter 

tegenover de vader vaak naar voor, ze luistert telkens blindelings.136  

 

Ook Angelina uit Pruiken wordt aan haar vader gelinkt. Hij is een rijk advocaat die klant is in 

de kapperszaak van Louis zijn moeder. Het is ook via deze weg dat Louis verneemt dat zijn 

grote liefde iets te vriendschappelijk is met een Duitse soldaat.137 Verder kiest Elza uit In de 

schaduw ook zonder twijfel de kant van haar vader wanneer er een conflict voorvalt tussen 

hem en Paul. Wat hij zegt is juist en een andere mening is gewoonweg dwaas. De vader is hier 

ook bepalend in de mogelijkheid een relatie te starten of niet.138 Het is opvallend dat 

vaderfiguren, vooral in deze context en in de gegoede klasse, een prominente rol spelen. 

Wanneer het over burgergezinnen gaat, is het vooral de moeder die als karakter het meest 

aanwezig is in het verhaal.  

 

Een uitzondering op de regel is Lucette, uit Het licht achter den heuvel van August Van 

Cauwelaert, gepubliceerd 1929. Lucette is een rijke dame die door haar echtgenoot in de steek 

gelaten werd met haar dochtertje Dorry. Niettemin rouwt ze hier niet om en verblijft ze af en 

toe nog steeds op het landgoed van haar schoonvader. Deze schoonvader heeft veel respect 

voor haar en laat haar ook zelf haar keuzes maken. Ze spreken op gelijke hoogte met elkaar en 

uit deze gesprekken wordt ook wel duidelijk dat Lucette vrij pienter is. Wanneer ze Willem, 

een boerenzoon, wil ontvangen in de bibliotheek verbiedt haar schoonvader dit zeker niet. Hij 

vraagt haar louter of dit wel een goed idee is en voegt hieraan toe dat ze oud en wijs genoeg is 

om zelf te oordelen. Wel is het belangrijk hier te vermelden dat Lucette wat ouder is dan de 

 
135 René Cnudde, In de schaduw, 65.  
136 Arthur Broekaert, Roomdale’s jongelieden, 106.  
137 Willem Putman, Pruiken, 54. 
138 René Cnudde, In de schaduw, 65.  
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drie sensibele meisjes die hierboven beschreven werden en dat meer vrijheden hierdoor ook 

niet echt verrassend zijn.139  

 

Boerenzoon Willem wordt ook weer direct aangetrokken tot de figuur van Lucette en dit 

ondanks het feit dat hij eigenlijk al iets heeft met boerendochter Klara. Hij kan niet van Lucette 

wegblijven en adoreert haar gewoonweg:  

 

“Willem keek om of niemand hen afspeuren kon, dan nam hij haar handje en zoende 't, 

zacht en innig, alsof hij zalig dronk. Dan keken zij elkaar in de oogen, verlangend en 

begrijpend. Ze lieten zich achterover vallen in 't hooge gras en zoenden elkander als twee 

verliefde kinderen.”140 

 

Deze aantrekkingskracht lijkt van beide kanten te komen, maar wanneer het erop aankomt 

heeft Lucette steeds de touwtjes in handen. Wanneer Willem de relatie met Klara niet 

onmiddellijk verbreekt is het ook zij die het initiatief neemt en naar het zuiden van Frankrijk 

vertrekt. Ze stelt dat ze het hem gemakkelijk wil maken en dat het beter is dat ze vertrekt als 

hij geen behoefte meer heeft aan hun verhouding. Ze zegt hem dat hij de moed niet had de 

banden met Klara te breken en dat zegt genoeg voor haar.141 Toch reist Willem zijn Lucette 

achterna, na een brief van haar, en ze spenderen enkele dagen samen onder de zon. 

Uiteindelijk kiest hij er dan voor, tegen de wil van zijn familie in, om Klara te laten gaan en een 

onzekere toekomst tegemoet te gaan met Lucette. Ze zijn het er namelijk over eens dat een 

huwelijk tussen hen beide er niet inzit, maar ze hebben het leuk met elkaar en verder zullen 

ze wel zien:  

 

“Wat er verder met zijn leven gebeuren moest, zou de toekomst leeren. Wanneer eenmaal 

eene andere vrouw in zijn leven kwam die de nieuwe behoeften en begeerten kon 

bevredigen, kon hij ze nemen. Maar het zuiver geluk van dit moment liet hij zich niet 

ontrooven.”142 

 

Ook Lucette is dus een knappe, rijke vrouw die het hoofdpersonage helemaal gek maakt. Toch 

is zij anders, aangezien er op het einde van het verhaal meer op hetzelfde niveau naar haar en 

Willem gekeken wordt. Ze kiezen samen voor een onzekere toestand. Verder is zij ook degene 

die uiteindelijk de bovenhand haalt tegenover de lieftallige Klara, wat in de andere verhalen 

niet vaak voorkomt. Lucette wordt namelijk gezien als een rijke verleidster door de familie 

van Willem terwijl Klara wel zeer positief neergezet wordt. Het is niet gebruikelijk dat de 

 
139 August Van Cauwelaert, Achter den heuvel (Amsterdam: Van Kampen, 1929), 54.  
140 August Van Cauwelaert, Achter den heuvel, 142.  
141 August Van Cauwelaert, Achter den heuvel, 216.  
142 August Van Cauwelaert, Achter den heuvel, 253.  
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verleidster wint van het lieve volksmeisje.143 Wat ook opvallend is, is dat Lucette, naast 

knappe vrouw en verleidster, ook een moeder is. Logischerwijs worden vrouwen die een 

‘losbandige’ natuur zouden hebben eerder gezien als niet zo goede moeders. Niettemin wordt 

Lucette wel als liefhebbende moeder neergezet. Haar karakter wordt bijgevolg vrij duaal. Ze 

is namelijk helemaal niet stereotiep en het is niet simpel haar onder een bepaalde categorie 

vrouw onder te verdelen. Hierin kan misschien een evolutie gezien worden naar het meer 

uitdiepen van vrouwelijke karakters. Op die manier worden goede en slechte zaken in één 

persoon verenigd, wat meer inzicht in biedt in het nu eenmaal menselijke karakter van de 

vrouw.  

Verder wil ik nogmaals terugkomen op de romantische romantraditie uit de 19e eeuw. Een 

eigenschap hiervan is namelijk het concept van een duale samenleving. Er wordt met andere 

woorden een onderscheid gemaakt tussen de volkse en de burgerlijke klasse.144 Op zich 

kunnen we dit in de meeste verhalen, die hier behandeld werden, terugvinden. Meestal speelt 

een verhaal zich namelijk af binnen eenzelfde klasse, vaak gaat het bijvoorbeeld om een 

boerendorp. Niettemin worden deze klassen soms ook overbrugden en dit meestal door de 

relatie tussen een man en een vrouw. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Willem en Lucette in Het 

licht achter den heuvel. De relatie tussen hen wordt niet echt goedgekeurd en velen denken 

dat er geen toekomt in zit, maar toch wordt een kloof tussen twee klassen wel overbrugd door 

hun samenzijn.145 

 

9.1.2. De aardse vrouw  
 

Tegenover deze meisjes van stand, die bovenaards mooi zijn en de jongens hiermee helemaal 

gek maken, staat een ander soort meisje: het aardse meisje. Een goed voorbeeld hiervan is de 

figuur van Leentje uit Piot. Zij is de dochter van de hiervoor reeds genoemde moeder Colette. 

Zij hoort eerder tot het volkse milieu en wordt veel dynamischer neergezet als de personages 

van Wivina, Angelina of Elza, die eerder statisch zijn en vanop een afstand benaderd worden. 

Ze is een karakter dat zelf actie onderneemt en een eigen mening heeft. Ze neemt verder ook 

haar toekomst in eigen handen en dit buiten de wil van haar vader om. Leentje wil namelijk 

met Bertje trouwen en niet met de rijkere boer Miel. Ze doet er dan ook alles aan om Miel uit 

haar leven te krijgen en Bertje te blijven zien. Ze steekt zeker niet onder stoelen of banken wie 

degene is die haar aandacht trekt.146 

 

 
143 August Van Cauwelaert, Achter den heuvel. 
144 Bart Keunen, Ik en de stad, 133. 

145 August Van Cauwelaert, Achter den heuvel. 
146 Edward Vermeulen, Piot. 
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Ook wordt volgens het 19e-eeuwe motief gesteld dat vrouwen degenen zijn die absoluut willen 

trouwen, kinderen krijgen en settelen. Dat dit hun grootste verlangen is. Hier is het Bertje die, 

wanneer ze in een kroeg in Roeselare zitten, nadenkt over de toekomst en niet meer stiekem 

wil zijn. Leentje is degene die het eerder goed vindt zoals het is, en niet te veel wil nadenken 

over zich settelen, wat de families zullen denken en wat de toekomst zal brengen.147 

Niettemin, wanneer Bertje naar het front trekt blijft ze smachten en verlangen naar hem. Ze 

blijft dan ook de hele oorlog op hem wachten en bidden voor zijn terugkeer. Dit is dan weer 

eerder het klassieke motief van de vrouw, die boven alles het huwelijk en de liefde verlangt: 

 

“Berten! zuchtte ze, och, Bertje! 'k verlang mijn hert uit, om u met Nieuwjaar in uniforme 

te zien.”148 

 

Toch kan haar figuur niet als de doorsnee, hulpeloos verlangende vrouw gezien worden. Ze 

doet mee met de jongens en neemt risico’s om degenen die ze graag ziet te beschermen. 

Sommige figuren hebben respect voor Leentje, omdat ze van zich afbijt en haar rug recht 

tegenover de Duitse soldaten:  

 

“Gij zijt geen meisje! Een soldaat zijt ge! riep een jonge Duitscher in bewondering, en 'k 

wensch dat we uw jongen niet vinden...”149 

 

Verder zegt ook haar broer Leer dat Leentje een eigen wil heeft en dat wanneer Bertje gezocht 

wordt door de Duitsers, ‘ten mitrailleuzen haar nog niet zouden tegenhouden Berten te 

bezoeken’. Het is namelijk zij die direct in actie schiet, een plan bedenkt en ook uitvoert om 

Bertje ongezien te gaan halen en te verstoppen. Meer nog is het opvallend dat alle mannelijke 

figuren direct naar haar luisteren en haar ook laten doen, zonder haar te proberen 

tegenhouden. Iedereen lijkt haar te vertrouwen en in zulke gevallen lijkt ze behandeld te 

worden als een van de jongens, een gelijke.150 Toch wil ik hier nog even aanhalen dat het direct 

bereid zijn om zichzelf op te offeren, het eigen leven te wagen om haar geliefde te redden, deel 

uitmaakt van een klassiek motief. Niettemin worden er hier details aan de manier waarop 

toegevoegd, die dit motief mogelijks iets nieuwer voor die tijd maken. Toch zijn de verschillen 

die vernieuwend zouden kunnen zijn zeer klein en subtiel, wat het moeilijk maakt hier met 

zekerheid iets over te zeggen.  

 

Een ander karakter dat binnen het kader van de aardse vrouw past is Marieke uit Roomdale’s 

jongelieden. Zij staat eigenlijk een beetje tegenover de verheven figuur van Wivina. In 

tegenstelling tot deze laatste, is Marieke ‘slechts’ een volksmeisje. Zij wordt veel minder 
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geromantiseerd en wordt eigenlijk neergezet ‘zoals het is’. Er wordt geen mysterie rondom 

haar opgehangen. Ook de ‘verliefdheid’ tussen haar en soldaat Lieven is niet vurig of 

passioneel genoeg voor de vrouwen van de hogere klasse. Wel is zij een steun voor Lieven, 

wanneer ze in het hospitaal zijn hand vasthoudt en ontroerd naar zijn verhalen over het front 

luistert.151 

 

Marieke is zeker niet op haar mondje gevallen en dient verschillende mannen van een 

duidelijk antwoord. De afstand tussen haar en mannen lijkt dan ook niet zo groot te zijn. Zij 

komt, net als Leentje, over als een zelfstandige vrouw met een eigen mening. Opvallend is ook 

dat Marieke een stevige, jongensachtige handdruk heeft. Een jongeman genaamd Feel vindt 

dit een beetje ongepast voor een vrouw, maar denkt niet neerbuigend over haar en lijkt wel 

sympathie voor haar figuur te hebben. Verder gaat ze alle dagen vragen naar nieuws over haar 

geliefde Lieven, in het ouderlijk huis van zijn familie.  

 

Wanneer ze via een brief vernemen dat hij honger heeft aan het front, wil ze hier iets aan doen. 

De vader van Lieven komt in deze situatie vrij hulpeloos en pessimistisch ingesteld over, 

tegenover Marieke die direct actie wil ondernemen. Het is dan ook zij die samen met boerin 

Kordulle afspreekt om een brood te bakken en dit op clandestiene wijze op te sturen naar het 

front. Om dit brood te kunnen bemachtigen, moet ze illegaal de ingrediënten gaan ophalen bij 

Kordulle in een regio die de ‘de Ijzer’ genoemd wordt. Deze regio staat bekend voor zijn 

smokkelroutes. Marieke omzeilt moedig de controleposten, maar wanneer twee soldaten haar 

toch willen tegenhouden slaat ze op de vlucht.  

 

Uiteindelijk wordt Feel gearresteerd, omdat hij haar gezien zou hebben en dit ontkent. 

Wanneer Marieke dit ziet wil ze direct actie ondernemen, om haar fout recht te zetten. 

Niettemin bedaart ze zichzelf om niet emotioneel en impulsief te reageren, maar een plan uit 

te werken. Ze gaat dan ook, na het bedenken van een plan ,naar de kommandatur om de lucht 

te klaren en dit met de hulp van advocaat Loncke. Ze loop binnen met een vaste tred, 

daadkrachtig, wat tegenover het gracieuze getrippel van Wivina staat.152 Hieruit blijkt dan dat 

vrouwen in staat zijn ‘verzetsdaden’ te verrichten en dit op een moedige en rationele manier. 

 

Wel staan Marieke haar ‘verzetsdaden’ in teken van Lieven en het steunen van haar geliefde 

aan het front. Hier zien we dan ook toch weer die opofferingsgezindheid en verlangen naar 

liefde terugkeren. Ook stelt Madeleine Frédéric dat wanneer een vrouw moedig naar voor 

komt in verhaal dit toch te wijten is aan uitzonderlijke omstandigheden die zich voordoen.153 

Marieke is moedig omdat ze haar geliefde aan het front wil helpen, niet omdat moed iets eigen 

 
151 Arthur Broekaert, Roomdale’s jongelieden, 68-9. 
152 Arthur Broekaert, Roomdale’s jongelieden, 116-200. 
153 Madeleine Frédéric, “Emancipation et aliénation féminine,” 40. 



 

 52 

aan haar vrouwelijk karakter is. Toch moet wel gezegd worden dat de manier waarop ze de 

arrestatie van Feel aanpakt rationeel is en helemaal niet impulsief, wat wel in contrast staat 

met een klassiek beeld van de jonge vrouw. 

 

Een derde voorbeeld van een aardse vrouw is Elza uit Polder. Wanneer haar echtgenoot Kobus 

naar de oorlog vertrekt, is het aan haar om de achtergebleven boerderij staande te houden. Ze 

doet dit zeer goed, ze slaagt er zelfs in om winst te maken en eigenlijk rijker uit die oorlog te 

komen dan ze erin gestapt is. Toch houdt ze deze rijkdom niet enkel voor zichzelf, ze deelt 

eten uit aan de behoeftigen en maakt zo ook naam in de buurt. Ze is moedig en trots en loopt 

met haar kin omhoog en borst vooruit rond op het erf. Niettemin komen in dit verhaal ook 

zeer klassieke thematieken aan bod, zoals bijvoorbeeld weeral het oneindig verlangen van de 

vrouw naar liefde en meer specifiek naar haar echtgenoot. Ook de begeerte en lichtzinnige 

natuur van vrouwen wordt door de figuur van Elza sterk aangekaart, de rode draad in dit 

verhaal is immers overspel.  

 

Toch vind ik dat er onderliggend wel vooruitstrevende elementen te herkennen zijn, zoals 

bijvoorbeeld de capabiliteit van vrouwen om het erf draaiende te houden, wanneer de mannen 

aan het front verblijven en zelfs het kunnen verdienen van veel geld.154 Verder kunnen we in 

dit boek ook zeker dit motief van ‘de oorlog als een tijd waarin niemand echt leeft,’ aangehaald 

door Sophie De Schaepdrijver, terugvinden. Elza haar leven staat namelijk stil vanaf het 

moment dat Kobus vertrekt. Haar dagen bestaan uit dezelfde routine en ze voelt zich erg 

eenzaam. Het is dan ook die eenzaamheid en het ondraaglijke verlangen naar haar echtgenoot, 

die ervoor zorgen dat ze zichzelf aan een Duitse soldaat geeft.155 Ook is dit karakter van die 

Duitse soldaat heel erg oppervlakkig. In deze verbeelding zien we dit stereotiep beeld van de 

bezetter naar voor komen, wat ook aangehaald werd door De Schaepdrijver.156 

 

Een geval apart binnen dit motief van de aardse vrouw is Henriette uit In de schaduw. Zij komt 

eigenlijk uit de betere klasse en is werkzaam als secretaresse op een bank in Brussel. Het is 

ook via deze weg dat ze kennismaakt met protagonist Paul. Zij is zeer ambitieus, pienter en 

gefocust op de toekomst. Er is bij haar geen plaats voor hartstochtelijke romantiek. Het 

belangrijkste voor haar is namelijk hoofdzakelijk het verwezenlijken van haar professionele 

doelen.:  

 

“Daardoor ontgingen hem Henriette’s beweegredenen, ook haar eerzucht, die voor de 

zijne niet moest onderdoen.”157 

 

 
154 Norbert Edgard Fonteyne, Polder (Antwerpen: De Sikkel, 1937). 
155 De Schaepdrijver, “Death is elsewhere,” 94-96. 
156 De Schaepdrijver, Erfzonde van de 20e eeuw, 200-270. 
157 René Cnudde, In de schaduw, 99.  
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Ook erkend Paul dat haar intelligentie op zich wel iets aantrekkelijk heeft:  

 

“Het kwam in hem op dat de hedendaagsche vrouw meer geluk deelachtig geworden is 

dan de man. Zij heeft alle vrijheden veroverd, studie en geestesarbeid hebben haar een 

schoone zelfbeheersing geschonken en nieuwe aantrekkelijkheid.”158 

 

Niettemin is hij niet echt tevreden met haar sterke ambities. Hij had liever meer liefdevolle 

passie gezien en minder berekend streven naar succes. Dit laatste vindt hij eigenlijk niet eigen 

aan het vrouwelijk karakter. Zo hoort het met andere woorden niet te zijn:  

 

“Hij had Henriette hartstochtelijker willen zien, terwijl zij daarentegen de indruk wekte 

haar eerste overgaven te betreuren. Zij kende zich nochtans het recht toe al zijn 

handelingen te bevitten, zij prikkelde voortdurend zijn eerzucht, spoorde hem aan tot 

harteloosheid en hardheid ter verbetering zijner positie.”159 

 

Wanneer Paul dan ontslagen wordt en al hun ambities aan diggelen geslagen worden, wordt 

het jonge koppel gedwongen in armoede, op een zolderkamertje te leven. Hier verandert het 

karakter van Henriette compleet en geeft ze zich helemaal over aan de liefde. Zonder eer en 

een drang hogerop te geraken, zijn ze allebei simpelweg gelukkig:  

 

“Met slafelijke liefde openbaarde zij zich naar den wil van zijn verlangen. Haar 

persoonlijkheid was nu geworden zacht en aantrekkelijk als deze eener moeder, maar zoo 

verleidelijk, zoo wisselend en verrassend, dat zij scheen een sprankel te zijn van het 

bekoorlijk-geheimzinnige, de diepe wezenlijkheid van al het bestaande.”160 

 

Toch zijn hier ook weer wat opmerkingen bij te maken. Wanneer Paul ontslagen wordt, gaat 

de auteur er direct vanuit dat Henriette haar carrière ook meteen voorbij is. In de grond 

hebben deze twee zaken eigenlijk niks met elkaar te maken. Er wordt geen duidelijkheid 

verschaft over wat er gebeurt met haar positie als secretaresse. Verder is ook dat geluk dat ze 

vinden bij elkaar, in de simpliciteit van de liefde niet allesomvattend. Henriette heeft heimwee 

naar haar jeugd en naar haar vervlogen dromen en ambities. Uiteindelijk wordt zij dan ook 

ziek en sterft ze:  

 

“Zij verviel zienderogen, al hield zij zich kranig en lachte zij hem gelukkige tegen. Zij 

begon te hoesten. Weldra, moest zij het bed houden en haar toestand verergerde.”161  

 

 
158 René Cnudde, In de schaduw, 96.  
159 René Cnudde, In de schaduw, 107.  
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Zo kan er in de drang van Henriette om carrière te maken en haar geleerdheid, ook wel een 

moderne evolutie gezien worden. Ze blijft ‘gewoon’ een secretaresse, het is niet dat ze baas 

van de bank zou kunnen worden, maar toch wordt geïmpliceerd dat vrouwen geluk in hun 

ambities op professioneel vlak kunnen vinden. Een huishouden is niet het ultieme doel bij 

Henriette. Paul daarentegen, hoewel hij haar geleerdheid aantrekkelijk vindt, ziet haar 

eigenlijk liever vol overgave en onderdanig aan hem, wat dan weer eerder klassiek is. Hij valt 

enerzijds wel op haar attitude, maar anderzijds heeft die attitude ook iets zeer afstotelijks 

tegenover mannen.  

 

In Het licht achter den heuvel zien we ook een beetje een duaal beeld van vrouwelijke 

geleerdheid. Enerzijds worden activiteiten die geestverruimend zijn als iets positief gezien bij 

vrouwen:  

 

“'t Was prachtig zooals het meisje zich opwerkte. Ze was weer af en toe piano gaan spelen 

en ze las zooveel ze kon.”162 

 

Anderzijds wordt die geleerdheid enkel als positief gezien wanneer het bij beperkte 

activiteiten blijft en wanneer vrouwen niet naast hun schoenen gaan lopen. Volgens Mina, de 

moeder van Willem, is Lucette zo een vrouw, die naast haar schoenen loopt en zo de 

belangrijkste taken van een vrouw eigenlijk verleerd is. Klara is daarentegen weet nog heel 

goed waar haar plaats is en vormt bijgevolg een betere keuze als echtgenote:  

 

“‘Misschien,’ zei Mina, ‘maar hij zal aan Klara een brave vrouw hebben, en ze heeft toch 

ook haar geleerdheid zooals al de andere, en ze heeft ten minste verstand van huishouden 

en zal 't niet allemaal aan haar lijf hangen... Want al die juffertjes tegenwoordig... Ik heb 

er niks geen vertrouwen in...’”163 

 

Volgens Bart Keunen is in de romantische literatuur van de 19e eeuw een discours rond 

bevrijding en emancipatie terug te vinden. In het geval van de Pauper wordt er binnen deze 

literatuur dan geijverd voor sociale verbetering. Wanneer we dit toepassen op de casus van 

de vrouw, zien we dat hier wel gerefereerd wordt naar de eventuele uitbreiding van 

mogelijkheden voor vrouwen, maar er wordt niet echt geijverd voor meer emancipatie en 

vrijheden. De auteur zelf lijkt eerder ook een dubbelzinnige mening te hebben over 

intelligente vrouwen. Op zich erkent hij dat vrouwen ambities kunnen hebben en meer 

vrijheden toebedeeld gekregen hebben na de oorlog, maar langs de andere kant stipt hij ook 

aan dat dit ten koste gaat van hartstocht en passie naar een man toe. Dit wijst er eerder op dat 
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de auteur niet rechtstreeks sympathiseert met de politieke machteloosheid van de vrouw en 

hier ook niet direct verandering in hoeft te zien.164 

 

Cécile Vanderpelen stelt dan weer dat er in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog stilaan een 

nieuw beeld van de vrouw naar voor kwam, binnen het literaire canon. Het gaat hier om een 

vrouw die de fysieke eigenschappen van vrouwelijkheid loslaat en zich bevrijdt van 

traditionele familiewaarden. Niettemin stoort dit mannen die eerder met een nostalgische blik 

terugkijken op het verleden. Zij verkiezen eigenlijk nog steeds het beeld van de zuivere maagd 

en de liefhebbende moeder.165 Ook dit wijst erop dat auteur René Cnudde eventuele 

veranderingen wel erkent en ze wil weergeven in zijn werk, maar dat hij desondanks niet 

helemaal achter die veranderingen in het beeld van de vrouw staat.  

 

Verder kunnen we in het verhaal van Paul en Henriette dit verlies van gemeenschapsgevoel 

terugvinden, dat aangehaald werd door Sophie De Schaepdrijver. Zij stelde dat de nadruk 

gelegd werd op liegen en bedriegen in de Belgische, naoorlogse samenleving.166 Beide 

jongelingen eindigen op een smerige zolderkamer, omdat Paul erachter kwam dat zijn baas 

fraudeerde met geld van de bank. Wanneer hij de bankdirecteur daarop wijst, verliest hij zijn 

werk. Ook krijgt Paul van sommige slachtoffers, die hun spaargeld verloren, zijn de schuld. Als 

laatste hebben de ouders van Henriette zich ook gedistantieerd van het koppel. Ze willen hen 

niet helpen en willen al zeker niets met hen te maken hebben. Zo wordt in In de schaduw dat 

verhaal van een onverdraagzame samenleving, waar iedereen voor zijn persoonlijk gewin 

gaat, mooi naar voor gebracht.167 

 

Een volgend personage dat ik binnen dit kader wil aanhalen, is Paula uit het in 1935 

uitgegeven Nu begint het leven, van Lode Zielens. Zij is een jonge weduwe, die haar echtgenoot 

verloor in de Grote Oorlog. Zij is ook een speciaal geval, aangezien ze elementen lijkt te 

bevatten van zowel de sensibele als de aardse vrouw. Wanneer protagonist Simon haar 

ontmoet weet hij meteen dat zij de ware is en dat hij zijn leven met haar wil doorbrengen. Via 

zijn fabrieksvriend Andreas en zijn vrouw Maria, de beste vriendin van Paula, kan hij haar 

geregeld zien en haar zijn genegenheid duidelijk maken. Hij verheft haar direct boven de 

andere vrouwen, net zoals bij de sensibele vrouwen hiervoor reeds beschreven, maar doet dit 

niet omwille van een buitenaardse schoonheid, jeugdigheid, gratie en stand.168  

 

 
164 Bart Keunen, “Ik en de stad,” 128.  
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Hij wil zijn leven met haar delen, omdat ze een standvastige keus is als echtgenote. Simon wil 

een vrouw die evengoed gewoon als een vriendin kan zijn, zo lang hij haar maar kan bezitten. 

Hij wil een vrouw die ook verdriet en lijden in haar ogen heeft staan, wat tussen hen tot een 

verstandhouding zou leiden.169 Dat standvastigheid en stabiliteit belangrijker zijn in een 

huwelijk dan liefde, komt ook naar voor in Pruiken. Daar heeft de vader van Louis zijn grote 

liefde laten gaan en gekozen voor de moeder van Louis, omdat zij meer geschikt was voor het 

runnen van een huishouden.170 

 

Om terug te komen op de figuur van Paula wil ik nog zeggen dat zij het aan de andere kant 

juist moeilijk heeft om zich aan Simon te binden. Ze heeft het nog te lastig om haar overleden 

echtgenoot los te laten. Een nieuwe man zou voor haar nu eenmaal aanvoelen als bedrog. Deze 

loyaliteit ten opzichte van een gesneuvelde soldaat, illustreert dan juist dat zij de kwaliteiten 

van een geschikte echtgenote bezit. Verder voelt ze ook geen liefde voor Simon en geeft geen 

blijk te verlangen naar een kind.171  

 

Dat het de man is die een onbeantwoord verlangen naar een gezin, een huishouden articuleert, 

lijkt relatief nieuw te zijn. Toch, het feit dat hij haar vanop een afstand bewonderd, bevat ook 

elementen van het motief van de sensibele vrouw. Niettemin is de manier waarop anders. Het 

gaat niet om een jeugdige liefde maar om het vinden van een beetje geluk in al het ongeluk in 

de wereld, het vinden van stabiliteit. Zo kunnen we ook Paula als een duale figuur zien, waarin 

oude patronen gelinkt worden aan nieuwe insteken. De oorlog heeft de klemtonen van deze 

patronen veranderd.172 

 

Verder zien we in Nu begint het leven ook weer die eenzaamheid en het verlies van 

gemeenschapszin naar voor komen. Het individuele lijden en het vinden van een plaats in de 

harde en onverdraagzame naoorlogse samenleving staat centraal.173 Een gelijkaardig patroon 

zien we echter ook al in de 19e eeuw opduiken. In Bart Keunen zijn analyse over de pauper 

stelt hij dat er zich rond het fin de siècle een nieuwe, modernistische romantraditie 

ontwikkelde. Hierin draait het om een nieuw verhaal, namelijk het verhaal van de moderniteit. 

Deze moderniteit brengt een grootstedelijk universum met zich mee dat individuen 

vervreemdt van authentieke waarden en gemeenschapszin.174  

 

Toegepast op de oorlogsliteratuur zien we dat er zich in de literatuur van het einde van het 

Interbellum, eenzelfde patroon voltrekt. Alleen wordt het gevoel van vervreemding en het 
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verlies van gemeenschapszin en traditionele waarden hier gelinkt aan de het lijden en de 

veranderingen die teweeggebracht werden door de Eerste Wereldoorlog. Zo ook weer een 

klassiek motief, dat door de Eerste Wereldoorlog een nieuwe invulling krijgt.  

 

Een volgend figuur dat ik binnen dit onderdeel wil bespreken is Lieske, uit Pruiken. Zij is de 

vrouw waar protagonist Louis uiteindelijk met zal trouwen. Zij wordt beschreven als een 

‘volksmeiske van niemendal’ en Louis zelf vindt het ironisch dat hij na zijn liefde voor de rijke 

Angelina, met zo iemand eindigt. Toch ontpopt Lieske zich tot een actieve, dynamische vrouw 

die haar man durft tegenspreken en zich niet zomaar in stilte verzet. Ze lacht zelfs openlijk 

met de dwaze opmerkingen van Louis en komt gewoonweg gevatter over dan hem. Wanneer 

Louis eist dat ze van nachtkleed wisselt, een pruik opzet en voor hem danst, luistert Lieske in 

eerste instantie volgzaam. Toch wanneer hij te wild te keer gaat en haar angst aanjaagt laat ze 

zich niet doen, ze duwt hem van haar af en gaat lopen.175 Lieske wordt neergezet als een goede 

echtgenote, die haar plichten tegenover haar man volbrengt, maar toch het duidelijk aangeeft 

als hij te ver gaat en niet met zich laat sollen. 

 

Over het algemeen zien we dat volksvrouwen of aardse vrouwen dus eerder neergezet 

worden als mondig en actief en dit in tegenstelling tot sensibele vrouwen. Zo zien we zelfs in 

Roomdale’s jongelieden, dat er op een politieke lezing volksvrouwen aanwezig zijn en dat ze 

zich hier ook laten horen. Ze hebben namelijk een mening. Wel wordt de vrouw die af en toe 

nogal verhit iets roept tijdens het vertoog, door de drie protagonisten, jonge mannen, vooral 

als dwaas bekeken. Niettemin is ze aanwezig en lijken volksvrouwen in dit verhaal betrokken 

te zijn bij zowel de Vlaamse zaak, als het bredere geheel van de Eerste Wereldoorlog.176  

 

Dit geldt ook voor Clara, uit Eer Vlaanderen vergaat. Zij is op de hoogte van de Vlaamse zaak 

en steunt deze ook met hart en ziel. Ze neemt geen deel aan de vergaderingen van de 

flaminganten, ze dient op want ze is nog steeds een meisje, maar toch is ze wel bij de pinken 

en luistert ze aandachtig naar alles wat gezegd wordt. Ook weigert ze op het einde van het 

verhaal met haar verloofde Jan Broeckx in het huwelijksboodje te stappen, omdat hij de 

Vlaamse zaak niet met zulke passie als de overleden Florimond, verdedigt heeft.177 Ze houdt 

voet bij stuk en de drang zich aan haar idealen te houden is groter dan de drang zo snel 

mogelijk een huishouden te stichtten. Wanneer de kapelaan hoort dat Clara om die reden niet 

wil huwen met Jan, is hij eigenlijk door het dolle heen:  
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“‘God zij dank!’ zei de kapelaan. ‘Vlaanderen heeft nog niet gans zijn ziel verloren. Als de 

vrouwen voelen waar het heen moet, als in hen de geest van Vlaanderen weer levend 

wordt - nee, dat is geen avondrood, dat is morgengoud.”178 

 

Dit lijkt er dan weer op te wijzen dat de auteur politieke interesse bij jonge vrouwen juist 

wenselijk vindt. Niettemin zit er ook iets kleinerend in dit citaat. Als zelfs vrouwen, die geen 

benul hebben van politiek en minder intelligent zijn dan mannen, aanvoelen hoe het moet, dan 

is er nog hoop. De vrouw wordt hier dus wel duidelijk al minder gezien. Bij sensibele vrouwen 

aan de andere kant, zien we dan helemaal geen politieke interesse en zeker niet als het om de 

Vlaamse zaak gaat. Deze vrouwen willen zich zelfs helemaal niet met politiek moeien, omdat 

dit volgens hen nog steeds een mannenaangelegenheid is:  

 

“‘Politiek heeft nooit een dagje geluk meer in de wereld gebracht,’ vond Lucette.”179 

 

Wat verder ook interessant is aan deze Clara, is dat zij een volks meisje is dat begeerd wordt 

door een man van stand. De rollen worden hier dus omgedraaid. Protagonist Florimond is van 

adellijke afkomst, maar wil wel net zoals enkele vrienden van hem zijn steentje bijdragen aan 

het front en zeker niet anders behandeld worden dan het voetvolk. Als soldaat leert hij de 

jonge Clara kennen en hij is direct van haar uiterlijk en intelligentie gecharmeerd. Wanneer 

hij beseft dat hij alleen maar aan haar kan denken en beslist om haar ten huwelijk te vragen, 

is hij zelfs stiekem blij dat het een meisje is van volkse afkomst:  

 

“O, 't zou een geweldige beroering zijn thuis, mocht hij daar aankomen met een verloofde 

die niet van adel, niet van zijn stand was... God! heel die conventie was immers maar 

blanketsel en larie.”180 

 

Op die manier zien we dus wel degelijk een meer actieve manier van verbeelden, wanneer het 

om volksvrouwen gaat. Ze zijn meer betrokken bij zowel de dagelijkse gang van zaken op een 

boerenerf of in de stad, als bij eerder politieke aangelegenheden dan sensibele meisjes.  
 

9.2. Besluit 

We kunnen hier voorlopig besluiten dat er in de 19e eeuw sprake was van een tweedeling 

tussen sensibele en aardse vrouwen. Ik stel vast dat die tweedeling min of meer 

doorgetrokken werd na de Eerste Wereldoorlog en dat er een verschil te zien is tussen jonge, 

zeer knappe meisjes uit de gegoede klasse en eerder volkse meisjes. Deze eerste groep wordt 

 
178 Jozef Simons, Eer Vlaanderen vergaat, 167. 
179 August Van Cauwelaert, Het licht achter den heuvel, 122.  
180 Jozef Simons, Eer Vlaanderen vergaat, 138.  
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meestal een beetje vanop een afstand benaderd. Jongens worden halsoverkop verliefd op hen 

en bewonderen hen ook zeer sterk. Zij worden meestal wel eerder statisch beschreven, bijna 

als porseleinen poppen. Ze zijn gracieus en intelligent, maar tegelijkertijd ook zeer breekbaar 

en fragiel. Zelden worden hun karakters uitgediept en bijgevolg hebben deze meisjes dus 

weinig diepgang. Je krijgt met andere woorden weinig inzicht in wat zijzelf denken en voelen. 

Je leert hen namelijk kennen door de ogen van een verliefde jongen. Verder draait het bijna 

nooit uit op een echte relatie met zulke meisjes en zijn zij eerder een punt in het leven van de 

protagonisten waar ze voorbij moeten.  

Niettemin lijken er ook wel barsten in dit beeld van perfectie te zijn geslagen. Soms zijn er 

scenes waar deze meisjes opeens wel dynamisch neergezet worden, ze zijn hier namelijk 

actief, speels en deinzen er niet voor terug om een beetje kattenkwaad uit te halen. Ook komen 

er soms slechte eigenschappen van deze vrouwen naar voor, ze kunnen hooghartig of jaloers 

zijn. Ook dit maakt dat ze een menselijk kantje krijgen, wat relatief nieuw lijkt te zijn. Toch zijn 

deze momenten vrij zeldzaam en is het moeilijk, aan de hand van de voorbeelden die ik 

bestudeerd heb, met zekerheid te zeggen of die barsten juist vernieuwend zijn en iets met de 

sociale werkelijkheid van de vrouw te maken hebben.  

De aardse meisjes daarentegen worden in actie afgebeeld. Ze zijn met andere woorden actief 

en dynamisch op een soms zelfs jongensachtige manier. Deze meisjes durven dingen te 

ondernemen. Ze zijn in staat moed en vindingrijkheid te tonen. Zo omzeilen ze bijvoorbeeld 

Duitse soldaten om een brood te bekomen of dienen ze hen van een scherp antwoord. 

Niettemin is de drijfveer van deze moedige daden vaak de liefde en is het voor hun geliefden 

dat ze hun leven wagen zonder nadenken. Dit is dan weer een 19e-eeuws motief en komt 

overeen met de vaststellingen van Madeleine Frédéric haar onderzoek, namelijk dat moedige 

acties van vrouwen voortkomen uit uitzonderlijke omstandigheden.  

Niettemin vraag ik mij dan af of de moedige daden van vrouwen die voortkomen uit het 

oorlogsgebeuren niet enigszins als nieuw opgevat kunnen worden? De Eerste Wereldoorlog 

was toch zeker een ongezien uitzonderlijke omstandigheid? Zo kan dit misschien ook gezien 

worden als een vooroorlogs patroon, dat door het gebeuren van de oorlog een beetje 

getransformeerd wordt en zelf uitgediept wordt. Zo lijkt er bijgevolg mogelijks een subtiele 

evolutie te zijn doorheen het Interbellum, naar meer vrijheid voor deze meisjes. Ze worden 

namelijk neergezet als intelligent en handelen soms op gelijke voet met de jongens. Ook de 

auteurs zelf geven dit aan door naar zulke meisjes te refereren als een jongen of door de 

geleerdheid van een vrouw in de verf te zetten. Deze jongensachtige referenties kunnen dan 

bijvoorbeeld verwijzen naar die nieuwe, mannelijke vrijheden die reeds vernoemd werden in 

het eerste onderdeel van deze masterproef.  
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Zo kunnen we besluiten dat er inzake de representatie van jonge vrouwen, de meisjes waar 

de mannelijke protagonisten verliefd op worden, misschien toch wel een evolutie bemerkt kan 

worden naar meer (mannelijke) vrijheden. Niettemin zijn deze veranderingen subtiel en 

beantwoordt de manier van verbeelden nog steeds aan een traditioneel motief, dat zeker niet 

nieuw is en nog steeds gebonden is aan klassen en uiterlijk vertoon. Deze meisjes zijn nog 

steeds altijd zeer knap, de protagonist gaat nooit verliefd worden op een niet zo aantrekkelijke 

figuur. Met andere woorden zijn de veranderingen dus te zien in specifieke acties of 

uitspraken van zowel de personages als de auteur, maar niet in het grote geheel. Je moet ze 

met andere woorden zoeken in subtiliteiten. 
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10. Overspelige en losbandige vrouwen  
 

10.1. Analyse 

Volgens Harold Van Dijk worden vrouwen neergezet als zeer emotionele wezens, die 

onsystematische gevoelens hebben en chaotische overwegingen maken. Dit in combinatie met 

hun verlangen naar liefde, maakt hen ook flirterig en zelfs lichtzinnig. Overigens wordt hier 

de link gelegd met het vrouwelijke talent om te acteren. Het flirterig gedrag is langs de ene 

kant natuurlijk en ze kunnen hier niks aan doen, maar anderzijds is dit een uitdrukking van 

een zekere misleiding en list.  

Vrouwen misleiden niet alleen mannen maar ook zichzelf, aangezien ze de neiging hebben 

alles mooier voor te stellen dan het is. Niettemin, wanneer het om de liefde gaat, blijft de man 

de baas en is de vrouw eerder onderdanig.181 Toch zien we in de literatuur van de Eerste 

Wereldoorlog een patroon terugkeren van overspelige vrouwen en losbandige vrouwen die 

zichzelf aan de bezetter overgeven. Het gaat hier om vrouwen die zich niet kunnen beheersen 

en het aanleggen met een Duitse soldaat, wanneer hun echtgenoot aan het front is. Deze 

vrouwen kunnen namelijk hun natuurlijke begeerte niet beheersen. Het is eigen aan hun 

karakter.  

Een mooi voorbeeld van zo een overspelige vrouw zien we in Polder van Norbert Edgard 

Fonteyne. Dit boek gaat over de jonge, knappe Elza die alleen achterblijft op een grote 

boerderij wanneer haar echtgenoot Kobus naar de oorlog vertrekt. Gedurende de 

oorlogsjaren voelt ze zich zeer eenzaam, en heeft ze het moeilijk om met haar begeerte en de 

nood aan affectie die ze voelt, om te gaan. In eerste instantie slaagt ze erin de avances van Dolf, 

haar oude minnaar, af te wijzen.182  

Toch wordt het haar te veel en gaat ze in de fout wanneer ze op een dag een Duitse deserteur 

in haar molen vindt. Niet alleen verbergt ze een deserteur, maar ook is ze ontrouw tegenover 

haar man. Uit deze ontrouw volgt tot overmaat van ramp ook een kind. De naam van dit kind 

blijft het hele verhaal eigenlijk onbekend en er wordt dikwijls naar gerefereerd met 

benamingen als ‘wicht’ of ‘des duivels’. Het is duidelijk dat dit kind ook gestigmatiseerd is. 

Toch houdt Elza zich de hele bezetting kranig en blijft ze fier en met opgeheven hoofd 

rondlopen in het dorp, ondanks alle verwijten die ze naar het hoofd geslingerd krijgt.183  

Wanneer Kobus terugkeert van het front gaat het helemaal fout. Elza mag op de boerderij 

blijven, maar is ze als lucht voor hem. Hij kan het niet opbrengen haar deze misstap te 
 

181 Harold Van Dijk, In het liefdeleven ligt gansch het leven, 40-48. 

182 Norbert Edgard Fonteyne, Polder. 
183 Norbert Edgard Fonteyne, Polder. 
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vergeven. Toch, wanneer Elza niet in de buurt is, speelt hij wel met het kind, wat er dan toch 

weer op kan wijzen dat de auteur vindt dat het toch niet de fout is van de peuter en dat er 

sprake is van enige sympathie met kinderen die voortgekomen zijn uit zulke situaties. 

Desalniettemin gaat het hier enkel en alleen over speculatie en kunnen we dit niet zomaar 

aannemen.  

Verder wordt Elza zeer ongelukkig en kan ze niet leven zonder de affectie en aandacht van 

Kobus. Ze kwijnt helemaal weg en uiteindelijk sterft ze ook helemaal alleen. Zonder dat zelfs 

haar eigen kind haar hand nog wil vasthouden. Niettemin vind ik het wel belangrijk om te 

vermelden dat de figuur van Elza niet echt als inherent slecht overkomt. Ze is zich bewust van 

haar zonden en wordt neergezet als een moedige, sterke vrouw en een echte werker, maar het 

ligt nu eenmaal in de aard van de vrouw om zich te laten leiden door begeerte.  

Onderliggend is er dus toch wel een positieve noot te zien in de manier waarop ze het erf 

draaiende houdt en zelfs winst maakt tijdens de oorlogsjaren. Ook de aalmoezenier, die soms 

op bezoek komt, lijkt begrip voor haar situatie op te brengen en haar niet helemaal te 

veroordelen. Hetzelfde geldt voor Dolf, haar oude minnaar, die haar blijft steunen en 

verdedigen, ondanks dat ze met de vijand geslapen heeft en hem meermaals afgewezen 

heeft.184  

Er wordt eigenlijk inzicht gegeven in haar gedachten en dat zorgt ervoor dat je als lezer toch 

enige sympathie voor haar ontwikkelt. Je krijgt het gevoel dat Elza niet per se de slechterik is 

en dit lot niet verdient. Dit staat tegenover het feit dat Kobus eerder als een bruut 

afgeschilderd wordt. Natuurlijk is het wel belangrijk te vermelden dat het hier om mijn eigen 

gevoelens gaat en het moeilijk is te bepalen door welke bril de eigentijdse lezer naar het figuur 

van Elza zou gekeken hebben. Niettemin kan ik mij moeilijk voorstellen dat de tijdgenoot deze 

onderliggende positieve insteek niet zo zou aangevoeld hebben.  

In Piot wordt er verder ook kritiek gegeven op vrouwen die het aanleggen met de Duitse 

bezetter. Wanneer Cordula, een van deze vrouwen, aanklopt bij de familie Zeghers voor wat 

melk, steken de boerinnen het niet onder stoelen of banken wat hun mening is. Het zijn in deze 

scene dan ook de vrouwen die het hoogste woord voeren en dit in tegenstelling tot de boer 

die wat op de achtergrond blijft. Hij waarschuwt er enkel voor het meisje niet te hard te 

affronteren, uit angst voor een straf van de Duitsers. In deze scene zie je goed het verschil 

tussen het jonge, losbandige en zwakzinnige meisje tegenover de sterke, Vlaamse 

boerinnen.185 Niettemin haalt auteur Edward Vermeulen wel aan dat deze lichtzinnige meisjes 

de minderheid van de Vlaamse meisjes uitmaakten:  

 
184 Norbert Edgard Fonteyne, Polder. 
185 Edward Vermeulen, Piot, 228-229. 
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“Nog nooit, zooals in dien rampzaligen tijd, zijn de schoone-zedelijke vrouwen, vooral 

meisjes, glanzend voorgekomen, voorgekomen als op een verhoog, ja, hoogstaande, in 

aller blikken, en, tusschen dit groot getal onverwelkte bloemen, blekte het handsvolleke 

verwelkte, lijk inktekladders op wit papier.”186 

Ook in Nu begint het leven zien we de overspelige Irène. Zij is de vrouw van protagonist Simon. 

Wanneer hij terugkeert van de oorlog verneemt hij dat zijn vrouw hem verlaten heeft voor 

een Duitser en naar Berlijn vertrokken is. Het feit dat hij geen ‘wijf’ meer heeft om naar terug 

te keren, is voor hem een zware klap in het gezicht. Hierdoor verandert Simon eigenlijk in een 

zeer sombere figuur. In eerste instantie geeft hij zelfs zijn eigen moeder de schuld van het 

bedrog van Irène. Dit maakt zijn moeder zeer ongelukkig, maar uiteindelijk beseft hij wel dat 

het haar fout niet is en enkel Irène zelf verantwoordelijk gehouden kan worden. Verder wordt 

ook gesteld dat vrouwen zoals Irène geen moedergevoel in zich zouden hebben. Een vrouw 

moet naast haar man en net als zijn moeder kunnen leven. Het moeder-zijn en het in functie 

leven van haar kind en echtgenoot, is wat een goede vrouw nu eenmaal doet.187 

 

Het vinden van liefde en het vormen van een huishouden wordt voor Simon het ultieme doel. 

Eigenlijk is ‘liefde’ misschien zelfs niet het juiste woord. Hij wil gewoon een vrouw die rustig 

is, gehoorzaam, proper om bij thuis te komen en geschikt om een gezin met te stichtten. Hij is 

niet meer op zoek naar een wulpse blondine, zoals Irène, want zo iemand kan je toch niet 

binden aan een huishouden.188 Met andere woorden staat voor hem een verheven liefde, met 

zeer knappe vrouwen, gelijk aan een ongelukkige huwelijk. Beter een vrouw die wat minder 

knap is en waar je misschien niet halsoverkop verliefd op geworden bent, maar die wel een 

standvastig huishouden kan voorzien. Dit is eigenlijk een zeer pessimistische kijk, die ook 

haaks staat op het romantische beeld van het huwelijk uit de 19e eeuw.  

 

Niet enkel overspelige, maar ook gewoonweg slechte vrouwen worden in de literatuur 

geassocieerd met het niet bezitten van een moedergevoel. Thijl uit De nieuwe Uilenspiegel 

trouwt bijvoorbeeld met vissersdochter Mandiene en krijgt met haar een kind. Deze vrouw 

wordt weergegeven als een slechte echtgenote en een nog slechtere moeder. Ze drinkt, is 

onaangenaam en haat haar eigen kind. Ze laat dit kind dan ook gewoonweg achter, zonder 

blikken of blozen. Even later in het verhaal keert Mandiene, stomdronken, terug met nog een 

ander kind, dat niet van Thijl is, maar ze toch bij hem achterlaat. Het terugkeren met een kind 

van een vreemde man weerspiegelt hier ook een beetje het losbandige karakter van het 

personage. Het is dan de goedaardige Nelleken, die de zorg voor de kinderen met liefde op 

zich neemt. Hierin zien we dat het contrast tussen een goeie en een slechte vrouw dus 

 
186 Edward Vermeulen, Piot, 243. 
187 Lode Zielens, Nu begint het leven, 16.  
188 Lode Zielens, Nu begint het leven. 
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weergeven wordt door het al dan niet bezitten van compassie en een moedergevoel.189 Verder 

blijkt uit een uitspraak van Thijl dat alleen het bezitten van een moedergevoel niet voldoende 

zou zijn, een vrouw moet ook effectief zelf kinderen baren. Dit is eigenlijk een zeer 

conservatieve insteek in dit verhaal: 

 

“De vrouw die hare kinderen niet liefheeft, is een monster, maar een afschuwelijker 

monster is de vrouw, die geen kinderen kweekt.”190 

De verbeelding van deze ‘types’ vrouwen in De Nieuwe Uilenspiegel, kan hier ook gelinkt 

worden aan het onderzoek van Bart Keunen. Volgens hem ging men dus in de vroeg 19e-

eeuwse romantische romantradities een romantisch beeld van de spontane volksmens gaan 

neerzetten aan de hand van pittoreske karakters en stereotypes. Een typisch beeld van ‘de 

losbandige vrouw’ of ‘de prostituee’ valt hier ook onder.191 In de oorlogsliteratuur, die op het 

einde van de oorlog zelf nog en in het begin van het Interbellum uitgegeven werd, en meer 

specifiek in dit verhaal, zien we een gelijkaardige karakterisering van de vrouw.  

Algemeen heb je hier de hulpeloze vrouw die toch steeds gered moet worden door de man en 

nog steeds vrij kinds en naïef is. Individueel heb je dan zoals hierboven reeds vermeld 

Mandiene, de losbandige vissersdochter die drinkt en geen goeie moeder is, of Nelleken, de 

zedige, brave en onderdanige boerendochter, die altijd loyaal blijft tegenover Thijl.192 Het is 

zo dat zulke figuren eigenlijk vrij oppervlakkig uitgewerkt werden en beantwoorden aan een 

stereotiepe beeldvorming over vrouwen. 

Verder wordt er in de oorlogsliteratuur van de Eerste Wereldoorlog ook kritiek gegeven op 

losbandige vrouwen in het algemeen. Zo heb je in Nu begint het leven de figuren van Emma en 

Aline. Zij zijn woonachtig bij kapitein Mira. Hij is de oude en triestige uitbater van het pension 

waar Simon verblijft wanneer hij naar de stad vertrekt. De personages die hier verblijven zijn 

stuk voor stuk sombere figuren, die moeten ploeteren om rond te komen en zowel de zin van 

het leven als de liefde nog niet gevonden hebben of reeds kwijtgespeeld zijn. Emma slaapt met 

kapitein Mira en zorgt voor hem omdat hij in haar levensonderhoud voorziet, maar wanneer 

ze de kans krijgt om ervandoor te gaan met iemand anders, wil ze die kans graag grijpen.  

 

Ook haar zus Aline probeert te overleven door mannen te verleiden. Zij slaapt elke nacht 

samen met een Algerijn voor wie ze geen gevoelens heeft, maar een bijdrage levert aan haar 

portefeuille. Dit soort vrouwen acht Simon minderwaardig te zijn. Vrouwen die met 

verschillende mannen geweest zijn, zijn volgens hem dan ook te min voor het huwelijk. Het is 

 
189 Herman Teirlinck, De nieuwe Uilenspiegel, 152-190.  
190 Herman Teirlinck, De nieuwe Uilenspiegel, 193.  
191 Bart Keunen, Ik en de stad, 133.  
192 Herman Teirlinck, De nieuwe Uilenspiegel. 
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daarom dat hij vaak vrij grof is tegen de zussen en meermaals de avances van Aline afwijst. 

Ook levert hij kritiek op vrouwen die enkel met een man meegaan omdat hij een uniform 

draagt. Zo zou hij rap op de ‘smoel willen timmeren’ van een cabaretzangeresje dat met hem 

probeert aan te pappen, wanneer hij in uniform iets wil gaan drinken.193  

Ook Mado uit Pruiken wordt neergezet als een losbandige vrouw. Zij is een herbergmeid die 

knap is om te zien en leuk is om met om te gaan. Toch is ze te min voor een man om verder 

met te gaan dan gewoon een porto voor te bestellen. Zij heeft een mindere reputatie omdat ze 

aanpapt met de Duitsers. Dit compenseert ze wel door lokale gezichten uit de handen van de 

Feldgrauen te redden. Ondanks haar losbandigheid is ze dus toch aangenaam gezelschap en 

helpt ze mee aan verzetsacties. Zo wordt een vrouw toch op zekere manier als veelzijdiger 

voorgesteld dan enkel maar losbandig of enkel maar zedig. Vrouwen kunnen ondanks hun 

losbandigheid ook goeie dingen doen en moedig uit de hoek komen.194  

Wel wil ik hier nog aanstippen dat in dit verhaal protagonist Louis de figuur van Mado 

eigenlijk te min vindt voor een man om met samen te zijn, omdat ze met te veel mannen 

geslapen heeft. Hiertegenover staat toch het feit dat hij sterk opkijkt naar zijn grootvader 

omdat hij juist veel affaires met vrouwen had. Dit beeld staat dan weer in contrast met het 

beeld van de losbandige of zelfs de overspelige vrouw. Wanneer een man namelijk 

buitenechtelijke relaties heeft wordt dit geaccepteerd, in tegenstelling tot een vrouw die met 

meerdere mannen naar bed gaat. Meer nog, wanneer een man dit doet wordt er soms zelfs 

juist naar hem opgekeken.195  

Dat losbandige vrouwen niet enkel slechte eigenschappen hebben en er ook een andere kant 

aan hun karakter is, komt ook naar voor in Oorlogsnovellen. In dit verhaal stelt auteur Ernest 

Claes dat de Franse vrouwen ondernemend, maar ook vooral kortgerokt en zwakzinnig zijn. 

Franse vrouwen worden in het algemeen geassocieerd met morele zwakzinnigheid volgens 

hem. Niettemin voegt hij hieraan toe dat hij inherent eigenlijk geen kwaad kan zeggen over de 

Franse vrouwen, want hij kent er geen die moediger en werkzamer zijn dan zij. Ze werken 

namelijk van de morgen tot de avond en komen dan nog steeds thuis met een lachend gezicht. 

Ze hebben een warm en edelmoedig hart en geven de indruk dat al het zwoegen en het leed in 

de oorlog maar bijzaak is. Alsof zij het zelf niet zo hard te verduren krijgen. Ze weten dat zij 

ook moeten werken in de fabrieken voor munitie of andere taken voor het vaderland moeten 

uitvoeren. Deze vrouwen zijn patriotten en zijn met heel hun hart en hun ziel bij het strijdende 

Frankrijk.196  

 
193 Lode Zielens, Nu begint het leven. 
194 Willem Putman, Pruiken, 10-11.  
195 Willem Putman, Pruiken, 22. 
196 Ernest Claes, Oorlogsnovellen, 90-91. 
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Een volgend meisje dat ik binnen dit kader wil vernoemen is Mariette. Zij is het nieuwe 

kamermeisje van Lucette in Het licht achter den heuvel en zorgt met haar komst voor heel wat 

beroering. Zij papt namelijk aan met twee jongemannen tegelijkertijd. Zoals het een echte 

verleidster betaamt zijn beide jongens dan ook zeer verliefd op haar:  

 

“Hij dacht opeens aan Mariette en 't was of er een stuk zonnig geluk viel in zijn ziel.197 

 

Zijzelf, aan de andere kant, trekt zich hier niet veel van aan en geeft beide jongens de indruk 

dat ze hen echt leuk vindt. Op een avond spreekt ze met hen allentwee af in een danscafé, waar 

ze van de een naar de ander gaat. Dit eindigt in een gevecht dat Mariette in eerste instantie 

wel spannend leek te vinden. Wanneer Vital, een van de twee jongens, een blijvend letsel aan 

deze knokpartij overhoudt, lijkt het over te zijn met de pret en wordt Mariette ook als de grote 

schuldige aangewezen. In het dorp wordt er over haar geroddeld en de auteur zet haar over 

het algemeen neer als vrij lichtzinnig.198 Zo zien we dat losbandig gedrag niet altijd te maken 

heeft met bedrog of het zijn van een slechte moeder, het misleiden van mannen is nu eenmaal 

eigen aan het zwakke karakter van de vrouw.  

 

Als laatste wil ik hier toch nog een voorbeeld vermelden van een meisje, waar door de 

mannelijke protagonisten op neer gekeken wordt. Ze wordt niet expliciet lichtzinnig of 

losbandig genoemd, maar onderliggend wordt ze wel verbeeld als een meisje dat zich zeker 

niet zedig gedraagt en daar maar de gevolgen van moet dragen. Het gaat hier om Julia, een 

jong meisje dat zwanger wordt na enkele nachten met een zekere Willy. Hij wil helemaal niks 

met het kind te maken hebben en is ook zeker niet van plan om met Julia te trouwen, aangezien 

ze voor hem toch wel te min is en ze zijn mooie toekomst in gevaar kan brengen:  

 

“Ze heeft het uitgehuild. Komedie natuurlijk! En wijl dat mij koud liet heeft ze gedreigd 

met zelfmoord. Een idiote meid is het, kon ik weten dat bij haar zulk een kleinigheid een 

tragedie ging worden.”199 

 

Zo moet Julia zelf op zoek naar een oplossing voor haar situatie. Wanneer ze uiteindelijk op de 

boerderij van een tante terecht kan, is Willy door het dolle heen. Om het goeie nieuws te vieren 

duikt hij dan nog maar eens met haar in bed. Zij laat zich ook volledig doen en geeft zich 

helemaal over aan Willy. Dit doet ze omdat ze de hele situatie als romantisch ziet. Het alleen 

opvoeden van het kind van Willy is voor haar het ultieme offer om te brengen voor de liefde. 

Dit kadert in het reeds verschillende keren vernoemde motief, waarbij vrouwen de liefde 

koppelen aan verlangen en zelfopoffering:  

 
197 August Van Cauwelaert, Achter den heuvel, 169-70.. 
198 August Van Cauwelaert, Achter den heuve, 180-81. 
199 René Cnudde, In de schaduw, 77-8. 
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“Zij dacht zuchtend aan haar grenzeloze, opofferende liefde, aan het weelderig geluk, dat 

zij, een eenvoudig meisje, schonk aan Willy, die zeker een beroemd man zou worden. Voor 

haar kind zou ze zelf werken, ze voelde zich de heldin uit een schonen vervolgroman.”200 

 

Overigens komt protagonist Paul Julia weer tegen op het einde van het verhaal, in een bar. Ze 

werkt daar nu, een baan die geassocieerd wordt met lichtzinnige vrouwen. Ze heeft zich door 

het leven moeten worstelen, heeft veel armoede gekend en haar kind vertoeft nu in een 

weeshuis. Dat het leven geen droom is en hard is voor individuen wordt hieruit ook duidelijk. 

Dit kan dan ook gelinkt worden aan de ontgoochelde kijk op de samenleving uit de jaren 1930 

waarin individuele mensen moeten wroeten om rond te komen. Verder is de figuur van Julia 

een illustratie van het soort vrouw waarvan niet per se gezegd wordt dat ze met iedereen naar 

bed gaat, maar door de manier waarop de protagonisten naar haar kijken en de loop die haar 

leven neemt wordt ze toch eerder gezien als onzedig. Ze is zeker geen materiaal voor het 

huwelijk.  

 

10.2. Besluit  

 

Voor dit onderdeel kunnen we besluiten dat de verbeelding van losbandige en overspelige 

vrouwen, eigen is aan de oorlogsliteratuur van de Eerste Wereldoorlog. Dit kan verder gelinkt 

worden aan de manier waarop vrouwen reeds weergegeven werden in de literatuur van de 

19e eeuw. Vrouwen werden namelijk gezien als lichtzinnig en niet in staat hun begeerte te 

bedwingen. Het niet onder controle kunnen houden van hun driften, is nu eenmaal eigen aan 

de vrouwelijke natuur. Binnen het kader van de oorlogsliteratuur wordt overspel dan weer 

dikwijls gepleegd met de Duitse bezetter.  

 

Het gaat hier hoofdzakelijk om vrouwen van soldaten aan het front, die niet op hun echtgenoot 

meer kunnen wachten en zichzelf aan een Duitser geven. Elza uit Polder wist bijvoorbeeld dat 

ze in de fout was, maar kon zichzelf niet bedwingen. Het is dan ook haar man Kobus waar ze 

aan denkt als ze bij de Duitser in haar molen slaapt.201 Verder worden overspelige vrouwen 

ook ingezet om de miserie en smart van terugkerende soldaten in de naoorlogse periode te 

illustreren. In zulke werken wordt het leven met andere woorden vrij neerslachtige en somber 

beschreven.  

 

In Nu begint het leven wordt overspel gelinkt aan knappe en wulpse vrouwen, het soort 

vrouwen waar mannen direct verliefd op worden. In dit werk komt naar voor dat zulke 

vrouwen dus niet betrouwbaar zijn voor het huwelijk en dat je beter op zoek kan gaan naar 

 
200 René Cnudde, In de schaduw, 80. 
201 Norbert Edgard Fonteyne, Polder. 
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een goede vriendschap in een huwelijk, in plaats van passie.202 Dit illustreert nogmaals de 

somberheid waarmee de auteurs naar de naoorlogse periode keken. Ook worden vrouwen die 

overspel plegen gezien als slechte moeders. Bijgevolg zijn ze niet geschikt voor het runnen van 

een huishouden. Zo wordt eigenlijk het ideaalbeeld van de brave huismoeder, tegenover het 

beeld van de overspelige hoer geplaatst. Dit is een traditioneel beeld dat dus eigenlijk ook wijst 

op een continuïteit met de vooroorlogse periode. Wel is het ook hier weer het geval dat 

bepaalde aspecten van dit kader uitgediept worden of aangepast worden aan de 

oorlogscontext.   

  

 
202 Lode Zielens, Nu begint het leven. 
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11. Het uiterlijk en het innerlijk gelinkt  
11.1. Analyse 

Volgens Harold Van Dijk hebben uiterlijke gegevens in de 19e eeuw een fundamentele invloed 

op het persoonlijkheidsprofiel van vrouwen. Zo zijn er bijgevolg dikwijls ellenlange 

beschrijvingen van het voorkomen van vrouwen terug te vinden in de literatuur. Het uiterlijk 

staat namelijk in een directe relatie met de omgeving, het karakter en het totaalbeeld dat 

gevormd wordt van de vrouw. Het fysiologisch profiel past met andere woorden bij een 

karakterstructuur, eigen aan een bepaalde sociale klasse. In dit onderdeel van de masterproef 

zal blijken dat we die koppeling ook na de oorlog nog vaak terug blijven zien in de literatuur. 

In het volgende citaat uit De nieuwe Uilenspiegel komt bijvoorbeeld zeer duidelijk naar voor 

dat de beschrijving van een slecht karakter vaak gepaard gaat met een beschrijving van een 

onaangenaam voorkomen. Een onaangenaam persoon kan nu eenmaal niet knap zijn:  

“Juffrouw Emerence was een zemeltrut. Haar droog haar, van achter tot een harden kei 

saamgeperst, hing naar voren à la polka over haar voorhoofd, gelijk de vlassen franjen 

van een door zon opgevreten gordijn. Ze droeg een zwart kleed met een gefronst keutje, 

en violette mitainen. Zij las Jean-Jacques uit een bril, en was eigenlijk het sentimenteelste 

mensch van de wereld. De kinderen haatten haar, maar niet zoo diep als zij zelf de 

kinderen haatte.”203 

Dat een lelijk uiterlijk niet alleen iets zegt over het karakter van de vrouw zelf, maar ook een 

weerslag heeft op het beeld van de eventuele man die bij haar hoort, zien we in een scene uit 

Oorlogsnovellen. Deze scene speelt zich af op het terras van een duur hotel. Dit terras zit 

stampvol met rijke officiers, kolonels en hun vrouwen. De kolonel wordt in dit verhaal 

geassocieerd met decadentie en luiheid. Hij is een van degenen die oorlog voert vanuit zijn 

luie stoel en de gewone soldaat al het vuile werk laat opknappen. Dat de auteur minder 

sympathie voor deze figuur heeft dan voor de gewone soldaat, komt mede naar voor door hem 

te associëren met een onknappe en onnozele vrouw:  

“‘Et vous avez cinquante-deux ans, mon ami?’ vroeg op lieverigen toon de dame die naast 

den colonel zat en, naar haar weinig mooi gelaat te oordeelen, dezes vrouw moest zijn, 

dacht Saelens.”204 

Verder zien we hier ook terug die moederfiguur terugkeren. Deze categorie vrouwen wordt 

namelijk ook direct gelinkt aan een bepaald voorkomen. In Oorlogsnovellen, van Ernest Claes, 

zijn er verschillende voorbeelden van moeders terug te vinden en dat zij specifieke, uiterlijke 

kenmerken bezitten kunnen we uit de werk afleiden. Er wordt bijvoorbeeld een scene 
 

203 Herman Teirlinck, De nieuwe Uilenspiegel, 27.  
204 Ernest Claes, Oorlogsnovellen, 29-30. 



 

 70 

beschreven waarin de soldaten praten en mopjes maken over het kapsel van een zekere 

Mammy. Zij is een jonge, Franse moeder die enkele soldaten opvangt in haar huis:  

“Mammy droeg heur haar in een dot op het hoofd, naar de oude simpele mode, dat gaf 

haar iets moeder-achtigs.”205 

Het feit dat ze iets moederachtig heeft, maakt dat haar figuur direct een sympathieke 

connotatie krijgt. Wanneer men denkt aan een moeder, denkt men aan huiselijke warmte, 

gezelligheid en de aanwezigheid van een echte moederkloek. Een ander voorbeeld van zo een 

gezellige moeder, is de reeds genoemde moeder Colette uit Piot. Wanneer de auteur haar 

beschrijft is dit in eerder volkse kledij en als een echte boerin:  

“Colette, het sayettene mutske op het achterhoofd, een verschgestrekene blauwe schorte 

boven den korten rok en een paar zwarte kloefjes met breede leêren.”206 

Toch zijn niet alle moeders toonbeelden van volkse gezelligheid. Ze worden door auteurs 

namelijk ook ingezet om het verdriet van de oorlog te illustreren. Het beeld van moeders die 

oud, grijs en ziekelijk worden door de onwetendheid en het onzekere lot van hun zonen in de 

oorlog, is dan ook veelvoorkomend. Ze worden binnen deze context weergegeven als fragiel 

en breekbaar, met een triestig voorkomen. Dit heeft geen slechte connotatie maar wijst wel 

op het stilaan wegkwijnen van deze vrouwen en het niet meer aankunnen van het 

oorlogsgebeuren. De ellende van de oorlog wordt op die manier in de verf gezet:  

“Moeder wordt dan ook oud en grijs van verdriet, de oorlog maakt haar oud.”207 

“Zij, zijn moeder, een beetje verschrompeld, veel kleiner dan heur zoon, met een baaien 

rok, een doek over de schouders en een muts met binders. En met iets over het schamel 

gelaat en in den blik dat alle moeders hebben.”208 

Verder wordt er ook meestal naar moeders gekeken vanuit het perspectief van de kinderen. 

Het komt niet vaak voor dat we een vader zijn gedachten over het uiterlijk van zijn echtgenote 

kennen. De mijmerende Feel uit Roomdale’s jongelieden licht toch een beetje een tipje van de 

sluier op. Feel fantaseert in een zekere passage namelijk over zijn droomvrouw. Die 

droomvrouw is volmaakt in schoonheid, maar geleerdheid mocht ze niet verkopen want 

geleerde vrouwen kan hij niet echt uitstaan. Wanneer hij echter aan kinderen denkt, wordt 

 
205 Ernest Claes, Oorlogsnovellen, 86.  
206 Edward Vermeulen, Piot, 184.  
207 Ernest Claes, Oorlogsnovellen, 10-11.  
208 Ernest Claes, Oorlogsnovellen, 151.  
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zijn droombeeld toch beneveld, want het krijgen van kinderen betekent het verwelken van de 

vrouwelijke schoonheid.  

Verder is het kind dat hij zich hierbij voorstelt duidelijk een jongen. Het krijgen van een 

dochter lijkt bijna ondenkbaar of uitgesloten voor hem. Verder zou zijn vrouw na de bevalling 

‘een afgejakkerde matrone’ worden ‘waarvan de weke huid tot pergamenten verschrompeling 

was verlept’. Ze zou echter wel misschien geprezen worden voor haar goedheid en steeds 

vriendelijk begroet worden door haar kroost, maar voor hen beide, als koppel, zou alles 

voorbij zijn.209 Vanaf het moment dat een vrouw kinderen krijgt staat haar hele leven enkel en 

alleen nog in teken van die kinderen. Haar persoon wordt vanaf dan gedefinieerd door haar 

band met haar kinderen en zowel haar relatie met haar echtgenoot, als haar uiterlijk worden 

als ondergeschikt hieraan gezien.  

De schoonheid van een vrouw lijkt hier dus het belangrijkste voor de man te zijn. Geleerde 

taal verkopen is uit den boze en enkel weggelegd voor het mannelijke geslacht. Wanneer een 

vrouw haar schoonheid verliest door ouder te worden of het baren van kinderen, rest haar 

enkel nog de moederrol. Begeerd worden door haar man zal helemaal niet meer aan de orde 

zijn. Wel moet hier vermeld worden dat de jongens in het desbetreffende boek een 

uitgesproken en veeleisend ideaalbeeld hebben. Het is enkel de rijke en jeugdige Wivina 

Loncke die aan het ideaalbeeld voldoet.  

Ook in Pruiken komt een negatieve associatie tussen het moederschap en het uiterlijk naar 

voor. Dees, de beste vriend van Louis’ vaders, vertelt hier over de eerste grote liefde van 

diezelfde vader. Hij stelt namelijk dat deze vrouw vroeger zeer knap was, maar dat je haar dat 

nu niet meer zou nageven aangezien ze twaalf kinderen gekregen heeft. Het moederschap zou 

de vrouw ook hier minder knap gemaakt hebben. Schoonheid wordt geassocieerd met 

jeugdigheid en maagdelijkheid, wat een beeld is dat ook al in de 19e eeuw gevormd werd en 

dus zeker niet wijst op een progressieve evolutie in het beeld van de vrouw.210 Er is hier dus 

ook sprake van een continuïteit met vooroorlogse patronen. 

Niettemin is het ook belangrijk dat Dees vertelt dat die vrouw vroeger zeer knap gewéést is. 

Volgens hem is het namelijk zo dat de vader van Louis zijn moeder uiteindelijk ook wel graag 

gezien heeft en dat de knapste vrouw niet altijd het gelukkigst maakt.211 Dit is zoals, reeds 

vermeld, ook iets wat naar voor komt in Nu begint het leven. Protagonist Simon vindt hier ook 

dat knappe vrouwen, waar mannen zich direct tot aangetrokken voelen, eigenlijk geen 

geschikt materiaal vormen voor een huwelijk. Hij vindt dat je beter op zoek kan gaan naar een 

minder opvallende vrouw, waar je misschien niet meer voor voelt als echt vriendschap maar 

 
209 Arthur Broekaert, Roomdale’s jongelieden, 25.  
210 Willem Putman, Pruiken, 53.  
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die wel loyaal is en een stabiel huishouden kan voorzien. Knappe vrouwen zijn dus met andere 

woorden niet geschikt om kinderen van een man op de wereld te zetten en een warm 

huishouden draaiende te houden.212 Dit is op zich wel een vreemd idee, aangezien schoonheid 

en maagdelijkheid idealen lijken te zijn waar jonge mannen dikwijls naar verlangen en naar 

streven, maar toch zouden deze begeerde idealen niet geschikt zijn voor een stabiele relatie. 

Sommige auteurs stellen dat je ze dus moet loslaten. Dit beeld zou eventueel gelinkt kunnen 

worden aan die eerder pessimistische kijk op de oorlog, die zich op het einde van de jaren 

1920 begint te manifesteren in de literatuur.  

Verder kan een veranderend uiterlijk ook een veranderende situatie reflecteren. Wanneer we 

kijken naar Elza uit Polder, zien we dat zij steeds lelijker wordt naar het einde van het verhaal 

toe. Ze is namelijk in de fout gegaan en ze voelt zich zeer schuldig. Ook wordt ze genegeerd of 

geslagen door haar echtgenoot Kobus, die haar een misstap met een Duitse soldaat niet kan 

vergeven. Dit heeft een duidelijke invloed op haar voorkomen. Elza veranderd van een trotse, 

knappe vrouw naar een lelijke en afgeleefde versie van zichzelf. Ze krijgt uiteindelijk zelfs een 

keelkwab en een hangbuik van ellende en het ongelukkig zijn.213 Hier wordt duidelijk 

weergegeven dat onzedig gedrag uiteindelijk leidt tot ellende, met echt lelijk worden als 

gevolg. Verder worden niet alleen slechte of gemene vrouwen met lelijkheid geassocieerd. Ook 

vrouwen met progressieve ideeën, zoals bijvoorbeeld het feminisme, worden door mannen 

vaak gezien als lelijk en gemeen.214 

Dat vrouwen die het aanleggen met de Duitsers met lelijkheid geassocieerd worden, wordt 

ook duidelijk in Piot wanneer de auteur zo een losbandig meisje beschrijft. Zij heeft een 

onknap uiterlijk en de connotatie is zeker negatief. Wanneer je deze beschrijving leest, 

verwacht je ook meteen en naïef en karakterloos figuur:  

“Een twintigjarig meisje, met koeiebloedrood wezen, twee schuwe oogen, een plompen 

neus en dikke vischlippen tord binnen.”215 

Verder hebben vrouwen die minder knap worden doorheen een verhaal niet per se iets fout 

gedaan. Zo heb je bijvoorbeeld Klara, uit Achter den heuvel. Dee perceptie van haar uiterlijk 

verandert ook doorheen de roman. Zij wordt niet echt lelijk, want zij doet niks verkeerd en 

wordt eigenlijk hoofdzakelijk neergezet als een lief, zedig en hardwerkend boerenmeisje, 

maar ze krijgt wel heel wat te verduren naarmate het verhaal vordert. Wat ook hier een effect 

heeft op haar uiterlijk. Haar moeder wordt namelijk erg ziek en haar broer eindigt na een 

bargevecht, om een verleidelijk dienstmeisje, als invalide. Op die manier weegt de hele last 
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van het huishouden op haar schouders. Het is haar eigenlijk allemaal te veel en ze ziet het niet 

meer zitten. Ondanks deze ellende denkt protagonist Willem nog steeds aan haar uiterlijk en 

dat ze er door het vele werk helemaal niet zo bekoorlijk meer uitziet. Ook haar kleren zijn 

echte werkkleren geworden en zo een wollen borstdoek vindt hij helemaal niet aantrekkelijk. 

De verminderende interesse van Willem in Klara wordt dus onder andere aangetoond door 

het feit dat haar uiterlijk verandert in zijn ogen. Hij vindt haar voorkomen gewoonweg niet 

meer zo aanlokkelijk.216 

Wat ook opvalt, is dat vrouwen dikwijls op een kinderlijke manier beschreven worden. Dit is 

iets wat Harold Van Dijk reeds aanhaalde als typisch voor de vooroorlogse literatuur.217 Op 

dit vlak zien we dus eigenlijk weer eerder een soort continuïteit. Dit kinderlijke is niet enkel 

te zien in de beschrijvingen van het karakter van vrouwen, maar wordt ook op uiterlijk gebied 

verbeeldt. Zo wordt er dikwijls naar vrouwelijke lichaamsdelen gerefereerd als naar haar 

‘handje’, ‘billetjes’ of ‘gezichtje’. Meestal worden deze verkleiningen wel in een positieve 

context gebruikt, het gaat namelijk meestal om iemand waar de protagonist genegenheid voor 

voelt. Anderzijds wekt het natuurlijk altijd wel de indruk dat het om iemand gaat waarvoor 

gezorgd moet worden, iemand die nog kinds en naïef is:  

“Warm was haar handje, zonnig haar glimlach, haar stem één melodie. Hoe straalde 

Clara, jeugdig-mooi!”218 

“Toen kwam ze buiten, rank en licht in haar soepelen bleek-groenen mantel en haar zwart 

kroezel-hoofdje zat gedoken in een schalksch hoedje. Ze stapte boutrecht en hare hooge 

hakjes tokten als kleine houten hamertjes op het arduin der trappen. Maar er was vooral 

haar gezichtje, mat en even blozend nu ze tusschen al die kijkende, keurende menschen 

door moest; haar mooie, donkere oogen glommen daarin met een ondeugende, lachende 

vlam. Ze trippelde tusschen de tragere boerinnen door, een beetje verlegen en toch 

gevleid.”219 

“Leentje kwam uit de waschkamer. Ze geleek hetzelfde meisje niet meer; haar 

aangezichtje was verminderd en scheen uitgelangd; ze was zoo bleek en haar oogen 

waren opgezwollen.”220  

 
216 August Van Cauwelaert, Achter den heuvel, 223.  
217 Harold Van Dijk, In het liefdeleven ligt gansch het leven, 47.  

218 Jozef Simons, Eer Vlaanderen vergaat, 163.  
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“Belle-Trees was ziek te bed. Toen ze hem in de kamer naderen zag en hij geheel zichtbaar 

werd onder den paarsen lichtscherm, bracht ze haar witte handen over haar mooi 

kindergezichtje en lag te huilen van vernedering.”221 

Dit benadrukken van het kinderlijke is iets wat ook eigen was aan de laat 19e-eeuwse, 

positivistische kijk op de pauper. Hier werd namelijk een nadruk gelegd op de kinderlijke 

spontaniteit van de arbeidersklasse. Dit gaat gepaard met een algeheel paternalistische kijk 

op arbeiders, die vergelijkbaar is met de manier waarop er naar vrouwen gekeken werd in het 

Interbellum. Ook zij werden dus gezien als een minderheidsgroep die begeleiding nodig had 

van, in dit geval, mannen. Volgens Bart Keunen gaat het niet zozeer om het denigrerende of 

betuttelende aspect van paternalisme in dit discours, maar eerder om het willen benadrukken 

van het anders-zijn van deze groep.222 Door vrouwen als kinderlijk neer te zetten in zowel 

uiterlijke beschrijvingen als in hun manier van doen, wordt hier ook impliciet een soort 

anders-zijn ten opzichte van de man weergegeven. Mannen moeten vrouwen nog steeds 

begeleiden en bijstaan in het leven, want zonder hun hulp zou het weleens verkeerd kunnen 

lopen.   

11.2. Besluit  

Er kan besloten worden dat er een sterke link gelegd wordt tussen uiterlijke kenmerken en 

het karakter van een personage. Zo worden bepaalde eigenschappen aan bepaalde uiterlijke 

kenmerken gekoppeld en deze beide elementen zijn dan weer typisch voor een bepaald soort 

vrouw. Aan de hand van het uiterlijk worden namelijk verschillende tegenstellingen duidelijk: 

rijke of arme vrouwen, jonge of oude vrouwen, vriendelijke of gemene vrouwen, moeders of 

hoeren. Verder is het ook opvallend dat het uiterlijk van vrouwen dikwijls met 

verkleinwoorden beschreven wordt. Dit wijst op het kinderlijke en het naïeve waarmee ze 

geassocieerd worden. Toch geldt dit enkel voor de beschrijvingen van bepaalde categorieën 

vrouwen. Meestal gaat het dan over jonge, liefelijke meisjes. Oudere vrouwen of onaangename 

vrouwen worden meestal niet als kinderlijk beschreven.  

Het uiterlijk van vrouwen kan ook doorheen het verhaal veranderen. Wanneer zijzelf slechte 

dingen doen of tegenslagen meemaken, worden vrouwen minder aantrekkelijk. Ook bij 

moeders die hun zonen verliezen in de oorlog, wordt het verdriet weerspiegeld in hun 

voorkomen. Deze koppeling maakt de personages eigenlijk vrij stereotiep. Het is dan ook geen 

verrassing dat het linken van het uiterlijk en het innerlijk iets is wat ook voor de oorlog sterk 

gedaan werd. Zo is er binnen dit kader zeker sprake van een continuïteit en weinig progressie 

inzake de verbeelding van vrouwen.  

 
221 Herman Teirlinck, De nieuwe Uilenspiegel, 223.  
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12. Een afweging doorheen de tijd  

12.1. Analyse 

In het volgende onderdeel van deze masterproef, is het de bedoeling om een evaluatie 

doorheen het Interbellum te maken en op die manier inzicht te geven in eventuele 

veranderingen of tendensen die zich voltrekken. Deze evaluatie zal vorm krijgen door de 

bevindingen uit mijn eigen literatuuranalyse te vergelijken met tendensen inzake 

oorlogsliteratuur, die reeds werden aangegeven door andere historici en hierboven al werden 

vermeld. Zo worden verschillen en continuïteiten bloot gelegd tussen de Vlaamse 

oorlogsliteratuur en de algemene historiografie over de Belgische en bij uitbreiding de 

internationale oorlogsliteratuur.  

Eerst en vooral wil ik binnen dit kader terugkomen op die algemeen aanvaarde verschuiving 

in de toon van de oorlogsliteratuur rond 1929-1930. Zo zou een traditionele, patriottische 

toon vervangen worden door eerder ontgoochelde verhalen. Dit lijkt iets te zijn waar historici 

het in het algemeen over eens zijn, ook in België.223 Wanneer we dit gegeven koppelen aan 

mijn bronnencorpus kan een soortgelijke verandering of verschuiving teruggevonden 

worden. De toon van Oorlogsnovellen224 of De nieuwe Uilenspiegel225 is zeker anders dan die 

van In de schaduw226 of Polder.227 Er kan inderdaad gesteld worden dat de verhalen van de 

jaren 1930 een eerder pessimistische kijk hebben op niet alleen het oorlogsgebeuren, maar 

ook op de hele naoorlogse maatschappij. Het verdriet en het individuele lijden van gewone 

mensen wordt meer uitgediept en in kaart gebracht. Dit staat tegenover de eerder 

oppervlakkige personages en optimistische eindes uit de literatuur van de vroege jaren 1920.  

Toch zijn er enkele historici die stellen dat deze oorlogsverhalen onrepresentatief zouden zijn 

voor de historische realiteit van de oorlog.228 Zij stellen dat die ontgoochelde boeken van de 

jaren 1930 juist de perceptie van de Eerste Wereldoorlog verkeerd beïnvloed hebben en dit 

zelfs tot op de dag van vandaag. Het beeld van een nutteloze oorlog is volgens hen dus 

verkeerd.229 Die mening is in dezelfde lijn met verschillende veteranen die zich tegen de 

oorlogsliteratuur van de jaren 1930 keerden, omdat hierin de nagedachtenis van hun gevallen 

kameraden besmeurd werd.230 We moeten hier wel in het achterhoofd houden dat deze 

discussie hoofdzakelijk plaatsvond in Groot-Brittannië, waar de oorlog zich enkel aan het front 

 
223 Sophie De Schaepdrijver, “Death is elsewhere,”112-113. 
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226 René Cnudde, In de schaduw. 
227 Norbert Edgard Fonteyne, Polder. 
228 Cornelli Barnett, A military historian’s view, 1-18.  
229 Brian Bond, The Unquiet Western Front, XII-1. 
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afspeelde. In volledig bezet België, waar de oorlog anders beleefd werd, door het relatief lage 

aantal soldaten en de aanwezige bezetter, lijkt deze discussie niet gevoerd te worden. Het feit 

dat België als enige land volledig bezet werd maakt dat het beeld in de oorlogsliteratuur, in 

het algemeen maar ook specifiek van de vrouw, anders is. De Britse vrouwen die de oorlog 

van dichtbij meemaakten waren hoofdzakelijk verpleegsters. In het geval van België werden 

ook de vrouwen die thuisbleven geconfronteerd met de Duitse overheerser. 

Om terug te keren op die verschuiving van de toon van oorlogsliteratuur, wil ik nog even 

Madeleine Frédéric aanhalen. Ook zij lijkt een significant verschil te zien tussen de literatuur 

van de jaren 1920 en romans van de jaren 1930. In die eerste periode zien we volgens haar 

nog vooral traditionele thema’s, met een patriottische en retorische insteek. In het decennium 

dat daarop volgt lijken er dan weer wat innovaties van de grond te komen en worden romans 

meer en meer pleidooien tegen de oorlog. Dit is ook volgens haar waarneembaar in een 

verandering inzake de toon van de romans. Dit gaat dan weer gepaard met een verschuiving 

van heldhaftige protagonisten naar personages die gebroken uit de oorlog komen.231 

Hiertegenover staat niettemin een eerder stabiele aanpak wanneer het op de verbeelding van 

vrouwelijke personages aankomt. De rol van de geëmancipeerde vrouw dringt volgens 

Frédéric niet echt door in de literatuur en het blijft vooral bij de klassieke rollen van verleiding 

of familiale toewijding. De rol van de vrouw in de oorlog lijkt op het eerste zicht geen 

aanleiding te geven tot het in vraag stellen van de heersende genderrollen. De indruk van 

studerende vrouwen, wat als de bron van emancipatie gezien wordt, blijft redelijk negatief.232 

Samengevat wordt dus gesteld dat er een algemene verandering in de oorlogsliteratuur te zien 

is, wat mijn bronnencorpus ook bevestigt, maar dat dit niet noodzakelijk gepaard gaat met een 

verandering wanneer het aankomt op de verbeelding van de vrouw. Toch hoeft dit er volgens 

Frédéric niet op te wijzen dat er geen verschuiving in de sociale rol van de vrouw geweest is. 

Zij stelt zich de vraag of deze romans juist gezien kunnen worden als een reactionaire reactie 

van de auteurs op emancipatorische veranderingen in het dagelijkse leven van de vrouw?233 

Dit vind ik persoonlijk een interessante gedachte en iets wat zeker de moeite is om verder 

onderzoek naar te doen.  

Om deze evaluatie doorheen de tijd verder te zetten, wil ik ook nogmaals het onderzoek van 

Bart Keunen rond de 19e-eeuwse pauper aanhalen. Het betreft hier, zoals reeds vermeld, een 

analyse van hoe een minderheidsgroep werd weergegeven doorheen de tijd. Nu kan dit kader 

eigenlijk ook toegepast worden op de categorie van de vrouw, aangezien zij ook deel uitmaakt 

van een minderheidsgroep, een underdog met andere woorden. Volgens Keunen kunnen we 

 
231Madeleine Frédéric, “Emancipation et aliénation féminine,” 38.  
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bij dit soort groepen namelijk enkele belangrijke varianten onderscheiden inzake 

maatschappij – en geschiedenisvisie. Sommige romantradities die hij beschrijft werden in het 

onderzoek hierboven al eens aangehaald. Uiteraard is het wel niet zo dat deze analysekaders 

blindelings geprojecteerd kunnen worden op het concept van de vrouw. Het zal eerder de 

bedoeling zijn wederkerende gelijkenissen en motieven op te sporen en deze in eenzelfde 

chronologie weer te geven. Op die manier kan een eventuele ontwikkeling blootgelegd 

worden.234  

Allereerst is het belangrijk om aan te halen dat romans steeds gebaseerd zijn op een breder 

maatschappelijk verhaal waarin verschillende groepen zich verhouden tot elkaar en waarin 

die interactie een zekere historische relevantie krijgt. Zo wordt de pauper bijvoorbeeld een 

symbolisch geladen personage, omdat hij binnen de brede geschiedenis van klassenconflicten 

geplaatst wordt. De vrouw kan naar analogie hiervan binnen de oorlogsliteratuur ook als een 

symbolisch geladen figuur gezien worden. In de retoriek rond de Eerste Wereldoorlog geeft 

zij namelijk vorm aan patriottisme, als de opofferingsgezinde moeder of als de geliefde die 

thuis op de soldaat wacht. Ook in de naoorlogse periode staat haar personage in 

wisselwerking met de teruggekeerde soldaat, die zijn plaatst opnieuw probeert te vinden in 

een door de oorlog veranderde maatschappij. Literaire teksten kunnen gezien worden als 

creatieve expressies van dit bredere verhaal.235 

Wanneer we chronologisch kijken, zien we dat de verbeelding van de pauper in het begin van 

de 19e eeuw eerder romantisch was. Men ging namelijk een romantisch beeld van de spontane 

volksmens neerzetten aan de hand van pittoreske karakters en stereotypes.236 In de 

oorlogsliteratuur die op het einde van de oorlog zelf nog en in het begin van het Interbellum 

uitgegeven werd, zien we een gelijkaardige karakterisering van de vrouw. Dit verandert toch 

naarmate het Interbellum vordert. De karakters van de jaren 1930 zijn namelijk iets meer 

uitgediept en de individuen staan eerder op zichzelf, in plaats van dat hun persoon 

gedefinieerd wordt door de sociale groep waartoe behoren.  

Wat overigens ook eigen is aan deze romantische benadering, is het concept van een duale 

samenleving. Er wordt met andere woorden een onderscheid gemaakt tussen de volkse en de 

burgerlijke klasse.237 Op zich kunnen we dit in de meeste verhalen die hier behandeld werden 

terugvinden. Meestal speelt een verhaal zich namelijk af binnen eenzelfde klasse, vaak gaat 

het bijvoorbeeld om een boerendorp. Dit is iets wat min of meer over de hele lijn van het 

Interbellum hetzelfde blijft. Toch zou je misschien kunnen zeggen dat de grenzen iets meer 
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vervagen naar het einde van het Interbellum toe, door figuren zoals Willem en Lucette. Zij 

worden namelijk verliefd over sociale klassen heen.238 Niettemin is er hiervan niet genoeg 

bewijs terug te vinden in mijn bronnencorpus om een effectief patroon te onderscheiden.  

Verder wordt deze romantische kijk op de literatuur gekenmerkt door de uitdieping van een 

volksheld. Deze volksheld is niet gewoon een individu maar een ‘soort’, die in de loop van de 

geschiedenis de kwaliteit van de mensheid symboliseert.239 Wanneer we dit gaan projecteren 

op de verbeelding van de vrouw in de oorlogsliteratuur, kan gesteld worden dat de wachtende 

vrouw en de lijdende moeder symbool staan voor het leed dat de bezetter België aandoet en 

voor de opofferingsgezindheid en nationale gevoelens van de Belgen als reactie hierop. De 

‘soort’ vrouw kan als moeder van de soldaat ook als een held van de natie gezien worden. Dit 

kan gelinkt worden aan de hierboven reeds genoemde stereotypes.   

Een laatste uitgangspunt van de romantische romantraditie van de 19e eeuw is een zekere 

kritiek op de kapitalistische moderniteit. Hierin moeten verschillende gemeenschappen hun 

weg vinden, wat niet altijd even simpel is.240 Wanneer we dit gaan linken aan de samenleving 

van het Interbellum, kunnen we de oorlogsliteratuur van de jaren 1930 zien als een kritiek op 

de oorlog en de maatschappij die eruit voortgekomen is. Simon uit Nu begint het leven 

bijvoorbeeld, gaat op zoek naar het geluk en een zekere zin in het leven. Voor hem staat dit 

geluk gelijk aan het vinden van een vrouw. Toch is deze zoektocht niet vanzelfsprekend, want 

zowel hijzelf als de weduwe waar hij op valt blijven gedetermineerd door de oorlog en vinden 

het moeilijk om hier met om te gaan.241 

In de tweede helft van de 19e eeuw ontwikkelde zich dan weer een eerder positivistische kijk 

op de pauper. Binnen deze traditie werd de wereld netjes op een wetenschappelijk geordende 

manier in klassen en losse onderdelen verdeeld.242 In de meeste romans die voor dit 

onderwerp gelezen werden, kunnen we een duidelijke geografische verdeling terugvinden. 

Men heeft het platteland waar men zich goed voelt en een thuis heeft, dan vindt je lijden terug 

aan het front en een zoektocht naar een carrière of naar zichzelf in de stad, wat meestal 

gepaard ging met een groot gevoel van eenzaamheid. Toch zien we deze afbakeningen 

duidelijker naar voor komen op het einde van het Interbellum. Verhalen zoals 

Oorlogsnovellen243 of De nieuwe Uilenspiegel244 zijn bijvoorbeeld nog vrij chaotisch en hier is 
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een duidelijke link tussen een bepaalde geestestoestand en een bepaalde geografische ruimte 

moeilijker terug te vinden.  

Ook wordt hier een nadruk gelegd op zowel de kinderlijke spontaniteit van de 

arbeidersklasse, als een evolutie naar een meer neutrale en harde kijk op de sociale 

problematiek bij de jongere generatie.245 Dit eerste element is zeker iets wat we bij 

vrouwelijke personages ook zien en werd reeds toegelicht in het vorige hoofdstuk. Verder zien 

we in het algemeen die evolutie naar een meer harde kijk op de oorlog doorheen het 

Interbellum. Dit is iets wat kadert in die verandering van toon rond de jaren 1930 en een meer 

uitgesproken, ontgoochelde visie op de oorlog die op de voorgrond komt.  

Als laatste behandelt Bart Keunen in zijn werk de modernistische romantraditie, die zich rond 

het fin de siècle ontwikkelde. In deze romantraditie draait het om existentieel isolement en 

het groeiend verval van de solidariteitsmechanismen.246 Het gevoel dat het ‘ieder voor zich’ 

is, komt zeker naar voor in de literatuur van de jaren 1930. Niettemin is er binnen deze traditie 

ook een positieve noot te herkennen. Er groeit namelijk een geloof in klassenloosheid en 

schijnbaar onbeperkte keuze - en ontplooiingsmogelijkheden.247 Dit idee kan misschien wel 

teruggevonden worden in de figuur van Lucette. Zij neemt haar lot zelf in handen en maakt 

haar eigen beslissingen. Ze neemt het initiatief voor de scheiding van haar man en laat haar 

niet de les lezen door haar schoonvader. Ze wordt verliefd op protagonist Willem, een 

boerenzoon die eigenlijk van een te lage klasse voor haar is. Toch kiezen ze er samen en 

openlijk voor om bij elkaar te blijven en een onzekere toekomst tegemoet te gaan, in plaats 

van de sociale conventies die heersen in het dorp te volgen.248 

De bespreking van verschillende romantradities uit de 19e eeuw, toegepast op de vrouw in de 

oorlogsliteratuur, leert ons nu dat het Interbellum eigenlijk een gelijkaardige evolutie volgt. 

Chronologisch gezien kunnen we stellen dat de vroege jaren 1920 gepaard gaan met een 

romantische visie op de oorlog en dat dit evolueert naar wat Bart Keunen een modernistische 

kijk noemt. Bij deze laatste traditie wordt met een kritische blik naar de moderniteit en het 

kapitalisme gekeken en een nadruk wordt gelegd op de effecten hiervan op de gewone man. 

We zouden kunnen zeggen dat de literatuur van de jaren 1930 ook met die kritische blik naar 

de oorlog begint te kijken en de verwoestende effecten ervan op individuele levens in kaart 

wil brengen. Bijgevolg kunnen we stellen dat er binnen de oorlogsliteratuur inzake stijl en 

romantraditie eigenlijk niet veel vernieuwing te zien is, er is sprake van een relatieve 

continuïteit met de heersende kaders van de 19e eeuw.  
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12.2. Besluit  
 

We kunnen besluiten dat er doorheen het Interbellum wel degelijk een evolutie te zien is 

binnen de oorlogsliteratuur. De meest algmene en opvallende is de verschuiving van een 

patriottische toon, naar een ontgoocheld oorlogsverhaal rond 1929-1930. Deze verschuiving 

zien we ook min of meer terug wanneer we het analysekader van Bart Keunen toepassen op 

dit bronnencorpus. Ook hier zien we dat een romantische verbeelding vaak terug blijft komen 

in de oorlogsliteratuur, maar dat er in de jaren 1930 toch wel sprake is van een toon die 

vergelijkbaar is met de modernistische romantraditie. Hier zien we dan een verschuiving van 

pittoreske volksfiguren die oppervlakkig weergegeven worden en gedefinieerd worden door 

de gemeenschap of sociale groep waartoe ze behoren, naar een eerder pessimistisch verhaal 

over de vervreemding van het individu en de negatieve effecten die de oorlog op de 

samenleving heeft.  

 

Binnen dit kader zou de figuur van de vrouw eigenlijk relatief stabiel gebleven zijn en zo goed 

als niet meegeëvolueerd zijn. Persoonlijk vind ik dat dit niet helemaal waar is, de vrouwelijke 

karakters ondergaan deze algemene veranderingen even goed als mannen. Ook hun karakters 

worden meer uitgediept en hun personages krijgen meer agency toebedeeld. Ook vind ik dat 

het stereotiepe een beetje losgelaten wordt naar de jaren 1930 toe. De nuances zijn subtiel 

maar vrouwen worden niet meer zo zwart-wit weergegeven als eerst. Een losbandige vrouw 

wordt eigenlijk ook wel neergezet als een goede vriendin en iemand die moedig uit de hoek 

kan komen. Een overspelige vrouw wordt als trots en een harde werken neergezet. Een rijke 

vrouw stelt zich kwetsbaar op tegenover een pachter en een weduwe heeft het juist moeilijk 

met de liefde en het verlangen naar een huishouden van een man. In deze kleine dingen valt, 

naar mijn mening, toch een subtiele verandering doorheen het Interbellum te zien.  

 

Verder werd de vraag gesteld of de oorlogsliteratuur gezien kan worden als een conservatieve 

reactie van de auteurs, ten opzichte van maatschappelijke veranderingen van vrouwen. Ik 

denk dat hier zeker iets in zit. Het is niet omdat er, zoals ik hierboven aanhaalde, subtiele 

nuances te zien zijn in de karakteropbouw van vrouwen, die op een eventuele verandering 

kunnen wijzen, de auteurs hier achter staan. Want het is nu eenmaal zo dat de conservatieve 

kant van het vrouwelijke karakter, op het einde van het verhaal, toch nog steeds de bovenhand 

haalt. De intelligente vrouw of de overspelige vrouw sterft en de weduwe die zich niet wou 

binden is uiteindelijk toch blij met haar huishouden. Dit wijst er inderdaad op dat de auteurs 

eventuele veranderingen niet volledig steunen. Niettemin vind ik het erkennen van 

veranderingen en het aangeven dat ze zich beginnen te ontluiken, of men er nu achter staat of 

niet, in het kader van dit onderzoek al veelzeggend.  
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Bijgevolg kan er geconcludeerd worden dat zowel de oorlogsliteratuur in het algemeen als de 

vrouwelijke personages op zich, een evolutie doormaken doorheen het Interbellum en dit 

ondanks dat de ene evolutie duidelijker zichtbaar is dan de andere. Verder is het ook 

belangrijk te vermelden dat er zeker een continuïteit te zien is met de 19e eeuw. Dit is zowel 

het geval voor de gebruikte romantradities, als voor de vrouwelijke personages. Ondanks dat 

er namelijk enkele evoluties te zien zijn in de jaren 1930, komen er ook veel traditionele 

motieven terug.  

Dit werd reeds duidelijk doorheen de vier thematische hoofdstukken die mijn eigenlijke 

onderzoek bekleden. Deze thema’s op zich zijn al vier thematieken die ook prominent 

aanwezig waren in de 19e-eeuwse literatuur. Gecombineerd met het onderzoek van Bart 

Keunen kunnen we dan vaststellen dat veel onderwerpen en kaders hetzelfde blijven, enkel 

het gebeuren van de oorlog wordt geïntroduceerd. Dit is zeker het geval in de vroege 

oorlogsliteratuur. Bijgevolg vind ik dat deze verschuiving van toon rond het einde van de jaren 

1920 niet enkel geld voor het Interbellum, maar ook een verschuiving representeert van 19e-

eeuwse thematieken naar een meer modern en 20e-eeuws discours. 
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13. Conclusie 

Vooraleer ik bij een eigenlijke conclusie kom, wil ik nogmaals benadrukken waarom ik voor 

dit onderzoek gekozen heb. Allereerst is er een vraag binnen de algemene, internationale 

historigrafie over de oorlogsliteratuur van de Eerste Wereldoorlog en het Interbellum, naar 

de specifieke figuur van de vrouw. Er zijn historici die zich afvragen wat nu de impact was van 

de oorlog, op het dagelijkse leven van de gewone vrouw. Deze onderzoeksgroep heeft 

nagenoeg weinig tot geen rechtsreekse bronnen nagelaten.  

 

Het is omwille van die reden dat de fictionele roman aangereikt wordt als bron voor de studie 

van het dagelijks leven. Naast de vraag naar een eventuele verandering of zelfs emancipatie 

voor vrouwen, teweeggebracht door de Eerste Wereldoorlog, bevat dit onderzoek ook een 

Vlaamse insteek. Dit is het geval omdat de Vlaamse oorlogsliteratuur als minderwaardig 

gezien werd ten opzichte van de Franstalige literatuur. De laatste jaren wordt dit als onterecht 

bestempeld, Vlaamse romans hebben wel degelijk een historische waarde.  

 

De visie van een bepaalde groep binnen het land België, met al zijn breuklijnen en 

tegenstellingen, komt hierin naar voor. Overigens wordt er door historici, die zich met dit 

onderwerp reeds bezighielden, gesteld dat de Vlaamse en Franstalige literaire 

gemeenschappen zich in deze periode juist meer en meer van elkaar verwijderden en zich los 

van elkaar ontwikkelden. Het is mede om die reden dat een Vlaamse tegenhanger van een 

gelijkaardig, Franstalig onderzoek nodig is als aanvulling en vergelijkingspunt. Op deze 

manier bracht het bovenstaande onderzoek de Vlaamse geschiedenis van de Grote Oorlog 

samen met literaire geschiedenis en gendergeschiedenis. Ik ben er dan ook van overtuigd dat 

de inzichten die in wat volgt aangebracht zullen worden, interessant zijn voor verder 

onderzoek binnen die verschillende velden.  

 

Verder wil ik besluiten dat de Belgische oorlogsliteratuur en oorlogservaring afwijkt van deze 

van andere betrokken mogendheden. België heeft namelijk weinig militaire verliezen geleden, 

maar was wel grotendeels bezet. Logischerwijs heeft deze bezetting ook een weerslag gehad 

op de manier waarop de naoorlogse samenleving, en meer specifiek auteurs, de oorlog en zijn 

weerslag percipieerden. In bijvoorbeeld Groot-Brittannië of Frankrijk handelt 

oorlogsliteratuur hoofdzakelijk over de gebeurtenissen aan het front, neergeschreven door 

veteranen. Wanneer het over vrouwen gaat binnen de context van de Eerste Wereldoorlog 

wordt er vooral gesproken over verpleegsters aan het front of het verlies van een moeder of 

echtgenote die veilig in het thuisland achtergebleven was, wanneer een soldaat sterft. Dit is 

anders voor België. Hier handelen oorlogsverhalen juist vaak over het bezette achterland en 

de mensen, inclusief vrouwen, die zich daar staande probeerden te houden.  
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Op die manier geeft de Belgische en, meer specifiek voor dit onderzoek, de Vlaamse 

oorlogsliteratuur een verschillend beeld weer van de dagelijkse omgang van gewone mensen 

met de bezetting en bij uitbreiding het hele oorlogsgebeuren, dan andere betrokken landen. 

Over het algemeen wordt wel eens gesteld dat de Belgen geen oorlogsliteratuur zouden 

hebben en op die manier telkens een beetje uitgesloten gebleven zijn van het internationale 

canon. Toch zijn er de laatste jaren vele stemmen van historici die hiertegen in gaan en juist 

van mening zijn dat de Belgische oorlogsliteratuur ook waardevol is en dat niet enkel de grote 

internationale werken iets over de oorlog te zeggen hebben. Ik sluit mij hier volledig bij aan 

en ben van mening dat juist het anders-zijn van de Belgische oorlogsliteratuur, geschreven in 

twee talen en met haar focus op de gewone bevolking, een troef kan zijn voor het onderzoek 

naar het alledaagse leven.  

 

In wat volgt is het de bedoeling een antwoord te formuleren op de onderzoeksvragen, die naar 

voor geschoven werden in de inleiding van mijn masterproef. De vraagstelling was hier 

hoofdzakelijk tweeledig. Ten eerste stelde ik mij de vraag of er wel degelijk sprake kan zijn 

van een waardevolle link tussen literatuur en de maatschappelijke werkelijkheid. Ten tweede 

vroeg ik mij af er nu sprake is van een veranderend beeld van de vrouw, weergegeven in de 

literatuur. Die laatste vraag omvat op zijn beurt ook twee deelvragen.  

 

Eerst is er de vraag naar een effectieve verandering. Zien we namelijk dat er vernieuwende 

eigenschappen toebedeeld worden aan vrouwelijke personages of dat vrouwen op een andere 

manier beschreven worden, ten opzichte van de vooroorlogse literatuur? Is er met andere 

woorden een verschil tussen het Interbellum en de periode voor het conflict?  Ten tweede stel 

ik mij de vraag of er chronologisch, doorheen het Interbellum, een verandering in de manier 

waarop vrouwelijke karakters in het algemeen neergezet werden, opgemerkt kan worden? Is 

er een verschuiving op te merken binnen het Interbellum zelf?  

 

Het formuleren van een antwoord op mijn eerste, algemene deelvraag is van belang omdat het 

juist de opzet van deze masterproef was een beeld over de werkelijkheid van de vrouw te 

vormen, aan de hand van oorlogsliteratuur. Als deze opzet niet nuttig blijkt te zijn, was mijn 

masterproef bij voorbaat een verloren zaak. Nagenoeg hebben verschillende historici reeds 

het hoofd gebogen over dit vraagstuk en heb ik enkele van hen dan ook aan het woord gelaten 

in mijn masterproef, om de relevantie van de opzet ervan te illustreren. Bijgevolg wordt het 

duidelijk dat een roman geen eenduidige bron is. Het betreft hier namelijk een fictieverhaal 

dat geschreven werd op basis van de fantasie van een auteur. Hij schreef door de lens van een 

cultureel gekleurde bril. Het is mede omwille van die reden dat de roman niet vaak de basis 

vormt van een historisch onderzoek. De historiografie gaat namelijk hoofdzakelijk nog steeds 

op zoek naar feiten, iets wat fictieverhalen niet direct te bieden hebben.  
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Niettemin kunnen romans een waardevolle bron zijn en mogen we hen niet zonder meer als 

fictie bestempelen. Zulke verhalen kunnen namelijk wel degelijk inzicht verschaffen in het 

dagelijks leven van de tijdgenoot. In fictieverhalen komen er nu eenmaal elementen naar voor, 

die een beeld vormen over bepaalde gewoonten, gebruiken, gebeurtenissen, … die zeer 

alledaags waren voor de tijdgenoot. De onbewuste getuigenis van de wereld waarin de auteur 

leefde, kan bijgevolg zeker relevant zijn voor de historicus. Het is net de verbeelding van de 

leefwereld van de tijdgenoot en zijn gedachten over en ervaringen van die leefwereld, die de 

roman interessant maken voor historisch onderzoek. Er zit zeker ook een sterkte in het 

subjectieve en het fictionele. 

 

Toch mag bij het bestuderen van deze leefwereld niet uit het oog verloren worden dat een 

boek niet zonder meer, als spiegel van de werkelijkheid kan gezien worden. Niettemin vormt 

een roman zeker wel een nuttige bron in het onderzoek naar het alledaagse leven van groepen 

die juist weinig bronnen hebben nagelaten. Met andere woorden gaat het hier dus om een 

bron die zeker geschikt is voor het onderzoek naar de verbeelding van hoe de Eerste 

Wereldoorlog ervaren werd door de gewone vrouw.  

 

Ten tweede vroeg ik mij af of er dan wel degelijk een verandering te zien is in de manier 

waarop vrouwelijke personages verbeeld werden. Kan de Eerste Wereldoorlog als een 

keerpunt in de geschiedenis van de vrouw gezien worden of is er toch eerder sprake van een 

continuïteit met de vooroorlogse periode? Het antwoord op deze vraag is nagenoeg niet 

eenduidig. Zo wordt duidelijk dat er wel degelijk heel wat continuïteiten te zien zijn en dat 

traditionele kaders doorgetrokken worden in het Interbellum. Zoals reeds vermeld, zijn de 

vier thema’s die ik als hoofdstukken gebruikte om mijn analyse uiteen te zetten, stuk voor stuk 

motieven die ook in de 19e-eeuwse literatuur vaak terug te vinden zijn.  

 

Niettemin worden die motieven wel getransformeerd naar de contemporaine context van de 

Eerste Wereldoorlog. Zo wordt de moederfiguur en haar opofferingsgezindheid bijvoorbeeld 

rechtstreeks gelinkt aan de soldaat die naar het front moet. Logischerwijs wordt er dan ook 

sterk ingezet op de verbeelding van de moeder van de soldaat en dit zowel in een patriottische 

als een anti-oorlog context. Enerzijds illustreert ze de bereidheid van het Belgische volk om 

offers te brengen en de wil zich sterk te houden, anderzijds drukt ze het verdriet en het lijden 

uit dat de bezetter met zich meebracht.  

 

Het beeld van de opofferingsgezinde moeder wordt traditioneel ook geplaatst in tegenstelling 

tot het beeld van de hoer. Met hoer bedoel ik eerder losbandige vrouwen, die lichtzinnig zijn 

en geen goed nieuws betekenen voor de zonen die voor hun charmes vallen. Het gaat hier niet 

per se om professionele prostitutie. Ook deze tweedeling is een klassiek patroon dat reeds 

voor de oorlog vaak verbeeld werd in de literatuur. Losbandige vrouwen zijn figuren die 
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geassocieerd worden met stedelijke armoede, bars, prostitutie en andere minderwaardige 

zaken. Ze worden verder geassocieerd met het juist niet bezitten van moederlijke gevoelens. 

Ook overspelige vrouwen vallen zeker binnen dit kader.  

 

Hier worden dan ook klassieke manieren van verbeelden gereflecteerd op de context van de 

oorlog. Overspel wordt gepleegd door vrouwen van wie de man aan het front verblijft. Om het 

nog erger te maken plegen ze dit overspel meestal met Duitse soldaten. Enerzijds wordt door 

deze figuren het lichtzinnige karakter en de onmacht om hun lusten te bedwingen 

geïllustreerd. Begeerte is nu eenmaal eigen aan het vrouweljk karakter. Anderzijds wordt 

door het motief van de overspelige vrouw de eenzaamheid, de tristesse en het pessimisme van 

de naoorlogse samenleving weergegeven.  

 

Een ander patroon dat terug lijkt te komen, is een tweedeling tussen sensibele en aardse 

vrouwen. Wanneer we het over deze tweedeling hebben gaat het hoofdzakelijk over jongere 

vrouwen of meisjes, degenen waar mannelijke protagonisten verliefd op worden. Aan de ene 

kant heb je rijke, knappe, maar eerder statische meisjes die vanop een afstand bewonderd 

worden en eigenlijk bijna nooit in een effectieve relatie met de protagonisten eindigen. Aan 

de andere kant heb je dan weer eerder dynamische figuren, volksmeisjes die actief dingen 

ondernemen. Zij komen meestal moedig uit de hoek en eindigen vaak samen met de 

protagonist. In zulke types meisjes zien we ook weer een continuïteit met de 19e eeuw. 

 

Opvallend is wel dat er op het einde van het Interbellum, dikwijls door de auteurs gesteld 

wordt dat extreem knappe en passievolle vrouwen geen goede keuze in het huwelijk zijn. Men 

moet kiezen voor eerder grijze figuren, standvastige vrouwen waar een vriendschap en een 

stabiel huishouden met kan opgebouwd worden. Dit idee dat je zelfs niet moet proberen 

zoeken naar échte liefde en dat knappe vrouwen altijd voor miserie zullen zorgen, iets wat 

koste ten koste vermeden moet worden, ligt ook in de lijn met een pessimistische houding van 

de literatuur tegenover de naoorlogse maatschappij. Je moet het jezelf niet moeilijk maken en 

gewoon op zoek gaan naar een goede vrouw om met haar een gezin te stichtten. Deze 

conservatieve waarden zij het enige wat nog een beetje een gevoel van geluk bieden.  

 

Verder wordt het karakter van een vrouw dikwijls verbonden aan haar uiterlijk voorkomen. 

Zo zien we verschillende, uiterlijke patronen terugkomen bij verschillende types vrouwen. 

Moeders, jonge meisjes, onaangename vrouwen, vrouwen die met de Duitsers omgaan, … Ook 

in dit stramien zien we weer een continuïteit terugkeren. Tegelijkertijd is er wel terug sprake 

van een aanpassing aan de context van de Eerste Wereldoorlog. Zo worden vrouwen die 

ervoor kiezen het bed te delen met een Duitser, dikwijls als lelijk voorgesteld. Zo heb je het 

voorbeeld van Elza en haar voorkomen dat doorheen het verhaal verandert, van aantrekkelijk 

naar lelijk.  
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Over het algemeen kunnen we dus besluiten dat de gebruikte patronen en ‘types’ vrouwen  

die weergegeven worden, hoofdzakelijk hetzelfde blijven als in de vooroorlogse periode. 

Buiten het gegeven van de oorlog dat geïntroduceerd wordt als overkoepelend geheel, zijn er 

weinig nieuwe thema’s die over het algemeen aangekaart worden. Desalniettemin wil ik 

hieraan wel een nuance aan toevoegen. Zoals reeds verschillende keren vermeld werd in de 

bovenstaande masterproef, heerst er onder historici een algemene consensus wanneer het 

aankomt op een verschuiving in de oorlogsliteratuur van een patriottische, romantische toon 

naar een ontgoochelde en pessimistische toon rond 1929-30.  

 

Ook in mijn analyse, ondanks het beperkte bronnencorpus, lijkt deze verschuiving 

waarneembaar te zijn. Ook in het onderzoek naar Franstalige oorlogsromans van Madeleine 

Frédéric, wordt deze stelling ondersteund. Nu wil ik bijgevolg argumenteren dat we de oorlog 

niet als breuk kunnen zien en als de start van een nieuwe soort literatuur, namelijk de 

oorlogsliteratuur, maar eerder als een soort schakel die eventueel voor een versnelling van 

transformaties gezorgd heeft in een langere evolutie die reeds in de vooroorlogse periode als 

begonnen was. Binnen dit kader is het dan die verschuiving rond 1929-30 dat we als moment 

van uiting van eventuele evoluties kunnen zien.  

 

We zien nu eenmaal net na de oorlog nog steeds optimistische en patriottische 

oorlogsverhalen, waarin niet dieper ingegaan wordt op individuen maar de algemene 

boodschap primeert. Deze boodschap houdt meestal de moed en standvastiheid van de Belgen 

en de Vlamingen tijdens de oorlogsjarenn in. De verhalen hebben meestal ook een goed einde. 

Deze stijl is volledig in de lijn met de romantische verbeelding van oorlogsverhalen uit de 19e 

eeuw. Hiertegenover staan de eerder pessimistische, realistische verhalen van de jaren 1930 

waar individueel lijden in de verf gezet wordt.  

 

Deze maatschappijkritische stijl werd ook reeds in de vooroorlogse periode gehanteerd, dit 

zien we bijvoorbeeld terug in de vergelijking met de verbeelding van de pauper. Desondanks 

wil ik hier wel aanstippen dat ondanks herkenbare patronen, er rond deze periode wel een 

paar vernieuwingen aan de oppervlakte lijken te komen. Bijgevolg zie ik de oorlogsliteratuur 

niet per se als een genre op zich wanneer het aankomt op stijl. De stijlen en de beelden die 

primeren, werden namelijk op een of andere manier dikwijls al gebruikt in de vooroorlogse 

periode, het zij met een andere insteek.  

 

Het vernieuwende lijkt mij eerder te zitten in de grote massa verhalen, die op een korte tijd 

gepubliceerd werden en dit allemaal over hetzelfde onderwerp, de Eerste Wereldoorlog. 

Schrijven zorgde namelijk voor een gigantische uitlaatklep en een manier om de oorlog te 

begrijpen en te plaatsen. Bijgevolg kunnen we het vernieuwende zien in de boodschappen, de 
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visies op de maatschappij en de moderne wereld, … die blootgelegd worden. Ook worden oude 

patronen in een nieuw jasje gestoken en zijn er inderdaad wel enkele vernieuwingen te 

erkennen. Hier heb ik het bijvoorbeeld op de uitdieping van het individu en de sterke focus op 

de gewone volksmens.  

 

Personages worden namelijk meer en meer gedefinieerd door hun eigen karakter in plaats 

van de groep of gemeenschap waartoe ze behoren. Er wordt meer inzicht gegeven in wie de 

karakters zijn, hun emoties, hun wensen en hun verdriet. Ook worden gewone mensen, zonder 

aanzien, meer en meer de hoofdrolspelers van verhalen en spelen verhalen zich meer en meer 

af binnen de context van het leven van de gewone man. Toch blijven de gebruikte motieven in 

grote lijnen wel hetzelfde. Zo denk ik dat we de literatuur van het Interbellum niet zomaar als 

gescheiden van de 19e eeuw kunnen zien en dat de oorlog wel voor enkele nieuwe insteken 

zorgde, maar niet zozeer voor een breuk met vooroorlogse tradities. Er is sprake van een 

langzame evolutie naar vernieuwing, wat in de jaren 1930 tot uiting komt, maar niet van een 

abrupte breuk.  

 

Nu rest mij nog de vraag of het beeld van de vrouw ook een evolutie doormaakte en of die 

eventuele evolutie gelinkt kan worden aan de sociale werkelijkheid? Volgens Madeleine 

Frédéric blijft dit beeld hoofdzakelijk stabiel. Niettemin stelt zij dat dit stabiele beeld 

eventuele veranderingen in de werkelijkheid niet a priori uitsluit. Ook in mijn onderzoek zien 

we op het eerste zicht een eerder traditioneel beeld van de vrouw terugkeren. Toch wil ik hier 

stellen dat ook de verbeelding mee evolueert en die verschuiving van 1929-30 ook voelbaar 

is aan de vrouwelijke personages.  

 

Er wordt namelijk meer inzicht in hun innerlijk gegeven, wat in dezelfde lijn ligt met het in het 

algemeen meer uitdiepen van individuen. Ook de volksvrouw komt in meer en meer verhalen 

op de voorgrond. Er worden soms zelfs nuances aan karakters toegevoegd die het personage 

minder zwart-wit maken. Ook zijn er verschillende individuen die wel vernieuwende 

kenmerken lijken te hebben zoals professionele ambities, geen drang naar een huishouden 

bezitten als goede vrouw, een moeder met een eigen zaak, … Ook binnen de oorlogscontext 

vindt ik de associatie tussen volksmeisjes en moedige acties op zich toch wijzen op respect 

voor de daden van sommige vrouwen in de oorlog.  

 

Natuurlijk gaat het over individuele voorvallen en is mijn bronnencorpus te summier om hier 

harde conclusies uit te trekken. Toch durf ik te zeggen dat er in bepaalde details, nuances en 

insteken toch vernieuwende eigenschappen verscholen kunnen zitten, ondanks dat het 

bredere patroon relatief traditioneel blijft. Verder vind ik dat een auteur niet per se achter 

bepaalde vernieuwingen moet staan om het bestaan ervan te laten doorschemeren in zijn 

werk. Op die manier sluit ik mij bij het idee van Madeleine Frédéric aan dat sommige verhalen 
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als een conservatieve reactie op eventuele veranderingen inzake de status van de vrouw 

kunnen gezien worden. Bij wijze van besluit stel ik dan dat er niet per se sprake is van een 

duidelijk zichtbare verandering, die teweeggebracht werd door de Eerste Wereldoorlog. Over 

het algemeen blijft het beeld van de vrouw traditioneel. Dit komt overeen met het idee dat er 

over er hoofdzakelijk nog geen sprake was van emancipatie van de vrouw.  

 

Zo lijkt het inderdaad het geval te zijn, dat de Eerste Wereldoorlog geen directe verandering 

teweegbracht in de status van vrouwen. Wanneer de oorlog op zijn eind komt, worden 

genderrollen over het algemeen genormaliseerd. Dit sluit aan bij de algemene visie van 

historici. Soms wordt er zelfs gesteld dat genderrollen juist conservatiever zouden geworden 

zijn. Bij die laatste stelling sluit ik mij niet volledig aan. Het idee dat genderrollen normaliseren 

volg ik wel. Tot op deze hoogte is mijn conclusie dezelfde als die van Madeleine Frédéric.249 

Toch denk ik dat de werkelijkeid meer complex was dan dat. Overigens is verandering niet 

altijd expliciet of eenduidig te meten. Bijgevolg zijn er volgens mij onderhuids wel kleine 

veranderingen en details op te merken die in zekere zin nieuwe ideeën lijken te insinueren.  

 

Hierin lijk ik niet de enige te zijn, ook Gita Deneckere had reeds vermeld dat geen directe 

emancipatie niet per se uitsloot dat er veranderingen in gang gezet werden. Ook Sophie De 

Schaepdrijver wees in haar onderzoek naar Gabrielle Petit op enkele buitengewone elementen 

die toegekend werden aan vrouwen.250 Overigens onderkent Tammy Proctor dit ook.251 

Niettemin is het discours van een mogelijke vernieuwing voor de vrouw nog niet echt 

uitgediept en blijft het eerder bij een idee dat aangehaald wordt. Dit idee heb ik dan weer in 

wisselwerking met mijn onderzoek verder proberen uitdiepen.252  

 

Bijgevolg zie ik de Eerste Wereldoorlog niet als een keerpunt dat de emancipatie van de vrouw 

abrupt in gang gezet heeft. Wel denk ik dat er in het Interbellum evoluties in gang gezet zijn 

die uiteindelijk zullen leiden tot nieuwe attitudes van vrouwen, tegenover de maatschappij en 

hun rol hierin. Verandering heeft tijd nodig om zich te manifesteren, maar de zaadjes voor 

vrouwenemancipatie in de twintigste eeuw zouden wel eens geplant kunnen zijn in de periode 

van de Eerste Wereldoorlog.  Op zijn minst heeft de oorlog voor een versnelling in deze 

evoluties gezorgd. Alleszinds geloof ik dat eenduidig stellen dat het beeld en de positie van de 

vrouw stabiel bleef, te cru is. Er waren tendensen naar vernieuwing aan de gang en dit geldt 

ook voor de positie van de vrouw.  

 
249 Madeleine Frédéric, “Emancipation et aliénation féminine,” 26-40. 
250 Sophie De Schaepdrijver, Gabrielle Petit: the death and life of a female spy in the First World War (London: 
Bloomsbury, 2015), 154-156. 
251 Tammy M. Proctor, Female Intelligence: Women and espionage in the First World War (New York: New York 
University Press, 2003), 117-18. 
252 Gita Deneckere, Vrouwen in de Eerste Wereldoorlog, 29. 
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