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ndien de mensen het echt zouden weten, de oorlog zou morgen al 

beëindigd worden. Maar de oorlogscorrespondenten schrijven er niet 

over en de censuur laat de waarheid niet bekend worden.” Dit zijn 

niet de woorden van een of andere pacifist, maar van Lloyd George, 

eerste minister van Groot-Brittannië tijdens de Eerste Wereldoorlog, na 

het aanhoren van een ooggetuigenverslag door een verslaggever. Het 

zijn woorden die ik al jarenlang meedraag. Ze maken me boos, ik koester 

ze, ik vergeet ze niet. De oorlog die een einde moest maken aan alle 

oorlogen, een grote leugen? Toch als je het vanuit onze stiel bekijkt. 

Toen ik in 2003 de woestijn van Irak binnenreed, clandestien, moest ik eraan denken. 

Hoe het geallieerde opperbevel maar al te graag de collega's embedded liet meereizen 

in het oorlogscircus. In bed met de generale staf, het klinkt obsceen. En dat is het ook, 

in 1914 en evenzeer na 9/11. “Je bent met ons, of tegen ons”, woorden van George W. 

Bush. Zoek het verschil. Gedode burgerslachtoffers 'bij de vijand' worden nooit geteld. 

Wat kan ik anders doen dan massagraven opzoeken, ziekenzalen afdweilen, dokters 

laten getuigen. Onlangs nog was ik in Bor, Zuid-Soedan, waar twee stammen elkaar 

doodhakken omdat hun leiders twisten om de macht en het oliegeld. Of in Somalië waar 

religieuze fanatici terreur zaaien. Voor God, vaderland, bloed, stam… het grote gelijk. 

Het stopt immers nooit. Wij, in onze stiel, hebben een schuld in te lossen al een eeuw 

lang. Dat heb ik geleerd als ik de verslagen uit de Eerste Wereldoorlog lees.

De hulpcampagne van de Amerikanen onder leiding van Herbert Hoover voor 

brave little Belgium is misschien wel de grootste aller tijden. De gruweldaden van 

de Teutoonse horden werden belicht, dat hielp. Maar er waren ook berichten over 

Duitse kadaverfabrieken en kinderen wier handen werden afgehakt. Moet dat nu echt 

die leugens? De werkelijkheid van de oorlog is al erg genoeg. In Syrië word ik nog 

dagelijks geconfronteerd met leugens. Terwijl oorlogsleed voor zich spreekt. Meer dan 

honderdduizend doden, miljoenen vluchtelingen, kinderen die brandbommen over zich 

uitgestrooid krijgen. Mensen gedood door gas, verkrampt met het schuim op de lippen. 

Ik heb het gezien, ik heb erover bericht. Het helpt niet, er komt geen hulp. Niet de pen is 

machtiger dan het zwaard, maar de propaganda. Hoe kan je anders zoveel mensen de 

dood injagen op bevel, zoals de generaals aan de Somme deden? 

Toch blijf ik vooral die andere beelden koesteren. Kinderen die spelen tussen het puin, 

een kunstenaar die ondanks de waanzin schoonheid creëert. Ik herinner me levendig 

de vrouw die afgeranseld wordt door soldaten op het Tahrirplein, of de vrouwen die 

verhakkelde lichamen verzorgen in een veldhospitaal. Ik heb Amerikaanse mariniers 

gesproken die de slachtpartij in Fallujah niet langer konden aanzien. Was het shellshock, 

posttraumatische stress, of gewoon een geweten? De wereld nu doet me nog 

steeds heel erg denken aan die van toen. Ook in 1914 noemden ze hen ten onrechte 

lafaards en verraders. Maar oorlog gaat altijd over gewone mensen in buitengewone 

omstandigheden. Ook dat heb ik geleerd uit de Eerste Wereldoorlog en alle oorlogen 

daarna. Mensen die in de waanzin het goede kiezen, daar draait het om, ongeacht hun 

huidskleur, sekse, religie, taal of wat dan ook dat mensen verdeelt. Die mensen een 

stem en een gezicht geven, is onze taak. Laten we ze onze kleine helden noemen.

Rudi Vranckx
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Dit jaar is het een eeuw geleden dat het Duitse keizerrijk de 
neutraliteit van België schond. Op 3 augustus gingen de Belgen 
nog rustig slapen, de dag nadien stond de Eerste Wereldoorlog 
voor de deur. Volgens de Franse historicus François Furet 
is deze oorlog de erfzonde van de 21ste eeuw. Dat zegt ook 
historica Sophie De Schaepdrijver. “De Eerste Wereldoorlog 
heeft zoveel van de samenleving gevergd, zoveel extreem 
geweld gebracht, zoveel doden, zoveel haat, dat het daarna niet 
meer goed is gekomen met Europa.” Als vrijzinnig humanisten 
kunnen we niet anders dan de Eerste Wereldoorlog herdenken. 
Uit solidariteit met de tien miljoen doden en vele miljoenen 
getraumatiseerden. Uit respect voor de mannen en vrouwen 
die vochten voor de vrijheid van hun land, in de loopgraven 
of in de bezette steden en dorpen. Omdat het deel uitmaakt 
van onze geschiedenis en we niet genoeg kunnen herinnerd 
worden aan het belang van vrede. Vandaar deze speciale editie 
van het deMens.nu Magazine die enkel bestaat uit een extra 
dik WOI-dossier. In dit dossier willen we verdergaan dan de 
klaprozen en de loopgraven. Volgens Sophie De Schaepdrijver 
is de Eerste Wereldoorlog het waard dat we de tijd nemen om 
de complexiteit ervan te bekijken. Het past vrijzinnigen om 
kritisch te kijken. We gaan in deze editie dan ook op zoek naar 
de minder belichte kanten van de Groote Oorlog. Centraal staan 
de ‘vergeten groepen’. De burgers, want de terreur van WOI 
beperkte zich niet tot de Westhoek: honger trof Europa en in 
dwangarbeiderskampen vielen er meer slachtoffers dan aan 
het front. De vrouwen, want tijdens de oorlog werden tal van 
taken die voordien alleen voor mannen waren voorbehouden 
voor het eerst ook door vrouwen uitgevoerd, vandaar de 
keuze voor de coverfoto. Zij hielden bovendien de gezinnen 
recht en verzorgden de gevallenen. De koloniale troepen, 
die mijlenver van huis moesten meevechten in de gruwel. De 
andersdenkenden, van wie de individuele verhalen soms mooie 
getuigenissen zijn van internationalisme en humanitaire inzet. 
De slachtoffers van shellshock, die werden teruggestuurd naar 
de hel of geëxecuteerd. De kunstenaars, die manieren zochten 
om met de nieuwe werkelijkheid om te gaan. Verder toetsen 
we WOI aan de theorie van de rechtvaardige oorlog. Tot slot 
leggen we ook de link met modernere tijden en laten we ons 
licht schijnen over oorlogspropaganda en morele bijstand tijdens 
militaire missies. 

[jvg]

SpEcIALE 

EDITIE:

dossier 

eerste 

wereld-

oorlog
ext

ra
 d

ik 
doss

ier
 

ove
r w

oi

Duitse 
krijgsgevangenen, 
na 1916. 

Fo
to

 ©
 In

 F
la

nd
er

s 
Fi

el
ds

 M
us

eu
m

, I
ep

er



deMens.nu Magazine | 5

inhoud
6 de eerste wereldoorlog her-dacht

10 de ‘ander’ en het front

13 Vrijzinnige held: Henri la Fontaine

14 een zwart gat in de loopgraven

18 “de militairen vinden bij ons een spiegelbeeld”

21 Vrijzinnige held: Charles de Beer 

22 de Belgische vrijmetselarij tijdens de eerste wereldoorlog

26 Vrouwen in de eerste wereldoorlog

30 shellshock

34 Poëzie en de eerste wereldoorlog 

35 Vrijzinnige held: Antoine depage

36 Propaganda tijdens de eerste wereldoorlog

40 was de groote oorlog ook een rechtvaardige oorlog?

44 de ware vijand is het gebrek aan rede

45 Vrijzinnige held: Arthur stoffel

46 Beeldende kunst en de eerste wereldoorlog 



6 | deMens.nu Magazine

it jaar kijken we honderd jaar terug op de Eerste 
Wereldoorlog, net zoals in 1914 de mensen 

terugkeken op de Slag bij Waterloo. De herdenkingen 
van het begin van de Eerste Wereldoorlog worden 

massaal gepland en de vrees voor een overdosis ‘herdenking’ 
is wellicht niet denkbeeldig. Enig toeristisch en commercieel 
belang terzijde gelaten, blijkt er toch een wezenlijke interesse 
te bestaan voor iets dat zo lang geleden is gebeurd. Moeten 
we de reden zoeken bij het feit dat we via de media dagelijks 
geconfronteerd worden met feiten die honderd jaar geleden 
voor de eerste maal op grote schaal plaatsvonden: militair 
ingrijpen, burgerslachtoffers, gemechaniseerde oorlogsvoering, 
oorlogsgassen en misdaden tegen de menselijkheid? De Eerste 
Wereldoorlog is ook de eerste oorlog die volledig en uitgebreid 
gefotografeerd en gefilmd is. Ook daardoor behoort hij tot onze 
leefwereld.

Patrick Goossens, mede-oprichter en ex-voorzitter van de geschiedkundige 
vereniging Western Front Association - België vzw

Dossier: WOI

Auf Vorposten. Duitse 
prentbriefkaarten geven 

dikwijls een idyllisch 
beeld weer van de eerste 
oorlogsmaanden. pas na 

een drietal maanden graven 
de legers zich in en begint 

de loopgravenoorlog. 
Ongeschonden 

landschappen zoals hier 
afgebeeld, behoren dan 

definitief tot het verleden. 

de eerste 
wereldoorlog 

her-dacht

patrick Goossens
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Below-Saleske, een eis tot vrije doorgang 
voor het Duitse leger overhandigt aan de 
Belgische minister van Buitenlandse Zaken, 
Julien Davignon. Een weigering betekent 
oorlog. Toestemmen betekent vrede, al-
thans met Duitsland. Maar deze vrede zou 
een prijs kunnen hebben wanneer de oor-
log afloopt en Duitsland verliest. Het is zoals 
kiezen tussen de cholera en de pest.

Even wordt gespeeld met het idee van een 
symbolische weerstand, maar de koning 
beslist samen met de Belgische regering 
om het ultimatum van Duitsland te verwer-
pen. Voor de meeste waarnemers, ook in 
het buitenland, is dit onverwacht. Wanneer 
koning Albert het parlement op 4 augustus 
toespreekt, krijgt hij een staande ovatie. Er 
zijn enkel nog Belgen. De keuze is gemaakt. 
De vijand is gekend. Het is oorlog.

oorlog maakt slachtoffers
Het is duidelijk dat in deze oorlog de bur-
gers niet als neutraal beschouwd worden. 
Ditmaal is het geen gevecht van leger tegen 
leger, maar wel een oorlog van staat tegen 
staat. De burgerbevolking is van in het 
begin een doelwit, wellicht doelbewust als 
vorm van terreur, maar later worden de bur-
gers aan beide zijden zelfs beschouwd als 
een legitiem doelwit. Vooraleer het zover is, 
komt een propagandamachine op gang die 
de wreedheden gebruikt om de publieke 
opinie van landen die afzijdig blijven, vooral 
Amerika, tegen de Duitsers te keren. Ook 
de rekrutering van vrijwilligers is hierbij ge-
baat. Het begrip poor little Belgium doet alle 
weerstand tegen de oorlog teniet.

Naast de ongeveer 200.000 opgeroepe-
nen biedt zich in België zo'n 18.000 man 

oorlog is voorbereid
Het begin van de twintigste eeuw is een pe-
riode van grote veranderingen. In de decen-
nia vóór 1914 beweegt er veel op sociaal en 
economisch vlak. Engeland is een industri-
ele grootmacht, maar het Duitse keizerrijk 
weet zijn achterstand in te halen. De che-
mie en zware industrie behoren tot de beste 
ter wereld. Kunstmeststoffen verhogen de 
opbrengst van de landbouw. De welvaart 
stijgt spectaculair. Deze moderne techno-
logie vindt ook haar toepassingen in de wa-
penwedloop. Hierdoor neemt de offensieve 
vernietigingskracht met een veelvoud toe. 
Intussen worden militaire en diplomatieke 
machtsblokken opgebouwd. Net zoals nu.

Alle elementen voor een grootschalig con-
flict liggen klaar. De militaire blauwdrukken 
voor een offensief zijn ingestudeerd. De 
nieuwste technologie is gebruikt voor de 
bewapening. Manschappen die de legers 
moeten bevolken zijn opgeleid. Hun aantal 
is meer dan voldoende. De teerling moet 
echter nog geworpen worden.

oorlog begint
Na de moord op de troonopvolger van het 
Oostenrijkse-Hongaarse keizerrijk op 28 
juni 1914 in Sarajevo, komt de carrousel 
van ultimatums, afwijzingen en ultieme on-
derhandelingen gevolgd door mobilisaties 
op gang.

De keuze tussen oorlog en vrede blijkt niet 
zo eenvoudig te zijn. In de praktijk is vrede 
niet altijd wat het lijkt. België wordt op 2 au-
gustus voor deze keuze gesteld wanneer 
de Duitse ambassadeur, Karl-Konrad von 

Duitse propaganda onder de vorm van 
een prentbriefkaart. Het onderschrift 

Wir Barbaren is een allusie op de 
beschuldiging van oorlogsmisdaden die 

in 1914 door de Duitse soldaten werden 
begaan tegen de burgerbevolking.

de keuze tussen oorlog 
en vrede blijkt niet zo 

eenvoudig te zijn.
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het avontuur al snel zijn kwalijke kantjes 
te hebben. De uitgewerkte doctrines van 
Duitse maar ook van Franse en Britse zijde 
blijken niet te werken. De negentiende-
eeuwse mentaliteit van de bevelhebbers 
en hun ideeën van oorlogsvoering zijn hoe-
genaamd niet opgewassen tegen de des-
tructieve kracht van de nieuwste artillerie 
en mitrailleurs. De soldaten worden bij elke 
aanval en masse neergemaaid door een 
kogel- en granatenregen. Drie maanden na 
het begin komt de bewegingsoorlog tot stil-
stand en graven beide kampen zich in. De 
legers gaan letterlijk ondergronds. 

oorlog is totaal
Een beetje oorlog bestaat niet. Zeker niet in 
de twintigste eeuw. Alles is toegelaten om 
de overwinning te behalen. Het doel heiligt 

de middelen. De Britse Navy blokkeert elke 
aanvoer van grondstoffen via de zee tot 
Duitsland. Met een vloot duikboten trach-
ten de Duitsers op hun beurt het scheeps-
verkeer naar Engeland te stoppen. Via de 
neutrale gebieden, Scandinavië, Holland 
en Zwitserland tracht men de blokkades te 
omzeilen. Niet alleen in deze landen maar 
ook in de oorlogvoerende landen maken 
ondernemingen enorme winsten met de 
handel in levensmiddelen en de steeds 
schaarser wordende grondstoffen. 

De oorlog breidt ook uit naar landen buiten 
Europa. Onder impuls van de Britse minis-
ter van Marine Winston churchill, landen 
Australiërs, Nieuw-Zeelanders, Fransen en 
Britten op 25 april 1915 op de stranden van 
Gallipoli in Turkije. Dit land heeft de zijde ge-

aan als vrijwilliger. De rekruteringsbureaus 
in Engeland daarentegen worden over-
stelpt met vrijwilligers: 400.000 mannen 
en jongens melden zich aan in de eerste 
oorlogsmaanden. Deze Kitchener’s men, 
zo genoemd naar de toenmalige minister 
van Oorlog Lord Kitchener, moeten het 
voorlopig doen zonder uniformen of zelfs 
geweren tijdens hun opleiding. Alhoewel 
de eerste golf van patriottisme en ver-
ontwaardiging gemeend is, speelt in een 
latere fase de sociale druk en de morele 
plicht een rol. Wanneer alle jonge mannen 
van de straat in dienst gaan, dan krijgt de 
enkeling die dat niet doet al snel het etiket 
van landverrader opgeplakt. Wie zijn hier 
de helden?

Ondertussen blijkt op het slagveld van 1914 

Dossier: WOI

Antwerpen in Flammen. 
In oktober 1914 geeft 
Antwerpen zich over aan 
de Duitse belegeraars 
nadat de forten rond de 
stad uitgeschakeld zijn 
door de Duitse artillerie. 
Het Belgische leger slaagt 
er echter in te ontsnappen, 
richting IJzer. 

de oorlog wordt vuil 
gespeeld. Het is enkel 
een voorbode van erger.
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slagveld. De meerderheid daarvan sneu-
velt tijdens de eerste uren. Nog eens 
40.000 soldaten en officieren zijn gewond 
of vermist. Ter vergelijking: tijdens de Viet-
namoorlog betreuren de Amerikanen zo'n 
58.000 doden tijdens zeven jaar oorlog. 
In de tweede oorlog in Irak bedragen de 
Amerikaanse verliezen in vijf jaar tijd 4.500 
militairen. Bijna een eeuw later zal de 
Britse acteur Rowan Atkinson een deel van 
de komische reeks Blackadder baseren op 
de slachtingen aan de Somme. Dodelijke 
humor is niet altijd een pretje.

oorlog wordt terreur
In bezet België wordt ondertussen met 
de knoet geregeerd door het Teutoonse 
bestuur. De bewegingsvrijheid is er sterk 
beperkt. De bezetter zuigt het land syste-
matisch leeg. Vanaf het najaar van 1916 
beginnen de opeisingen van de werklozen 
om in Frankrijk achter het front en in Duits-
land hard labeur te gaan verrichten. De  
Zivilarbeiter krijgt te maken met zeer zware 
werkomstandigheden, die een voorbode 
zijn van de werkkampen in de volgende 

wereldoorlog. Velen onder hen keren ziek 
of zelfs niet terug. Dit is terreur in pure vorm. 
De uitbuiting van de bezette gebieden gaat 
onverminderd verder. Enkelingen maken 
ongekende winsten door voedsel en ener-
gieschaarste. 

oorlog eindigt
De Duitse bevolking heeft honger. Alle reser-
ves gaan naar het leger. Aan alles is gebrek. 
In juni en juli 1918 slaat een griepepidemie 
hard toe in Europa. Op 11 november om 
11 uur begint de wapenstilstand. Bijna een 
jaar later, precies vijf jaar na de dodelijke 
aanslag in Sarajevo, tekent de Duitse dele-
gatie het Verdrag van Versailles. Het wordt 
een vredesverdrag genoemd. De Duitsers 
noemen het een Diktat.

Op bevel van Hitler marcheren Duitse troe-
pen in maart 1936 opnieuw het Rijnland 
binnen. Het Verdrag van Versailles is hier-
mee verleden tijd. Frankrijk en Engeland 
reageren niet. Ze willen vrede.

"A war to end all wars". Nee dus.

kozen van Duitsland en zal ook slag leveren 
tegen de Britten in Irak, palestina en Egypte. 
In Afrika vechten inlandse soldaten met hun 
koloniale Belgische en Britse meesters om 
de gebieden in Duitse handen onder con-
trole te krijgen. Vanuit de caraïben, India en 
Noord-Afrika komen manschappen naar 
Frankrijk en België om te vechten met de 
geallieerden. De Europeesche oorlog is al 
snel tot een wereldoorlog uitgegroeid.

Wetenschap en technologie staan ten dien-
ste van de oorlogsinspanning. In april 1915 
maken de Duitsers bij Boezinge gebruik van 
chloorgas en enkele weken later testen ze 
hun vlammenwerpers uit tegen de Britse 
loopgraven bij Ieper. Het is het begin van 
een niet meer te stoppen wedloop om de 
technische superioriteit te land, ter zee en 
in de lucht.

De eerste luchtaanvallen op militaire maar 
ook op burgerlijke doelen vinden reeds 
plaats in de eerste oorlogsmaanden. Zo 
voeren Duitse zeppelins al raids uit boven 
Vlaanderen in augustus 1914. Al snel 
daarna vallen ze doelwitten in Engeland 
aan. Bommen worden gedropt op Lon-
den. Dat hierbij nauwelijks militaire schade 
wordt toegebracht, maar vooral burgers 
het slachtoffer worden, is geen reden om 
te stoppen. Duitse slagschepen beschie-
ten kustdorpen aan de Engelse oostkust. 
De oorlog wordt vuil gespeeld. Het is enkel 
een voorbode van erger.

Het slagveld van Verdun in 1916 wordt let-
terlijk verzadigd met gifgas dat met duizen-
den artilleriegranaten wordt afgevuurd door 
Duitse, Britse en Franse kanonnen. Gas-
maskers zijn een levensnoodzakelijk instru-
ment geworden. Zowel Franse als Duitse 
soldaten zijn nu kanonnenvlees geworden. 
De eerste signalen van onwil bij de eenhe-
den om ten aanval te trekken op het bevel 
van de hogere officieren, worden zichtbaar. 
Het menselijk breekpunt is bereikt.

Op 1 juli 1916, de eerste dag van de Slag 
aan de Somme, blijven aan Britse zijde 
bijna 20.000 Britten dood achter op het 

Beschiessung von Namur. De Duitsers zetten in 1914 hun 
Dikke Bertha's in om de forten rond Namen, Luik en Antwerpen 

te neutraliseren. Dit geschut behoort tot het modernste en 
zwaarste kaliber van die tijd. Een schril contrast met de hier 

afgebeelde aftandse tuigen. 
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eschiedenis wordt geschreven 
door de overwinnaars”, zei 
Winston Churchill en zijn 
uitspraak geldt ook voor de 
Eerste Wereldoorlog. Meer nog: 

wie ogenschijnlijk niets te betekenen had, 
komt in de geschiedschrijving nauwelijks 
voor. Niet alleen krijgsgevangenen, 
geïnterneerden of vluchtelingen maar ook 
koloniale troepen, andersdenkenden en 
vrouwen ontbreken grotendeels in ons 
beeld van de Groote Oorlog. 

Dominiek Dendooven, wetenschappelijk medewerker 
In Flanders Fields Museum

Dossier: WOI

Dominiek Dendooven
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Frankrijk en België als bijdrage aan de ge-
allieerde oorlogsinspanning. Decennialang 
was hun betrokkenheid, net als die van 
Maghrebijnen, West-Afrikanen, caraïben, 
Indiërs, inwoners van de Fiji-eilanden en 
vele anderen, een compleet vergeten his-
torie. pas de laatste vijftien jaar komt daar 
verandering in. Terwijl opkomende groot-
machten zoals china en India hun rol op het 
internationale schouwtoneel van honderd 
jaar geleden herontdekken, ziet men er in 
Europa een middel in om ook migranten-
gemeenschappen bij de herdenkingen te 
betrekken. Dit was immers ook hun oorlog! 
Die evolutie valt natuurlijk alleen maar toe 
te juichen. Ondanks of precies door het 
feit dat de niet-Europese troepen vaak als 
minderwaardig en/of als kanonnenvoer be-
schouwd werden door hun overheersers, 
speelde de Eerste Wereldoorlog uiteindelijk 
een belangrijke rol in het dekolonisatiepro-
ces. Immers, ondanks het feit dat de kolo-
niale troepen loyaal het moederland hadden 
gediend en hen in sommige gevallen zelfs 
expliciet zelfbestuur was beloofd, zagen 
ze die hoop niet vervuld worden tijdens de 
vredesconferentie van 1919. De verklaring 
van de Amerikaanse president Woodrow 

Wilson over het “zelfbeschikkingsrecht voor 
de volkeren” bleek wel van toepassing op 
naties van de overwonnen Habsburgse en 
Osmaanse rijken, maar helemaal niet op de 
Britse en Franse kolonies. Die vaststelling 
leidde wereldwijd tot frustratie en politieke 
radicalisering, een proces waarin niet zel-
den oud-strijders het voortouw namen en 
dat uiteindelijk na de Tweede Wereldoorlog 
zou leiden tot een hele reeks onafhankelijk-
heidsverklaringen.

Vrijzinnigen
Wat met vrijzinnigen of ‘andersgelovigen’ 
in de Eerste Wereldoorlog? Het onderzoek 
hierover staat zelfs nog niet in de kinder-
schoenen. De vraag of vrijzinnigen zich 
als dusdanig profileerden en een eigen rol 
speelden, kunnen we dus niet beantwoor-
den. Hier en daar treft men op begraaf-
plaatsen graven aan zonder godsdienstig 
symbool - talrijk zijn ze echter niet. In de vele 
dagboeken en memoires van religieuzen 
komen we wel af en toe ‘geuzen’ tegen. Zo 
maakte pater Edmundus Joye van de Sint-
Sixtusabdij in Westvleteren op 21 juli 1917 
volgende dagboekaantekening: “In het ka-
mertje waar eertijds Pater Bonifacius was, 

Koloniale troepen
 “Later, als alles zal voorbij zijn, zullen de 
Belgische en Franse vrouwen op de met 
frisse bloemen getooide grafsteden van 
hun gevallen mannen en zonen komen bid-
den; maar wie zal er ooit wel neerknielen 
bij het verlaten graf van Mohammed of van 
Ibrahim in Vlaamse aarde?”, zo vroeg cyriel 
Buysse zich af na een bezoek aan het front 
in 1916. En de grote Vlaamse vrijzinnige 
schrijver had gelijk. De koloniale troepen 
behoren immers tot de grootste ‘vergeten’ 
groepen in de geschiedschrijving van de 
Eerste Wereldoorlog. 

Uit maar liefst zestig verschillende heden-
daagse staten kwamen zij die tussen 1914 
en 1919 in Vlaanderen omgekomen zijn. 
Het zorgde ervoor dat de Westhoek van 
de Eerste Wereldoorlog een multiculturele 
samenleving avant la lettre was, één zelfs 
waarin de eigen bevolking tijdelijk een zeer 
kleine minderheid in eigen streek was ge-
worden. Zowel Fransen als Britten brachten 
arbeiders en soldaten over, uit alle hoeken 
van hun respectievelijke wereldrijken. De 
nieuwe chinese republiek stuurde vanaf 
1916 zo’n 140.000 chinese arbeiders naar 

chinese arbeiders in 
Vlamertinge, 1919.

Een Noord-Afrikaanse 
tirailleur, 1914-15.
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is veel meer: vrouwen speelden een enorm 
belangrijke rol in het leven in het bezette 
land en in ballingschap. Door de afwezig-
heid van de mannen kwam niet zelden de 
volledige zorg voor het huishouden bij hen 
terecht. Mijn overgrootmoeder, Alida Bintein, 
schreef in een brief in januari 1915 vanuit ca-
lais over haar vlucht: “Wij zijn hier ten minsten 
met 800 mannen vrouwen en kinders, het 
is in eene schole dat wij gelogeerd zijn, gij 
kunt niet denken welk eenen boel dat dat 
hier is, wij moeten allen naar dezelfde plaats 
om te eten en daar is eene drumminge dat 
het ongelooflijk is, en drijmaal daags krijgen 
wij maar eten ’s morgens café zonder melk 
en schoone fransche broden met boter er in 
gebakken, en ’s noens 1 groote zatte bouil-
lon en patatten en een beetje vleesch… en 
’s avonds gelijk ’s nuchtens. Hadden ik dat 
alles moeten weten of voorzien ik ging toch 
niet komen, want niemand kan peisen wat 
dat het is alsoo voyageeren met 4 kinders, 
’t is lastig.” Historicus Antoon Vrints van de 
Universiteit Gent heeft in recente studies 
aangetoond hoe vrouwen op traditionele 
vormen van verzet terugvielen om tegen 
voedseltoestanden in het bezette België te 
protesteren. Ook nogal wat taken die tradi-
tioneel de man toekwamen, werden bij ge-
brek aan mannen door vrouwen uitgevoerd. 
Helaas ging het slechts om een ‘tijdelijke 

emancipatie’: van zodra de oorlog voorbij 
was, werden diezelfde taken opnieuw al-
leen aan mannen voorbehouden. Toch zou 
de positie van de vrouw er blijvend op voor-
uitgaan na de wapenstilstand van 1918, 
zij het schoorvoetend: vanaf 1921 konden 
Belgische dames voor het eerst stemmen, 
maar alleen op gemeentelijk niveau. Enkel 
oorlogsweduwen mochten ook op nationaal 
niveau hun stem uitbrengen. En pas vrij laat, 
in 1948, zou het stemrecht voor vrouwen 
veralgemeend worden. 

Herinneringstaak 
Met bovenstaand overzicht wordt duidelijk 
hoe weinig we nog altijd weten over de Eer-
ste Wereldoorlog en zijn impact. Dat komt 
voor een deel omdat het publiek altijd op de 
eerste plaats aandacht gehad heeft voor het 
militaire verhaal - en binnen dat militaire ver-
haal dan vooral de ‘helden’. Het is goed stil 
te staan bij wát we dit jaar en de komende 
jaren precies zullen herdenken. En vooral 
ook wat we niet zullen herdenken. De vrij-
zinnig humanisten van vandaag kunnen het 
als hun belangrijkste herinneringstaak zien 
om álle slachtoffers van die Groote Oorlog 
te herdenken, met inbegrip van de vergeten 
groepen. We dienen immers bekommerd te 
zijn om de gehele mensheid. 

is er een soort van Interpret, eenen Belg die 
een weinig Vlaamsch kent. Het kruisbeeld 
en wijwaterpot die daar hangen aan de 
muur heeft dien mijnheer buiten de deur in 
de panden gelegd. Dien vent kan het doen 
zonder O.L.Heer. Printen van juffers enz. 
zijn in de plaats gekomen op zijn kamer 
tot versiering. Het is den eersten keer dat 
zulks gebeurt. Wij hebben logement gege-
ven aan alle soorten van menschen tot aan 
Joodsche Rabbijnen toe en francmaçons 
en nooit heeft tot nu toe eenen, beelden of 
wat ook, weg gedaan of buiten gedregen. 
Heer zijt die jonge snotneus genadig!” 

Vrouwen
Allicht dé grootste vergeten groep in de ge-
schiedschrijving van de Eerste Wereldoorlog 
is echter de vrouwelijke helft van de bevol-
king, en dit ondanks enkele verdienstelijke 
werken die getracht hebben de vrouwen 
van de Groote Oorlog in the picture te plaat-
sen. De belangrijkste reden is natuurlijk dat 
oorlogen op de eerste plaats door mannen 
werden en worden uitgevochten. Op de 
grote begraafplaats Lijssenthoek cemetery 
bij poperinge ligt Nellie Spindler begraven, 
als enige vrouw tussen meer dan 10.000 
mannen. Zij was verpleegster in een Brits 
veldhospitaal, een rol die we bij uitstek as-
sociëren met vrouwen in oorlogstijd. Maar er 

Dossier: WOI

Al bij al een zeldzaamheid: 
een militair grafteken zonder 
religieus symbool. 
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De klassieke rol van de 
vrouw in oorlogstijd: 

verpleegster. Maria Eskens 
in het Belgisch militair 

hospitaal in Bourbourg. 



op al deze domeinen zag hij uiteindelijk in 
1913 bekroond met de toekenning van de 
Nobelprijs voor de Vrede.

Vredesdroom
Wanneer de oorlog in de zomer van 1914 
uitbrak, ontvluchtte Henri La Fontaine Brus-
sel en vestigde hij zich in Londen. Ondanks 
het oorlogsgeweld bleef hij zijn pacifistische 
droom koesteren. Zijn internationalisme 
kwam onder meer tot uiting in een essay 
uit 1916 met als titel The great solution.  
Magnisissima charta. Daarin roept hij op tot 
de oprichting van één parlement, grondwet, 
gerechtshof en bank voor de hele wereld, 
alsook tot de uitwerking van een internatio-
nale taal. In 1919 maakte Henri La Fontaine 
deel uit van de Belgische delegatie op de 
vredesconferentie van parijs en vervolgens 
ook van de Belgische vertegenwoordiging 
bij de Volkenbond . 

Vele terreinen
Het onverwoestbare dynamisme van Henri 
La Fontaine deed hem vele terreinen ver-
kennen. Als amateurbergbeklimmer stelde 
hij over deze sport een internationale biblio-
grafie samen, ook was hij voorzitter van de 
club Alpin Belge. Hij heeft ook delen uit 
de opera’s van Wagner vertaald, essays 
geschreven over het statuut van de Ame-

rikaanse vrouwen en een tijdschrift opge-
richt, La Vie Internationale. Als voorvechter 
van vrouwenrechten was hij bovendien 
medeoprichter van de eerste gemengde 
vrijmetselaarsloge in ons land. Henri La 
Fontaine stierf uiteindelijk in Brussel op 
89-jarige leeftijd in 1943, middenin een nog 
gruwelijkere oorlog. 

Na zijn rechtenstudies aan de Université 
libre de Bruxelles, waar hij later trouwens 
professor internationaal recht zou worden, 
begon Henri La Fontaine een carrière bij 
het Brusselse hof van beroep. Als specialist 
internationaal recht en internationale poli-
tiek was hij in 1889 medeoprichter van de 
Société belge de l'arbitrage et de la paix. 
Deze vereniging organiseerde in 1894 een 
internationale vredesconferentie in Antwer-
pen en lag mee aan de basis van het In-
ternationaal Vredesbureau dat door Henri 
La Fontaine zou voorgezeten worden van 
1907 tot aan zijn dood in 1943. Daarnaast 
was Henri La Fontaine van 1895 tot 1936 
bijna onafgebroken senator voor de Belgi-
sche Werkliedenpartij en als parlementair 
werd hij lid van de Interparlementaire Unie, 
het eerste permanente forum voor multila-
terale politieke onderhandelingen. 

Nobelprijs
Naast internationaal recht en internationale 
politiek interesseerde Henri La Fontaine 
zich ook in de bibliografie en het documen-
tair onderzoek: in 1895 richtte hij samen 
met paul Otlet het Institut International de 
Bibliographie op dat tot doel had alle infor-
matie over internationale problemen en de 
handhaving van de vrede te verzamelen en 
te inventariseren. Zijn inzet voor de vrede 

In het essay The great solution. 
Magnisissima charta roept Henri La 

Fontaine op tot de oprichting van één 
parlement, grondwet, gerechtshof en 

bank voor de hele wereld, alsook tot de 
uitwerking van een internationale taal.
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Eén jaar voor de Eerste Wereldoorlog uitbrak, won 
de Belgische specialist internationaal recht Henri La 
Fontaine de Nobelprijs voor de Vrede. Ondanks het 
oorlogsgeweld gaf hij zijn pacifistische droom niet op en 
bleef hij ijveren voor geweldloze conflictoplossingen door 
internationale bemiddeling. 

Henri La Fontaine

Dominiek Dendooven, wetenschappelijk medewerker 
In Flanders Fields MuseumHenri La Fontaine
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en artikel schrijven over vrijzinnigheid in 
de Eerste Wereldoorlog: hoe doe je dat 
als dat onderwerp eigenlijk niet bestaat? 

Hoe kun je graven in een zwart gat? Ik trek op 
onderzoek uit en leg mijn oor te luister bij Dominiek 
Dendooven, wetenschappelijk medewerker in het 
In Flanders Fields Museum, en bij historica Annette 
Becker, gespecialiseerd in religie tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. Het wordt een tocht langs geschiedenis, 
levensbeschouwing en bruggen naar nu. 

Dominique Verschuren, vrijzinnig humanistisch 
consulent huisvandeMens Herentals

Dossier: WOI

Australische militairen op 
de Vlamertinghe Military 

cemetery, 1917. De houten 
kruisjes werden in de jaren 

1920 vervangen door 
eenvormige grafstenen. 

een zwart gat in 
de loopgraven

Dominique Verschuren 

Vrijzinnigheid in de eerste 
wereldoorlog Fo
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leger was een machtsinstrument van de 
staat, de kerk had daar weinig invloed 
op. Ook vertoefden vele officieren in de 
vrijmetselarij. Maar zijn het dan ook auto-
matisch vrijzinnigen? Die vraag geldt ook 
voor luitenant-generaal Louis Ruquoy. 
Dominiek Dendooven: “Ruquoy had in 
Booitshoeke een barakkenschool opge-
richt waar zo’n 300 kinderen tussen 5 en 
12 jaar oud onderwijs en een middagmaal 
kregen. Of Louis Ruquoy een vrijzinnige 
was weet ik niet, maar een driehoekige 
legpenning getuigt van de actieve betrok-
kenheid van vrijmetselaars bij deze Ecole 
de l’Armée.”

Vrijzinnigheid opsporen in de Eerste We-
reldoorlog is zoiets als een speld in een 
hooiberg zoeken. Er is weliswaar pio-
nierswerk verricht. Met name Dominiek  
Dendooven, wetenschappelijk medewerker 
van het In Flanders Fields Museum, heeft 
zijn ideeën hierover geventileerd. Dominiek 
Dendooven: “Vrijzinnigheid herken je niet, 
wel individuele verhalen.” 

individuele verhalen
“Zo was er de Belgische chirurg Antoine 
Depage, een voorvechter van de laïcisering 
van paramedische opleidingen. De zieken-
zorg was toen nog immers grotendeels het 
domein van vaak slecht opgeleide kloos-
terzusters. Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
was dokter Depage de bezieler van het hos-
pitaal L’Océan in De panne. Daar deed hij, 
op enige afstand van het front, medisch on-
derzoek. Hij stond zeer onafhankelijk tegen-
over kerk en leger. Henri La Fontaine is een 
ander Belgisch voorbeeld. In 1913 kreeg 
deze jurist de Nobelprijs voor de Vrede als 
dank voor zijn bemiddelingen in internati-
onale conflicten. Na de Eerste Wereldoor-
log was hij een van de oprichters van de 
Volkenbond. Als voorvechter van vrouwen-
rechten was hij bovendien medeoprichter 
van de eerste gemengde vrijmetselaarsloge 
in ons land.” Dominiek Dendooven noemt 
ook de relatief onbekende charles De Beer, 
een dokter uit Kortrijk. Hij was actief in vrij-
zinnige en antiklerikale verenigingen, onder 
meer als voorzitter van de cercle Ferrer en 
als voorzittend meester van de vrijmetse-
laarsloge L’Amitié. Hij stierf als bataljonsarts 
in 1918. 

leger
Kunnen we nog tekenen terugvinden uit 
de oorlogsjaren die wij nu als vrijzinnig 
zouden bestempelen? Er was een grote 
kloof tussen de kerk en het leger. Het 

Het hospitaal L’Océan in De panne. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog 

was dokter Depage de bezieler van 
dit hospitaal. Hij deed er medisch 

onderzoek en stond zeer onafhankelijk 
tegenover kerk en leger.

penning naar een ontwerp van Honoré 
Ruyssen die herinnert aan de steun door 
vrijmetselaars bij de totstandkoming van 
de School van het Leger in Booitshoeke. 

Deze school was opgericht om in de 
moeilijke oorlogsomstandigheden toch 

onderwijs te kunnen verschaffen aan de 
kinderen van de frontstreek. 

dominiek dendooven: 

“Vrijzinnigheid 
herken je niet, 
wel individuele 
verhalen.”
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mensen de vrijheid om op de neutrale graf-
stenen een religieus symbool te vermelden 
en zo een levensbeschouwelijke invulling te 
geven. De Britten gingen zelfs een stapje 
verder. Zij introduceerden met de Stone of 
Remembrance, een grote monoliet op drie 
treden, een seculier monument naast het 
cross of Sacrifice. Dominiek Dendooven: 
“De bedoeling was expliciet om een ge-
denkteken te maken dat alle levensbeschou-
wingen zou overstijgen. We kunnen in de 

neutrale graftekens van Britten en Belgen en 
in de Britse Stone of Remembrance alleen 
maar een vrijzinnige invloed op de besluit-
vorming ter zake vermoeden - maar zeker 
en vast vrijzinnige opvattingen in uitvoering 
zien.”

Hoe vrijzinnig is een heilige oorlog?
Om dieper op het fenomeen van de vrijzin-
nigheid tijdens de Eerste Wereldoorlog in te 
gaan, ben ik op zoek gegaan naar historici 
die hierin gespecialiseerd zijn. Die zijn er 
amper. Sophie De Schaepdrijver, schrijfster 
van De Groote Oorlog oftewel het Vlaamse 
standaardwerk over de Eerste Wereldoor-
log, verwees me door naar Annette Becker, 
een Franse historica die lesgeeft in Lille en 
aan de Sorbonne in parijs. Annette Becker 
is gespecialiseerd in religie tijdens de Eer-
ste Wereldoorlog. Maar dat wil niet zeggen 
dat ze ook gespecialiseerd is in vrijzinnig-
heid, aldus zijzelf. Niettemin laat zij haar licht 
schijnen over het religieuze aspect van de 
Groote Oorlog. 

Begraafplaatsen 
Echte sporen van georganiseerde vrijzin-
nigheid zijn nauwelijks te vinden. Of je 
moet gaan kijken op de reusachtige be-
graafplaatsen. Belgische en Britse militaire 
begraafplaatsen gingen uit van een neutra-
liteit, in tegenstelling tot de Amerikaanse 
en Franse militaire begraafplaatsen en de 
Duitse militaire begraafplaatsen in Frankrijk 
waar kruisvormige graftekens te vinden zijn. 
Bij de Belgische en Britse graven hadden 

Dossier: WOI

Annette Becker:

“tijdens een 
oorlog is de 
invloed van de 

kerk nu eenmaal sterker 
dan in het normale leven.”

De Stone of Remembrance op 
het Tyne cot Military cemetery 
in passendale.
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Maar eigenlijk wordt die connotatie door zijn 
neutraliteit opgeheven.” Grote vrijzinnige 
bewegingen, zoals die nu bestaan, leken 
er honderd jaar geleden niet te zijn. In de 
omvang en de intensiteit van de vrijzinnige 
familie toen en nu, zit een kloof. 

Vergeten groepen
Dominiek Dendooven komt met een sug-
gestie. In plaats van iedere schep modder 
langs de IJzer te onderzoeken op vrijzin-
nigheid, kun je je als vrijzinnige bij de her-
denking van de Eerste Wereldoorlog ook 
focussen op groepen die vandaag een rol 
spelen in het vrijzinnig humanistisch enga-
gement. “Ik denk hierbij aan de Belgische 
vluchtelingen die in Frankrijk, Nederland, 
het Verenigd Koninkrijk maar ook in eigen 
land verbleven. Er wordt in het historisch 
onderzoek en in de hele oorlogsherdenking 
slechts heel weinig aandacht aan de vluch-
telingen besteed, hoewel het bij uitstek een 
onderwerp is dat voor onze maatschap-
pij vandaag bijzonder relevant is. Immers, 
nagaan en herdenken hoe Belgen destijds 
in hun vluchtoorden werden behandeld, is 
tegelijk reflectie bieden over de vluchtelin-
genproblematiek van vandaag.” 

“Ook het lot van de plaatselijke bevolking, 
de gewone man in de Westhoek, die zich 
overvallen door het oorlogsgeweld staande 
probeerde te houden te midden van hon-
derdduizenden soms erg vreemde militai-
ren, wordt vergeten maar is het herdenken 
waard. En dan zijn er de vele koloniale troe-
pen die nergens herdacht worden in tegen-
stelling tot de Franse, Britse, Belgische en 
zelfs Duitse militairen. Een voorbeeld slechts 
uit onze streek: de tirailleurs sénégalais (uit 
geheel Frans West-Afrika) die Diksmuide ver-
dedigen tot 10 november. Zij hebben geen 
monument, in tegenstelling tot de Belgen en 
de Franse fusiliers marins. De Belgen com-
plimenteerden naderhand de Fransen en de 
Fransen de Belgen. En de Senegalezen kre-
gen dan maar de schuld voor de val van de 
stad en werden vervolgens vergeten.”

Hier ligt een prachtige kans voor het vrijzin-
nig humanisme om een zinvol aspect van 
de Eerste Wereldoorlog te herdenken en 
op deze manier ook een brug te bouwen 
naar onze tijd. Dit is zeker een piste waarop 
de vrijzinnigheid haar eigen verhaal en haar 
fundamenten voor de eenentwintigste eeuw 
kan bestendigen.

Annette Becker: “Het maakte niet uit of je 
gelovig was of niet. Iedereen had dezelfde 
houding: ‘Wij zijn de goeden, de anderen 
zijn de kwaden’. Daarom is oorlog ook zo 
moeilijk te begrijpen: iedereen is met zijn 
eigen perspectief bezig en weigert het per-
spectief van de ander te begrijpen.”

De Eerste Wereldoorlog had voor alle par-
tijen iets sacraals, niet alleen voor religi-
euzen. De oorlog werd de ‘heilige oorlog’ 
genoemd omdat hij een definitief einde 
moest maken aan alle oorlogen. Dit zou het 
laatste offer zijn. Die beleving is een traditie, 
een soort amulet om aan het langste eind te 
trekken. Annette Becker: “Tijdens een oor-
log is de invloed van de kerk nu eenmaal 
sterker dan in het normale leven. Het leven 
is intenser, de spanning tussen oorlog en 
vrede, leven en dood. Dat religieuze aspect 
sluipt er vanzelf in.”

Maar hoe zit het dan met de vrijzinnigheid 
als fenomeen in de Eerste Wereldoorlog? 
Annette Becker: “Dat is moeilijk te zeg-
gen. In Frankrijk bijvoorbeeld is de staat 
neutraal, religie is privé. In de zin van niet-
religieus kun je de staat vrijzinnig noemen. 

De koloniale troepen 
in WOI. Voor herberg 
‘t Nieuw Staenyzer in 

Wijtschate wachten 
manschappen van het 
57th Wilde’s Rifles de 
Duitse troepen op, 30 

oktober 1914. Hun 
‘loopgraaf’ bestaat enkel 

uit een rudimentaire 
borstwering aan de rand 

van de weg. 
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ijdens de Eerste Wereldoorlog was 
er van georganiseerde vrijzinnigheid 
binnen het leger nog geen sprake. 
Vandaag kunnen militairen ook beroep 
doen op moreel consulenten, die hen 

een luisterend oor bieden. Annie Van 
Paemel is diensthoofd van de moreel 
consulenten binnen Defensie. “Het 
vrijzinnig humanisme is binnen Defensie 
geen instituut, maar een werkwijze om 
mensen te helpen. Door deze aanpak 
onderscheiden we ons van de andere 
hulpverleners, de aalmoezeniers, die een 
meer dogmatische benadering hebben.” 

Julie Van Garsse, stafmedewerker 

Dossier: WOI

interview met 
Annie Van Paemel

“de militairen 
vinden bij ons een 
spiegelbeeld”



Annie Van Paemel:

“oorlogen 
en conflicten 
zijn van alle 
tijden.”
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Hebben hun activiteiten ter plaatse 
ook een impact op hun moreel welbe-
vinden? 
Ja, zeker, vooral de incidenten wegen 
zwaar door. Zo was er destijds in Afgha-
nistan een mortierinslag op het kamp waar 
de Belgen zaten: dat heeft een impact, ook 
al zijn er geen gewonden. Momenteel zit 
er een consulent in Libanon. De Belgische 
militairen daar focussen zich voornamelijk 
op de ontmijning. Die gasten staan onder 
enorme stress. Het is geen oorlogssituatie, 
maar één verkeerde beweging kan je een 
arm, een oog, of zelfs je leven kosten. De 
consulent helpt de militairen om de druk 
van de ketel te laten. 

Hoe pak je die stresssituaties aan als 
consulent? 
Een luisterend oor aanbieden is fundamen-
teel. Onze opdracht is uiteenlopend: van 
strohalm tot pispaal, maar altijd met een 
grote bereidheid om elk probleem serieus te 
nemen. Wij werken onder de hoed van de 
discretie, we moeten geen enkele verant-
woording afleggen tegenover de legerlei-
ding. Onze rol is dubbel: in eerste instantie 
moet de militair steeds geholpen worden, 
daarnaast is Defensie ook onze broodheer. 

Wij hebben er dan ook alle belang bij dat 
een zending slaagt. Wij kunnen dus nooit 
het persoonlijk belang laten primeren op het 
algemeen belang. Die scheidingslijn is niet 
altijd duidelijk. 

sinds wanneer heeft het vrijzinnig hu-
manisme een rol te spelen binnen de-
fensie? 
Decennialang hebben zeer gemotiveerde 
vrijzinnigen op de barricades gestaan 
om in alle geledingen van de federale 
organisaties een vertegenwoordiging te 
hebben. Defensie was het laatste bas-
tion dat veroverd moest worden. pas in 
1997 werd onze dienst opgericht. Niet 
evident, want tot dan hadden aalmoeze-
niers het monopolie van de hulpverlening. 
Gestaag wisten de consulenten zich te 
positioneren. Nu worden we erkend als 
een belangrijke schakel die bijdraagt tot 
het welzijn van de militair. Het vrijzinnig 
humanisme is binnen Defensie geen in-
stituut, maar een werkwijze, een referen-
tiekader om mensen te helpen. Net door 
deze aanpak onderscheiden we ons van 
de andere hulpverleners, de aalmoeze-
niers, die een meer dogmatische bena-
dering hebben.

Vrijzinnig humanisme binnen een con-
text van oorlogvoering: het lijkt een 
contradictio in terminis. 
Oorlogvoering brengt het slechtste in de 
mens naar boven, dat is waar. De Belgische 
militairen die nu in Afghanistan of Libanon 
zitten, zijn wel gewapend, maar hun missie 
is humanitair en vredesbewarend. En een 
moreel consulent loopt sowieso niet met 
een wapen rond, maar zorgt voor morele 
ondersteuning voor de man of vrouw die ter 
plekke deelneemt aan een missie. 

Met welke problemen komen de mi-
litairen zo tijdens een opdracht in het 
buitenland? 
Militairen worden maandenlang voorbereid 
op zo’n zending. Ook de sociale en psy-
chologische aspecten krijgen de laatste de-
cennia volop aandacht. Voor een zending 
moet men ook moreel gewapend zijn. En 
dat is soms moeilijker dan te weten hoe je 
een wapen hanteert. De soms zeer jonge 
militairen hebben het wel eens moeilijk om 
hun plaats in de groep te vinden en dat 
kan tot interne conflicten leiden. Daar kan 
de hulpverlener bijsturen. Uiteraard kan de 
afstand met het thuisfront soms ook zeer 
zwaar doorwegen.

Moreel consulent cindy De 
Meyer spreekt met een militair 
tijdens de vier maanden durende 
ontmijningsmissie in Libanon, 
oktober-november 2013. De militair 
zit in een validatieperiode, dat is een 
soort examenperiode die UNMAST 
(United Nations Mine Action 
Support Team) oplegt aan de 
militairen vooraleer ze in de echte 
mijnenvelden aan de slag mogen.
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Dat geldt voor elke hulpverlener. Van mo-
reel consulenten verwachten de militairen 
een wereldlijke kijk op hun problemen. Ze 
vinden bij ons een spiegelbeeld. En wij be-
oordelen niet. 

werken jullie soms samen met de aal-
moezeniers? 
De aalmoezenier stond vroeger heel dicht 
bij het leidinggevend kader binnen Defen-
sie. En dat is niet de bedoeling. Door de 
komst van de consulenten is er nu een ge-
zonde vorm van concurrentie en moet de 
aalmoezenier ook wel oor hebben voor de 
kleine en grote zorgen van de militair. Om 
budgettaire redenen zijn wij in de missies 
complementair. Als de aalmoezenier naar 
huis gaat, nemen wij zijn cliënten over en 
andersom. 

Konden soldaten tijdens de eerste 
wereldoorlog terugvallen op een vorm 
van vrijzinnige begeleiding binnen het 
leger? 
Neen, alleszins niet structureel. De vraag 
werd zelfs niet gesteld, iedereen was veron-
dersteld katholiek te zijn. Doch vrijdenkers 
zijn van alle tijden, dus ook aan het front 
hebben ongetwijfeld vrijzinnigen gevochten. 
Allicht waren er ook wel humanisten onder 
de dienstweigeraars die koelbloedig wer-
den gefusilleerd. 

in de eerste wereldoorlog meldden 
vele mannen zich ook aan bij het leger 
om te ontsnappen aan de armoede. Het 

leger bood eten, een job en avontuur. 
spelen dergelijke argumenten vandaag 
ook nog mee? 
Men beweert dat in tijden van laagconjunc-
tuur veel meer jongeren kiezen voor een 
zekere job en Defensie hoort daarbij. Jonge 
mensen worden ook nog steeds geprikkeld 
door het avontuurlijk karakter van het leger. 
Een militaire opleiding is fysiek zeer zwaar 
en intens, maar voor veel jongelui prikke-
lend en spannend. Anders dan in de Eerste 
Wereldoorlog is de militair van vandaag niet 
meer bereid om zijn leven te geven voor 
het land. Ik denk ook niet dat jongens of 
meisjes bij Defensie gaan werken uit vader-
landsliefde. Deze heroïek behoort tot het 
verleden.

Kan je soms spreken over een recht-
vaardige oorlog? 
De strijd van België tijdens de Eerste We-
reldoorlog was zeker gerechtvaardigd. 
Duitsland viel ons land binnen en we moes-
ten ons verdedigen. Of een oorlog recht-
vaardig is in de morele zin van het woord 
is een ander verhaal. Het onnoemelijk leed 
van mensen die de dood werden ingejaagd 
is een beschaving onwaardig. De tol van 
de oorlog is zeer hoog geweest: miljoenen 
doden en getraumatiseerden. De vele her-
denkingen die we in het vooruitzicht heb-
ben, koppelen we aan een vredesideaal. 
Dat is goed, maar het blijft een ideaal. Kijk 
om je heen, oorlogen en conflicten zijn van 
alle tijden.

werkt jullie aanpak? 
Het aantal consultaties neemt steeds toe. 
Wij hebben een kader van acht mensen, 
maar zijn momenteel met zes voor 30.000 
militairen! Het komt er dus op aan om zicht-
baar aanwezig te zijn in de kazernes, een 
aanspreekpunt te zijn voor mensen die het 
niet altijd vanzelfsprekend vinden om hulp in 
te roepen. Men mag niet vergeten dat De-
fensie een hiërarchische organisatie is waar 
de ‘zachte sector’ niet altijd als evident be-
schouwd wordt. Sommige militairen vinden 
het nog altijd stigmatiserend om hulp in te 
roepen. Ook daarin hebben we een rol te 
spelen. De mens, ook in zijn kwetsbaarheid, 
is en blijft nog altijd het grootste kapitaal van 
een organisatie. 

Komen militairen sneller naar jullie dan 
naar de aalmoezeniers? 
Aalmoezeniers hebben een langere voor-
geschiedenis dan wij. Qua bekendheid 
hadden we wel iets in te halen. Mijn eerste 
missie als prille onbekende consulent, op 
een schip, vergeet ik nooit. Er waren dagen 
dat ik maar twee cliënten zag. Maar ik bleef, 
hoe traag de uren ook voorbijkropen, toer-
tjes doen op dat schip. Dat is belangrijk. 
Toen er wat later tijdens diezelfde zending 
een incident uitbrak, was ik de eerste die 
werd aangesproken om te bemiddelen. Je 
permanente aanwezigheid creëert een ge-
voel van vertrouwen en beschikbaarheid 
dat je kunt verzilveren in onverwachte cri-
sissituaties. Vertrouwen moet je opbouwen 
voordat mensen hun weg naar je vinden. 

Dossier: WOI

Een priester in dienst van de 
geneeskundige dienst spreekt 
grenadiers toe in een haastig 
gedolven loopgraaf tijdens de 
Eerste Wereldoorlog. 
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hij om gezin, have en goed achter te laten 
en via het neutrale Nederland de oversteek 
naar Engeland te maken om er het Belgi-
sche leger te vervoegen. Een plezierreisje 
was dat niet: de grens werd streng bewaakt 
en was afgesloten door een elektrische 
draadversperring. Met zekere regelmaat 
kwamen er vluchtelingen en zogenaamde 
passeurs om het leven. 

eeuwigdurende les in goedheid
charles De Beer werd uiteindelijk bataljons-
arts in het 13de Linieregiment, waardoor hij 
bij de infanterie in de voorste loopgraven 

van dienst was. Ondanks alle kommer en 
kwel was hij af en toe in staat om enkele 
vrijzinnige vrienden uit Kortrijk te ontmoe-
ten. Dat hij vriendschap sloot met de aal-
moezenier van zijn eenheid bewijst zijn 
open geest. Op 12 juli 1918 keerde dokter 
De Beer terug van het verzorgen van ge-
wonden toen hij in Oostkerke werd geraakt 
door een granaat. Met verschillende won-
den in de rug, een gebroken rechterarm 
en linkerhand en een afgerukt rechterbeen 
maakte hij weinig kans. Hij overleed ter 
plaatse, 42 jaar oud. Drie dagen later werd 
hij burgerlijk begraven op de nog steeds be-
staande Belgische militaire begraafplaats in 
Hoogstade. Tijdens de uitvaart sprak zijn 
vriend paul De coninck een ontroerende af-
scheidsrede uit: “… tu survis dans le coeur 
de ceux pour qui tu fus une perpétuelle et 
lucide leçon de bonté, d’indulgence et de 
charité vraie. Tu survis dans le souvenir 
de ceux qui t’ont aimé, estimé, vénéré 
comme une fontaine de sagesse, de force, 
de beauté...” Eind 1921 werd het stoffelijk 
overschot van charles De Beer ontgraven 
en overgebracht naar de familiekelder op 
de stedelijke begraafplaats van Doornik. 

charles De Beer, geboren in ciney in 1876, 
vestigde zich als jonge arts in Kortrijk. In 
die stad, die bekendstond om zijn katho-
lieke karakter, engageerde hij zich in vrij-
zinnige middens. Hij steunde er actief de 
Wereldlijke Scholen voor jongens en meis-
jes, leidde er de vrijzinnige cercle Ferrer en 
stond er kandidaat op een liberaal-progres-
sieve kieslijst. Wanneer in 1906 de vrijmet-
selaarsloge L’Amitié werd opgericht, werd 
hij de eerste voorzittende meester. Bij het 
uitbreken van de oorlog bleef charles De 
Beer aanvankelijk in Kortrijk maar wanneer 
in 1916 de bezetting verhardde, besliste 

De begrafenis van dokter charles De Beer in 
Hoogstade, 15 juli 1918. 

Charles De Beer was een neus-, keel-, en oorspecialist uit Kortrijk die 
bekendstond om zijn progressief-liberaal en vrijzinnig engagement. In juli 1916 
verliet hij zijn gezin om via het neutrale Nederland het Belgische leger aan 
de IJzer te vervoegen. Daar werd Charles De Beer bataljonsgeneesheer in het 
13de Linieregiment en in die hoedanigheid deed hij ook effectief dienst in de 
hulpposten aan het front.

Charles De Beer 

Dominiek Dendooven, wetenschappelijk medewerker 
In Flanders Fields Museum
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Dossier: WOI

Kaart van de 
tijdelijke Belgische 
vluchtelingenloge 
Nous Maintiendrons, 
die tussen 1914 en 
1918 in Den Haag 
actief was.
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al was het maar omdat die desgevallend 
een bemiddelende rol toeliet en verder ge-
acht werd een efficiënte verdediging te zijn 
tegen buitenlandse agressie. Tijdens de 
Frans-Duitse oorlog van 1870-1871 leek 
het wel dat die positie door de Europese 
mogendheden probleemloos zou worden 
gerespecteerd: voor vrijmetselaars was het 
toen ook een uitgangspunt om een soort 

brug te vormen tussen Duitse en Franse 
vrijmetselaars en om humanitaire hulp te 
bieden aan beide kanten. Die luxe had men 
nu niet meer. 

tempels sloten de deuren
De loges hernamen die humanitaire activiteit 
wel voor het eigen land en richtten bijvoor-
beeld ‘ambulances’ op, een soort tijdelijke 

Hoewel binnen de Belgische vrijmetselarij 
al vóór 1914 uitgebreid was gereflecteerd 
over de problematiek van oorlog en vrede, 
vooral over de manieren die konden wor-
den ingezet om oorlog te voorkomen, was 
de Duitse inval tijdens de zomer van 1914 
een complete verrassing. België was im-
mers neutraal, een neutraliteit die men in 
maçonnieke kring best gunstig gezind was, 

oals voor het geheel van de Belgische bevolking, 
was het losbarsten van de Eerste Wereldoorlog een 
traumatische ervaring voor de vrijmetselaars van dit 
land. De loges kwamen voort uit een kosmopolitische 
traditie die broederschap van mensen en volkeren wilde 
bevorderen. Deze agressieoorlog tegen een neutraal 

land was voor hen dan ook een aanfluiting van hun diepste 
waarden. Meteen wekte de inval bij de grote meerderheid 
een patriottisch gevoel op. De loges zelf sloten de deuren en 
niet weinig vrijmetselaars verkozen ballingschap en vormden 
elders tijdelijke loges die, getrouw aan de maçonnieke 
werkwijze als intellectueel laboratorium, reflecteerden over 
heden en toekomst van het land. 

Jeffrey Tyssens, hoofddocent hedendaagse politieke geschiedenis en voorzitter Inter-
disciplinaire Onderzoeksgroep Vrijmetselarij (FREE) Vrije Universiteit Brussel

Jeffrey Tyssens
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het om een niet zo geringe groep ging, 
laat zich onder meer afleiden uit het feit 
dat zij tijdelijke loges oprichtten in De 
panne, calais, Le Havre, parijs, Londen 
en Den Haag. Dat gebeurde dus in zeer 
verschillende contexten waardoor de re-
laties met de vrijmetselaars ter plaatse 
niet altijd even gemakkelijk liepen. In 
Londen waren de contacten erg beperkt 
wegens de filosofische verschillen tussen 
de Engelse en de Belgische vrijmetselarij. 
In de Haagse context liep dat iets vlotter, 
al zou de weigering van de Nederlandse 
loges om de Belgische maçonnerie ook 
politiek te ondersteunen - Nederland was 
neutraal tijdens het conflict - na enige tijd 
voor behoorlijk wat spanningen zorgen. 
Want het mag duidelijk zijn: de Belgische 
loges zaten niet stil en waren druk bezig 
met het nadenken over hoe het land er 
in de toekomst uit zou moeten zien en 
welke attitude men zou moeten aanne-
men tegenover de centrale mogendhe-
den. 

Belgisch nationalisme
Het is daarbij opmerkelijk dat de klassieke 
kosmopolitische houding van de Belgische 
maçons stevig onder druk kwam te staan. 
Zeker, oudgedienden van de vredesbewe-
ging zoals Henri La Fontaine, een zeer ac-
tieve Brusselse maçon, bleven hameren op 
de creatie van een internationale rechtsorde 
om oorlog te vermijden. Maar velen waren 
dat idealisme heel wat minder toegenegen 
dan voordien. Meer dan ooit kreeg in de 
loges een uitgesproken Belgisch nationa-
lisme vorm in die jaren. En alles wat daarvan 
afweek, werd met onverholen vijandigheid 
bejegend. Vrijmetselaars die de oorlog kri-
tisch benaderden en tijdens de jaren van 
ballingschap eerder pacifistische visies ble-
ven huldigen, kregen het aan de stok met 
hun broeders en werden in een enkel geval 
zelfs de deur gewezen. Het gegeven zou 
sterk blijven doorwegen, ook na de wapen-
stilstand. Het is daarbij opvallend dat de 
houding van de radicale Vlaamsgezinden 
in het bezette landsdeel een belangrijke im-

hospitalen voor oorlogsgewonden, maar 
lang zouden ze die inzet niet kunnen vol-
houden: de Duitse opmars trok immers snel 
over het land heen en zou pas aan de IJzer-
vlakte worden gestopt. In deze omstandig-
heden werd het ongepast geacht de loges 
nog te laten vergaderen: de tempels sloten 
dus meteen de poorten en daarmee was 
het met de eigenlijke maçonnieke activiteit 
in het land zelf voor vier jaar afgelopen. Het 
zal een bittere constatatie zijn geweest dat 
de enige logeactiviteit in het bezette lands-
deel zich beperkte tot een Duitse officieren-
loge zoals Stern von Brabant die tijdens de 
oorlogsjaren met enige regelmaat bij elkaar 
kwam. Belgische vrijmetselaars zelf kwamen 
enkel nog in logeverband bijeen wanneer zij 
achter de frontlijn waren terechtgekomen of 
in Frankrijk, Nederland of Groot-Brittannië 
vertoefden als vluchtelingen. 

toekomst van het land
Hoeveel maçons uit het land trokken, is 
niet met zekerheid te bepalen, maar dat 

Dossier: WOI
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Belgische loges. Hij had reeds in de herfst 
van 1914 een brief gericht aan de Duitse 
vrijmetselarij waarin hij de wreedheden aan 
de kaak stelde die tegen de Belgische be-
volking waren begaan door het invallende 
leger: hij pleitte onder meer voor het instel-
len van een neutrale onderzoekscommissie. 
De Duitse grootloges antwoordden evenwel 
niet of schoven de schuld sowieso op de 
nek van Belgiës geallieerden. In 1916 zou 
charles Magnette zich opnieuw manifeste-
ren en wel door op dezelfde wijze, welis-
waar in veel scherpere bewoordingen, de 
deportatie aan te klagen van Belgische bur-
gers die gedwongen in Duitsland moesten 
gaan werken. Weerom was de reactie van 
de Duitse loges ofwel onbestaande ofwel 
werden deze praktijken gewoon goedge-
keurd. Het ging zelfs verder: charles Mag-
nette werd een tijd gevangengezet. In het 
nationalistische klimaat na de wapenstil-
stand werd hij daardoor zowat de icoon van 
het maçonnieke patriottisme. Het zou nog 
jaren duren vooraleer die bittere nasmaak 

wegebde en stilaan weer aansluiting werd 
gevonden bij de kosmopolitische tradities 
van weleer. 

oorlogservaring
De timide opening naar bepaalde Duitse 
vrijmetselaars - diegenen ter linkerzijde: 
een minderheid weliswaar onder de Duitse 
grootloges - die daarmee samenging, had 
evenwel bijster weinig resultaten. In 1933 
kwam Hitler immers al aan de macht, gin-
gen ook in Duitsland de loges dicht en 
stond snel weer een oorlog voor de deur. 
Ditmaal zou de confrontatie heel andere 
vormen aannemen want, in tegenstelling tot 
de Eerste Wereldoorlog, zou de vrijmetse-
larij nu rechtstreeks geviseerd worden. Dat 
zou een geheel andere oorlogservaring met 
zich meebrengen.

pact zou hebben op de posities van de Bel-
gische maçonnerie na november 1918: niet 
alleen wie van Duitse origine was (of famili-
ale roots had in een andere van de centrale 
mogendheden) werd meermaals een verder 
lidmaatschap ontzegd, maçons die zich als 
Vlaamse activisten hadden geëngageerd (of 
als het kleine aantal Waalse tegenhangers 
ervan) werden na een specifieke procedure 
definitief uit de maçonnerie gesloten. Jaren-
lang zou dat een Vlaams-vijandig klimaat 
scheppen in meer dan één loge, niet zelden 
ook in Vlaanderen zelf. 

Charles Magnette
Die bitterheid had ook één en ander te 
maken met de manier waarop van Duitse 
kant was gereageerd op de humanitaire 
bekommernissen die tijdens de oorlog door 
charles Magnette, een vooraanstaande 
Belgische vrijmetselaar, naar voren waren 
geschoven. charles Magnette was in 1914 
de Grootmeester van het Grootoosten van 
België, de grootste koepelstructuur van 

penning voor charles Magnette, 
Grootmeester van het 

Grootoosten van België in 1914. 

Broodbon uitgedeeld door de 
Brusselse loge Les Vrais Amis 

de l'Union et du progrès Réunis. 
Brussel, 1914-1918.
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et is onmogelijk om met gender als invalshoek een 
gedeeld verhaal over ‘de’ vrouw(en) in de Eerste 
Wereldoorlog te schrijven. Over ‘de’ man(nen) is dat 
trouwens evenmin mogelijk. Het geslachtsverschil en 

de daaruit voortvloeiende genderverhoudingen zijn ook zelden 
de enige bepalende factoren in de geschiedenis. Gender 
helpt wel om de complexiteit van het dagelijks leven tijdens 
de oorlog te begrijpen en om klaar te zien in de impact van 
mythevorming, heldendom en martelaarschap in oorlogstijd 
op identiteiten en posities van mannen en vrouwen na de 
oorlog. Vertrekkende van twee iconische oorlogsheldinnen 
stel ik in deze bijdrage de vraag in welke mate de Eerste 
Wereldoorlog de emancipatie van vrouwen in België 
bevorderd heeft. 

Gita Deneckere, hoogleraar sociale geschiedenis Universiteit Gent

Dossier: WOI

Schilderij dat de dankbaarheid 
van poor little Belgium voor 
de Amerikaanse voedselhulp 
verbeeldt. Amerika wordt als 
een allegorische vrouwenfiguur 
afgebeeld die met de engeltjes 
uit de hemel van overvloed en 
vrijheid lijkt te zijn gekomen, 
terwijl België voorgesteld wordt 
door een kleinere, geknielde 
vrouw in de sobere zwarte kledij 
van de armoede. De nieuwe 
naoorlogse machtsverhoudingen 
op het wereldtoneel werden op 
deze ‘gegenderde’ wijze meer 
dan duidelijk gemaakt. 

Gita Deneckere 

Vrouwen in de 
eerste wereldoorlog
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tig was toen ze stierf, werd een martelaar 
die tijdens de hele oorlog en lang daarna 
in postkaartjes, affiches, postzegels, tijd-
schriften en kranten als dappere jonge ver-
pleegster werd afgebeeld. Als slachtoffer, 
minder als actieve verzetsvrouw, meer in 
de iconische ‘vrouwelijke’ rollen die be-
antwoordden aan de verzuchtingen van 
het publiek. In Groot-Brittannië werd ze 
een ideaal propaganda-icoon dat ervoor 
zorgde dat duizenden nieuwe vrijwilligers 
zich aanmeldden voor de strijd tegen de 
barbaarse ‘Hunnen’. cavell was zeker niet 
de enige vrouwelijke spion. Meer dan drie-
honderd Belgische vrouwen werden voor 
spionage veroordeeld. Minder bekende 
namen in dit verband zijn Louise Derache, 
Valentin Deny, Angelique Wargny, Louise 
Thuliez, Jeanne de Belleville, Marguerite 
Blanckaert, Louise de Bettignies, Marie-
Leonie Van Houtte, Leonie Rammeloo, 
Emilie Schatteman, Jeanne de Beir, Marthe 
McKenna-cnockaert. Ontelbaar zijn de 
anoniem gebleven vrouwen die in die 
clandestiene wereld actief zijn geweest en 
beslist niet aan de geromantiseerde Mata 
Hari-mythografie beantwoordden.

gabrielle Petit 
Gabrielle petit is net als Edith cavell niet in 
de kruitdampen van de geschiedenis ver-
dwenen. Ook zij was een spionne, ook zij 
werd door een Duits executiepeloton ge-
fusilleerd, op 1 april 1916, ze was net 23 
geworden. Zij had “naar eigen bekente-
nis, tegen goede bezoldiging, een dienst 
van verspieding op de spoorweg verricht 
en gedurende verscheidene maanden de 
inlichtingen door hare bespiedens aange-
bracht aan de vijandelijke inlichtingendienst 
overgemaakt”. Krijgsverraad. Dat ze zich 
had laten betalen en geen status of con-
necties had, noch van onbesproken gedrag 
was, droegen bij tot haar veroordeling. De 
terechtstelling van petit veroorzaakte geen 
noemenswaardige ophef. Haar heldinnen-
status kwam er pas na de oorlog. Door haar 
relatieve onbekendheid kon ze tot het pro-
totype van een nationale heldin uitgroeien, 
die in niets leek op de vrouw die ze werkelijk 
was geweest. Alle nationale deugden leken 
in haar verenigd: trouw aan haar godsdien-
stige overtuiging, heilige vaderlandsliefde, 
moed en zelfopoffering, zelfverloochening 
als verloofde van een Belgische soldaat. 

edith Cavell
Recent werden door de UK National  
Archives documenten online geplaatst die 
onder meer correspondentie bevatten tus-
sen Edith cavell en haar moeder. Zo wordt 
ons een ‘intieme’ kijk gegund in de clan-
destiene activiteiten van de plichtsbewuste 
verpleegster, die als één van de heldinnen 
van de Eerste Wereldoorlog de geschie-
denis is ingegaan. Ze zou wellicht verge-
ten zijn als ze niet op brutale wijze door 
de Duitsers geëxecuteerd was in Brussel, 
op 12 oktober 1915. “Ze handelde als een 
man, wij hebben haar dan ook gestraft als 
een man”, zo werd de terechtstelling ver-
antwoord, ondanks zware diplomatieke 
druk van de VS, Spanje, Groot-Brittannië 
en zelfs de paus. Het proces cavell was 
als afschrikwekkend voorbeeld bedoeld 
door de Duitsers. Het smokkelen van 
mensen over de grens was op zich im-
mers geen misdaad. cavell werd echter 
van hoogverraad beschuldigd. Ze had sol-
daten geholpen om een land te bereiken 
dat in oorlog was met Duitsland en had 
daarvoor vanuit Groot-Brittannië dankbe-
tuigingen gekregen. Edith cavell, die vijf-

Vrouwen in de 
eerste wereldoorlog

Fo
to

 ©
 In

 F
la

nd
er

s 
Fi

el
ds

 M
us

eu
m

, I
ep

er

Gabrielle petit werd pas 
na de oorlog een nationale 
heldin. Omdat er zo weinig 

bekend was over haar leven, 
kon haar figuur volledig 

gekneed worden naar de 
wensen en verzuchtingen 

van het publiek. 

Edith cavell was vijftig jaar 
bij haar executie. Deze 
portretfoto werd na haar 
dood ruim verspreid. Op 
andere propagandabeelden 
wordt ze vaak als een jonge 
vrouw voorgesteld. 
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web van spionage-activiteiten. Ze werd ‘ie-
mand’ terwijl ze voorheen de vrouw zonder 
eigenschappen was geweest. Sophie De 
Schaepdrijver, die eerlang een nieuwe bio-
grafie over haar voorstelt, noemt Gabrielle 
petit een monument van emancipatie: “het 
streven naar waardigheid van mensen van 
niks, van meisjes van niks (…) petits mo-
nument is het eerste gedenkteken in de 
Europese geschiedenis voor een tijdgenoot 
zonder sociale status, een vrouw nog bo-
vendien. ‘Ik ben niet langer waardeloos’, 
schreef ze zelf, nadat het Britse leger haar 
in dienst had genomen. Misschien moet die 
uitspraak op haar voetstuk.”

Vrouwenemancipatie
In hoeverre heeft de Eerste Wereldoorlog bij-
gedragen tot de vrouwenemancipatie in Bel-
gië? Anders dan in Groot-Brittannië, Frankrijk 
en Duitsland was de mobilisatiegraad van 

mannen voor het front klein en de werkloos-
heid door het grotendeels stilvallen van de 
economie groot. De propagandabeelden 
met vrouwen die de nationale industrieën 
draaiende moesten houden, waren dus 
geenszins van toepassing op bezet België. 
De oorlog creëerde nieuwe genderrollen met 
het kleine stukje België achter de IJzer als 
grens: lamlendige werkloze mannen in het 
Etappengebiet versus jonge viriele helden 
aan het front, ‘witte engelen’ die vrijwillig 
dood en verminking trotseerden in de veld-
hospitalen versus verarmde soldatenvrou-
wen die gekookte aardappelschillen te eten 
moesten geven aan hun grote kinderschare. 
Dit zijn uitersten, die wel indicatief zijn voor 
de ingrijpende veranderingen die de Eer-
ste Wereldoorlog in het dagelijks leven van 
gewone mensen veroorzaakte. Vaak wordt 
bezet België in de herdenkingshype van het 
eeuwfeest over het hoofd gezien. 

Gabrielle petit werd in brons vereeuwigd op 
het Sint-Jansplein in Brussel, in 1923, niet 
als weerloos slachtoffer van het bezettings-
regime, maar als een strijdbare Marianne 
terwijl ze voor het vuurpeloton haar liefde 
voor het vaderland uitschreeuwt. De op-
schriften in het Frans lezen: “Ik ben ter dood 
veroordeeld” / “Ik word morgen terechtge-
steld” / “Leve de Koning” / “Leve België” en: 
“Ik zal hen tonen hoe een Belgische vrouw 
kan sterven”. petit was een heel gewone 
vrouw van lage komaf, die haar hart snel-
ler voelde kloppen als vrijwilligster vanaf de 
eerste oorlogsdagen en later als spin in een 

Dossier: WOI

Fotocollage over een lokaal 
Voedingscomiteit. We zien 

niet alleen hoe vrouwen uit de 
hogere middenklasse en burgerij 
zich hiervoor inzetten, maar ook 
hoe patriottische en hygiënische 
waarden werden meegegeven. 

Let ook op de Amerikaanse vlag. 
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in de tendens tot geboortebeperking die 
zich na de Eerste Wereldoorlog onmisken-
baar inzette. Soldaten hadden aan het front 
de functie van het condoom leren kennen, 
op veel grotere schaal dan in vredestijd het 
geval was geweest. Na de oorlog was er bij 
de boeren dan ook een grote vraag naar 
capotes anglaises. Hier was sprake van een 
‘stille revolutie’: mensen kozen bewuster 
voor minder kinderen om nooit meer de ar-
moede van tijdens de bezetting te moeten 
meemaken. 

In tegenstelling tot Groot-Brittannië, Ne-
derland of Duitsland kregen vrouwen na de 
Eerste Wereldoorlog geen kiesrecht voor het 
parlement. Socialisten en liberalen bleven be-
ducht dat vrouwen katholiek zouden stem-
men. Historisch onderzoek van de uitslagen 
van de gemeenteraadsverkiezingen in 1921 
heeft echter uitgewezen dat dit veel minder 
het geval was dan gevreesd. Voor de nati-
onale verkiezingen gold letterlijk ‘één man, 
één stem’, vrouwen kregen alleen stemrecht 
van de doden (tot ze hertrouwden) of voor 
de gemeenteraadsverkiezingen, tenzij ze be-
trapt waren op prostitutie. Ze mochten zich 
vanaf 25 jaar wel verkiesbaar stellen, mits 
toestemming van de echtgenoot. 

Van vrouwenemancipatie in de enge be-
tekenis van het woord is dus geenszins 
sprake in de context van de Eerste We-
reldoorlog in België. De verpleegster en de 

spionne die zich soldaat hadden gevoeld 
slaagden er niet in de dominante beeldvor-
ming van de lijdzame huismoeder te doen 
kantelen. De actieve vrouwen werden na 
de oorlog vooral door mannen tot icoon 
van vaderlandsliefde en vrouwelijke deugd-
zaamheid verheven. De geschiedschrijving 
die zelf emancipatorisch werkt door vrou-
wen uit de vergetelheid te redden die streef-
den, schreven en grenzen overschreden, 
heeft nog veel werk voor de boeg. In de 
kleine dingen veranderde de Groote Oorlog 
namelijk meer dan we op het eerste gezicht 
zouden denken, ook voor vrouwen. 
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Niet alleen alomtegenwoordige werkloos-
heid zette de mannelijke identiteit onder 
zware druk, ook het aan banden leggen 
van het verenigingsleven, de cafés en her-
bergen door de bezetter zorgde voor een 
hertekening van de grenzen tussen de 
publieke en de private sfeer die in de ne-
gentiende eeuw zo bepalend waren voor 
genderrollen. De rollen en taken van de 
huisvrouwen in de private sfeer van het 
gezin werden juist zwaarder tijdens de oor-
log. De hongersnood, de voedselbedeling, 
de wachtrijen, de soepkantines, de ersatz, 
de nieuwe Amerikaanse producten - dat 
waren vrouwenzaken, die ook nieuwe vor-
men van spontaan vrouwelijk engagement 
meebrachten in de volksbuurten. Zo richtte 
de Gentse arbeidster Georgine Blanchaert 
een collectief waslokaal in, dat toegang gaf 
tot zeep, kolen en warm water en een vorm 
van hygiëne bood die weinig vrouwen zich 
nog konden veroorloven. De voedselbe-
deling die via het Nationaal Hulp- en Voe-
dingscomité en de commission for Relief in 
Belgium werd georganiseerd gaf vrouwen 
uit de adel, de hogere middenklasse en de 
burgerij een nieuwe zin aan hun bestaan, 
op vrijwillige basis. Ook de zuigelingenzorg 
via het Werk van de Melkdruppel en het 
Nationaal Werk voor Kinderwelzijn werd 
voornamelijk door elitevrouwen bestierd. 
Het paste in de pronatalistische politiek van 
voornamelijk katholieke Belgische elites, 
maar werd soms ook geïnstrumentaliseerd 

De Eerste Wereldoorlog 
bevrijdde vrouwen van de 

knellende kledij die hun 
bewegingsvrijheid beperkte. 
Naar de kleine gevolgen van 

de Groote Oorlog is echter 
nog veel onderzoek nodig. (Uit: 

Daheim 148. Krigsnummer - 53. 
Jahrgang nr 35 - 2 juni 1917) 
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et huidige 
posttraumatische 
stresssyndroom 
heette in de 

Eerste Wereldoorlog nog 
shellshock. Ook toen was 
de zenuwaandoening een 
merkwaardig buitenbeentje 
tussen de aandoeningen 
die soldaten op het slagveld 
opliepen. Shellshock werd 
niet serieus genomen, 
patiënten mochten linea recta 
terugkeren naar het front. 
Wie dat weigerde, werd als 
een deserteur beschouwd en 
geëxecuteerd. Honderd jaar 
later heeft de behandeling 
van het posttraumatische 
stresssyndroom zich enorm 
ontwikkeld. Toch blijft het een 
uitdaging om adequaat met 
deze ziekte om te gaan.

Dominique Verschuren, 
vrijzinnig humanistisch consulent 

huisvandeMens Herentals

Dossier: WOI

Gewonde Britse soldaten, 
1914-15.

shellshock
de gemaskeerde ziekte
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Naast duizenden en duizenden doden en 
gewonden, liepen duizenden en duizenden 
militairen ook psychische verwondingen op. 
Deze soldaten leden aan geheugenverlies, 
verlammingsverschijnselen, gehoor- en 
spraakstoornissen, blindheid. Dit waren ty-
pische symptomen van shellshock.

shellshock? 
John Deheegher, klinisch psycholoog bij 
het centrum voor crisispsychologie van 
Defensie: “Shellshock is een acute reactie. 
De coördinatie en het nadenken verlopen 
moeilijker. patiënten vermijden sociale con-
tacten. Want vaak wordt in hun aanwe-
zigheid gepraat over die ene ingrijpende 

gebeurtenis. posttraumatische stressstoor-
nis, zoals shellshock tegenwoordig heet, 
kan heel goed samengaan met depressie.”

De artsen zaten met de handen in het haar. 
Wat moesten ze beginnen met deze patiën-
ten? De arts charles Samuel Myers was ac-
tief achter het Britse front. Volgens Hans van 
der ploeg dacht Myers aanvankelijk, toen hij 
geconfronteerd werd met deze patiënten, dat 
de gedragsstoornissen te wijten waren aan 
de beschadigingen van de zintuigen en her-
senen door granaatinslagen. Toch twijfelde 
hij, want hun gehoor was niet noemens-
waardig beschadigd terwijl andere zintuiglijke 
functies wel waren uitgevallen. Wat moest het 
dan zijn? Myers stond onder invloed van de 
Franse psychiaters en neurologen. Daardoor 
begon hij langzaam maar zeker te denken 
aan een psychische verklaring. 

Maar achter het front was Myers een roe-
pende in de woestijn. Het Britse leger had 
het niet zo op met psychologische verkla-
ringen. Iemand was gek of niet gek, dat was 
de norm, zo zegt Hans van der ploeg. Een 

Oorlogsneurose bestaat al langer dan de 
Eerste Wereldoorlog. In een artikel over 
shellshock in de Nederlandse krant Trouw 
zegt psychiater Hans van der ploeg dat dit 
onderwerp werd behandeld op een Duits 
medisch congres uit 1907. En twee jaar 
eerder werden zenuwstoornissen reeds 
vastgesteld bij Russische officieren in de 
oorlog tussen Rusland en Japan in 1905. 
Maar pas in de massale slachting tussen 
1914 en 1918 zou shellshock echt naam 
maken. De term werd voor de eerste keer 
gebruikt door de Britse arts charles Samuel 
Myers. 

Het leven in de loopgraven was onvoorstel-
baar ingrijpend. De soldaten lagen voortdu-
rend onder vuur door artilleriebeschietingen. 
Bij bombardementen stortten delen van de 
loopgraven in. In het minst ernstige geval 
waren de militairen op slag dood. Vele an-
deren werden bij zo’n bombardement le-
vend begraven. En wat te denken van de 
chemische wapens? Of schijnbare bagatel-
len als ongedierte en luizen die fatale infec-
ties konden veroorzaken?

Belgische 
paardenambulance 

aan het front. 
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rechtgesteld. Welgeteld vier dagen voordat 
de vrede werd getekend.

Ook na afloop van de oorlog werd oor-
logsneurose niet serieus genomen en liet 
de hulpverlening voor de militairen soms 
te wensen over. In de catalogus van de 
tentoonstelling Oorlog en Trauma (Mu-
seum Dr. Guislain en In Flanders Fields 
Museum) vertelt Bessel van der Kolk, 
psychiater gespecialiseerd in het post-
traumatisch stresssyndroom: “Na 1920 
werden oorlogsgerelateerde ziektebeel-
den in Engeland, Frankrijk, Duitsland en 
de Verenigde Staten voornamelijk afge-
daan als lijntrekkerij. Er werd dan ook 
amper onderzoek verricht naar afdoende 
behandelingen om de torenhoge graad 
van alcoholisme en zelfdoding bij de ve-
teranen tegen te gaan.” 

Volgens Bessel van der Kolk werden de 
Amerikaanse soldaten in 1918 thuis ver-
welkomd als helden. Ze zouden een bonus 
ontvangen voor de opofferingen die ze had-
den gebracht voor hun vaderland, maar die 
uitbetaling werd al snel uitgesteld. In 1932, 
middenin de Grote Depressie, troepten dui-
zenden veteranen samen op The National 
Mall in Washington om de onmiddellijke 
uitkering van hun bonus te eisen. Ze ver-
bleven er in zelfgemaakte krotten. Twee 
maanden later werd deze bivak geweldda-

dig ontruimd, en een pensioen hebben de 
veteranen nooit ontvangen. 

serieus nemen
Betekent oorlog voor een soldaat per defi-
nitie een trauma? John Deheegher: “Militair 
zijn wordt verbonden met het oplopen van 
trauma’s, wat niet altijd het geval is. Sterker 
nog, het is slechts een kleine minderheid 
van de soldaten die niet meer kan functio-
neren na afloop van een oorlog. De meeste 
soldaten hebben genoeg veerkracht om de 
ervaringen binnen hun eigen sociale context 
te verwerken.”

Toch is de mentaliteit ten opzichte van 
shellshock veranderd. Met name de behan-
delingscontext was honderd jaar geleden 
helemaal anders dan nu. John Deheegher: 
“Honderd jaar geleden stond de behande-
ling vooral in het teken van de terugkeer 
naar het front. Dat is nu wezenlijk veran-
derd. De behandeling is veel humaner ge-
worden. Door de toename aan kennis over 
het trauma houdt de hulpverlening meer re-
kening met de patiënt. Ze richt zich nu meer 
op de beleving van het slachtoffer.”

Hoewel er dus zeker vooruitgang is geboekt 
op het vlak van kennis en behandelingsme-
thoden sinds de Eerste Wereldoorlog, blijft 
de geschiedenis van het posttraumatische 
stresssyndroom er een van vallen en op-

kentering kwam toen het Britse korps be-
sloot om de gewonde soldaten naar zieken-
huizen in Engeland terug te brengen waar 
ze konden herstellen. Myers kon gaan expe-
rimenteren. Zijn vernieuwende behandeling 
verliep op twee manieren: met psychothera-
pie of met elektroshocks. In dat laatste geval 
werden verlammende lichaamsdelen met 
krachtige stroomstoten bewerkt. 

eerste hulp bij shellshock: terug naar 
het front 
Shellshock werd niet serieus genomen tij-
dens de Eerste Wereldoorlog. De artsen 
herkenden niet wat ze zagen bij de militai-
ren die sporen droegen van shellshock. De 
oorlog was in volle gang, elke soldaat was 
kostbaar genoeg om opgevoerd te wor-
den als kanonnenvoer. In die context werd 
shellshock niet als een ziekte beschouwd, 
maar als een gemakkelijke manier om de 
verplichtingen van het leger te ontvluchten.

Fysiek was niet onmiddellijk te zien dat de 
patiënt zwaar leed. Daardoor werden be-
handelingen vaak geweigerd. De patiën-
ten mochten linea recta terugkeren naar 
het slagveld. Als ze zich verzetten, werden 
ze geëxecuteerd wegens desertie. pas in 
1916 gebruikte het Britse leger richtlijnen 
om shellshock te behandelen. Niettemin 
duurde het nog tot 7 november 1918 voor-
dat de laatste shellshockpatiënt werd te-

Dossier: WOI

shellshock werd 
niet als een ziekte 
beschouwd, maar als een 
gemakkelijke manier om 
de verplichtingen van het 
leger te ontvluchten.
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der Kolk. Hij beklemtoont dat, als oude 
soldaten vergeten worden, ook de kennis 
die de vorige generaties hebben opgedaan, 
verdwijnt. Hij verwijst daarbij naar een tele-
foontje dat hij kreeg van een collega die aan 
het hoofd staat van een van de afdelingen 
van de dienst psychologische ondersteu-
ning van het Amerikaanse ministerie van 
Defensie. “Ze wist me te vertellen dat ze 
was gevraagd om de volgende dag voor 
het congres te getuigen over de behande-
ling van pTSS (posttraumatische stress-
stoornis). Ze moest het er meer bepaald 
hebben over de mogelijke toepassing van 
hypnose in de behandeling van pTSS, zei 
ze, en ze wilde even luisteren of ik iets wist 
over hypnose als een mogelijk efficiënte be-

handeling. Ze was inderdaad aan het juiste 
adres: in de Tweede Wereldoorlog gold 
hypnose als de voornaamste behandeling 
van oorlogsstress. Uit de oude logboeken 
meen ik bovendien te kunnen opmaken dat 
hypnose het toen al net zo goed deed als 
onze moderne behandelingen vandaag. Ik 
heb haar dan ook ten stelligste aangeraden 
zich te verdiepen in die literatuur voor ze 
een mening naar voren bracht die een grote 
impact zou hebben op de behandeling van 
soldaten met pTSS. Dat kon natuurlijk niet 
in die korte tijdspanne, en in haar getuigenis 
heeft ze verklaard dat we op dit moment 
niet over afdoende bewijzen beschikken dat 
hypnose wel degelijk werkt.”

staan. Vele decennia later, in de jaren ze-
ventig, verging het de nieuwe generatie 
veteranen al niet veel beter. De Vietnam-
oorlog had vele slachtoffers gemaakt. Door 
het guerrillakarakter van deze oorlog - de 
Vietcong maakte de Amerikanen volkomen 
paranoïde en zenuwziek - waren er vele 
nieuwe gevallen van het posttraumatische 
stresssyndroom. Ook velen van deze sol-
daten werden na afloop aan hun lot over-
gelaten.

Kennis verdwijnt
Er is nog altijd een lange weg af te leg-
gen om een adequate greep te krijgen op 
de behandeling van het posttraumatische 
stresssyndroom, schrijft ook Bessel van 

Een verpleegster leidt een 
gewonde Duitse soldaat, 1914. 
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Een verminkte Britse soldaat 
krijgt een eerste prothese 
aangemeten.

Fo
to

 ©
 Im

pe
ria

l W
ar

 M
us

eu
m



34 | deMens.nu Magazine

Hafiz Ibrahim
 (Hafiz Ibrahim's poems collection)

Zeemzoete gedichtjes zijn tijdens en na de oorlog niet meer op hun plaats, zo vond 
de Nederlandse dichter Lucebert. Een atypisch gedicht over de Eerste Wereldoorlog 
komt van de Egyptische poëet Hafiz Ibrahim (1872–1932). Hij werd bekend door zijn 
uitspraak: “Wanneer je een vrouw opleidt, creëer je een natie”. Zijn gedicht De Eerste 
Wereldoorlog (Caïro, 1915) toont ons niet alleen het intercontinentale karakter van die 
oorlog maar ook de grenzen van het geloof in de wetenschap.

Met dank aan het Poëziecentrum. (www.poeziecentrum.be) 

de eerste wereldoorlog

Het Westen is een brandende fakkel geworden
die de zwaarste donderslagen schrik aanjaagt

De wetenschap laat de vlam laaien
en een seniele beschaving jaagt hem ongenadig aan 

Ik dacht dat wetenschap een zegen was
de zwakken troost en overvloeit van barmhartigheid

Maar de zegen is vol ellende
haar barmhartigheid vernietiging 

Schutters zijn niet opgewassen tegen schutters en sturen
duisternis en verstikkende rook

Einders vluchten, de wind keert zich af
en het leger zoekt dekking

Ze bevechten elkaar met een vloed van chemie
en met een overvloed aan elektriciteit

Zij gaan de lucht in als ze zien
dat de aarde voor hen te klein is

Zij benijden de walvissen om hun weidse gebied
en gebruiken geweld en charme om het te veroveren

Zij beheersen hun zwemgebied en nadat zij 
de lucht op de adelaars hebben veroverd vliegen zij rond 

Als dit het werk is van de wetenschap
dan is de tijd van de onwetendheid behaaglijker

Vertaald uit het Arabisch door Kees Nijland en Asad Jaber 
Dank aan Yasmina El Boubkari 

Poëzie 
en de 
eerste 
wereldoorlog 

Dossier: WOI



intrede deden. Zo kwamen onder andere 
Marie en Irene curie er een röntgeninstal-
latie plaatsen. Ook werd er systematisch 
beroep gedaan op gediplomeerde ver-
pleegsters. Ook relatief nieuw was de inde-
ling van het hospitaal in afdelingen volgens 
verwonding of ziektebeeld: zo kon men zich 
doorgedreven specialiseren. In L'Océan ge-
beurde zelfs wetenschappelijk onderzoek. 

Kunst 
Antoine Depage maakte zich ook verdien-
stelijk op een ander vlak: in de kapel van 
L'Océan verzamelde hij kunstwerken uit 
de bedreigde kapellen en kerken aan het 
front. In 1917 kwam er een tweede hos-
pitaal L'Océan in Vinkem, een grote pavil-
joenenbouw in hout en steen, met tenten 
in weides. 

Persoonlijke miserie
Tijdens de oorlogsjaren heeft Antoine De-
page ook zijn deel van de miserie gehad: 
wanneer op 5 mei 1915 de oceaanstomer 
Lusitania door de Duitsers werd getor-

pedeerd, bevond zijn echtgenote Marie  
Depage zich aan boord. En in oktober van 
datzelfde jaar werd in Brussel zijn voorma-
lige naaste medewerkster Edith cavell, die 
de leiding had van de verpleegstersschool 
die hij had opgericht, gearresteerd op be-
schuldiging van spionage, ter dood ver-
oordeeld én geëxecuteerd door de Duitse 
bezetter. 

Na de oorlog
Dokter Depage en L'Océan bleven de hele 
oorlog lang uitstekend werk verrichten en 
na de oorlog is hij dan ook één van de grote 
Belgische helden geworden. Hij bleef erg 
geëngageerd: van 1919 tot aan zijn dood 
in 1925 zetelde hij voor de liberalen in de 
Senaat. Hij werkte verder aan de hervor-
ming en professionalisering van medische 
en paramedische opleidingen en was ook 
directeur van het Brugmannziekenhuis dat 
hij mee had opgericht voor de oorlog. Zijn 
naam leeft tot op vandaag voort in de Brus-
selse kliniek Antoine Depage en in verschil-
lende straatnamen. 

Antoine Depage was chirurg en professor 
aan de Université libre de Bruxelles. In 1907 
had hij de eerste verpleegstersschool in ons 
land opgericht onder meer met de bedoe-
ling om de ziekenzorg te professionaliseren 
en te laïciseren. Hij was medeoprichter van 
het Belgische Rode Kruis en had in 1912 ter 
plaatse hulp verschaft aan de slachtoffers 
van de Balkanoorlog. Deze zeer onafhan-
kelijke vrijdenkende geest was persoonlijk 
bevriend met koning Albert I, en vooral met 
koningin Elisabeth. 

l’océan
Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoor-
log ging Antoine Depage opnieuw letterlijk 
en figuurlijk opereren voor het Rode Kruis. In 
december 1914 richtte hij onder auspiciën 
van deze hulporganisatie in De panne het 
beroemde veldhospitaal L'Océan op. Het 
hoofdgebouw bestond uit een hotel, maar 
algauw werden de aangrenzende gebou-
wen ingenomen en kwamen er paviljoenen 
bij. L'Océan werd een echt modelhospitaal 
waarbij ook de modernste technieken hun 

De bekende Brusselse chirurg Antoine 
Depage was een arts zonder grenzen avant 
la lettre en pleitbezorger voor de laïcisering 
en professionalisering van de verpleegkunde. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij de 
drijvende kracht achter het modelhospitaal 
L’Océan. Zoals zovelen kreeg hij echter ook zijn 
portie persoonlijk leed te verwerken. 

Antoine Depage 

Dominiek Dendooven, wetenschappelijk medewerker 
In Flanders Fields Museum
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Depages hospitaal L’Océan in De panne. 
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nne Morelli is een Belgische 
historica en professor aan de 
Université libre de Bruxelles 
(ULB). In haar boek Elementaire 

principes van oorlogspropaganda 
bundelt ze tien propagandavormen die 
opduiken bij elke koude, warme of lauwe 
oorlog. In 1999 verbleef Anne Morelli in 
Joegoslavië toen het conflict daar een 
nieuwe wending kreeg door de militaire 
interventies van de NAVO. Ze ondervond 
er zelf het systematische gebruik van een 
aantal principes van oorlogspropaganda. 

Benoit Demeester, administratief en educatief me-
dewerker Uitstraling Permanente Vorming vzw

Dossier: WOI

IntervIew met 
Anne morellI

ProPAgAndA 
tIjdens de eerste wereldoorlog
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Anne Morelli:

“ik sta versteld 
van de snelheid 
waarmee de 
publieke opinie 
door propaganda 
beïnvloed kan 
worden.”

de tien principes van oorlogspro-
paganda die je in je boek beschrijft, 
worden voornamelijk gebruikt om de 
publieke opinie te beïnvloeden. Kregen 
de soldaten tijdens de eerste wereld-
oorlog gelijkaardige oorlogspropa-
ganda voorgeschoteld of hadden zij 
eerder een realistisch beeld van de si-
tuatie?
Dat is heel moeilijk om te weten. In België 
zijn zeer weinig soldaten tijdens de Eerste 
Wereldoorlog gedeserteerd. Is dat omdat 
ze overtuigd waren van de legitimiteit van 
deze oorlog door patriottische propaganda 
of omdat ze geen andere mogelijkheid had-
den dan aan het front te blijven? Eén van de 
meest interessante boeken om de mentali-
teit van de soldaten te begrijpen is Témoins: 
Essai d’analyse et de critique des souvenirs 
de combattants édités en français de 1915 
à 1928 van Jean Norton cru, die snel na 
de Eerste Wereldoorlog getuigenissen van 
soldaten heeft verzameld. Zelden spraken 
ze over ‘sterven voor het vaderland’, er was 
eerder een soort aanvaarding van hun dood 
als enige uitweg. De trouw aan reeds ge-
storven kameraden was misschien wel hun 
belangrijkste drijfveer.

een derde principe dat je aanhaalt, 
luidt: ‘de vijandelijke leider lijkt op 
de duivel’. Het is duidelijk dat gedu-
rende de tweede wereldoorlog Adolf  
Hitler als duivel kon worden afgebeeld. 
ook in het nabije verleden kunnen 
we dergelijke figuren onderscheiden, 
zoals saddam Hoessein of Moammar  
Qadhafi. waren er gedurende de eer-
ste wereldoorlog dergelijke vijandelijke 
figuren?
Tijdens de Eerste Wereldoorlog trachtte 
men in het kamp van de geallieerden een 
dergelijk beeld op te hangen van de Kaiser 
(nvdr: bijnaam van Wilhelm II van Duitsland, 
staatshoofd van het Duitse Keizerrijk en 
koning van Pruisen van 1888 tot 1918). Er 
werd verkondigd dat men oorlog ging voe-
ren om de snor van de Kaiser af te knippen 
en in vele kleine dorpen werden schilderijen 
van hem verbrand of poppen opgehangen. 
Zo circuleerden er afbeeldingen waarin hij 
persoonlijk de stad Leuven in brand steekt 
of de kathedraal van Reims vernietigt. Als 
familielid van de koningin van Engeland 
en van de koning van Nederland werd hij 
voor de Eerste Wereldoorlog wel als zeer 
sympathiek beschouwd. En wat gebeurde 

twee principes van oorlogspropa-
ganda zijn: ‘wij willen geen oorlog’ en 
‘Het andere kamp is de enige verant-
woordelijke voor de oorlog’. werden 
deze propagandavormen ook gehan-
teerd door de verschillende overheden 
tijdens de eerste wereldoorlog? was 
men zich niet bewust van het feit dat 
deze oorlog gevoerd werd uit geopo-
litieke overwegingen, waarbij machts-
relaties voor een langere tijd moesten 
vastgelegd worden?
De principes van oorlogspropaganda wor-
den steeds gebruikt om de reële doelstel-
lingen van een oorlog te verdoezelen. Die 
doelstellingen zijn vaak geostrategisch of 
economisch. Zo zouden de Verenigde Sta-
ten graag een militaire basis willen instal-
leren in Syrië, maar lukt dit niet omdat de 
Russen Syrië als hun territorium beschou-
wen. Hierover hoort men echter weinig in 
de publieke opinie. Wat de economische 
doelstellingen betreft, gaan de meeste 
oorlogen over natuurlijke rijkdommen, olie 
of kolonies, maar ook daarover hoort men 
zelden iets. Ik toon jaarlijks aan mijn stu-
denten twee foto’s: een Duitse propagan-
dafoto uit de Eerste Wereldoorlog met de 
slagzin “für Recht und Freiheit” en een foto 
van het monument voor de gesneuvelden 
in Knokke met daarop “voor recht en vrij-
heid”. De Vlamingen streden dus voor recht 
en vrijheid, maar de Duitsers ook… De oor-
logspropaganda is heel belangrijk om deze 
nobele motivaties te verkondigen. Vandaag 
zouden we zeggen dat we oorlog voeren 
voor de democratie, maar die nobele drijf-
veer werd reeds naar voren geschoven tij-
dens de Eerste Wereldoorlog.
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‘wij lijden zeer weinig verliezen, de 
verliezen van de vijand zijn enorm’. dit 
lijkt mij tijdens de eerste wereldoorlog 
één van de moeilijkst te verkondigen 
principes.
In Frankrijk publiceerde men geen cijfers 
van het aantal doden tijdens de Eerste We-
reldoorlog. Daarnaast werden Duitse ge-
vangenen in Reims voor de ogen van de 
bevolking weggevoerd. Het was belangrijk 
dat de bevolking het gevoel kreeg dat de 
oorlog in hun voordeel uitdraaide. In 1999 
was ik in Belgrado toen de stad werd ge-
bombardeerd. Ik heb op dat moment de-
zelfde reacties gevoeld. Elke nacht waren er 
NAVO-bombardementen. De Joegoslaven 
toonden op een bepaald moment dat ze 
drie Amerikaanse piloten hadden gevan-
gengenomen en dat gaf moed aan zij die 
gebombardeerd werden. 

Jouw principes voor oorlogspropa-
ganda lijken ook vandaag zeer toe-
pasbaar. Zie je verschuivingen ten 
opzichte van de eerste wereldoorlog? 
is bijvoorbeeld het principe van ‘onze 
zaak is heilig’ één van de belangrijkste 
geworden wanneer we terrorisme en 
extremisme onder de loep gaan nemen?
Dit is zeer dubbel. Het is inderdaad zo dat 
veel van onze tijdgenoten sterven terwijl ze 
“Allah Akbar” roepen. Toch zouden we kun-
nen geloven dat het principe ‘Onze zaak is 
heilig’ enkel in de Arabische wereld relevant 
is. De ‘heilige waarden’ in onze huidige 
westerse wereld zijn de waarden van onze 
beschaving: vrijheid, democratie enzovoort. 
Al heeft George Bush deze propaganda-
vorm ook zeer vaak gebruikt: zijn oorlogen 
leken soms kruistochten gebaseerd op de 
Amerikaanse slagzin: “In God we trust”. 

er na de oorlog, waarin hij als monster 
fungeerde? Men liet hem vertrekken naar 
Nederland waar hij rustig in ballingschap 
verder leefde tot aan zijn dood, omringd 
door zijn familie. Je kon hem dus een mon-
ster ‘ad interim’ noemen. 

‘wij verdedigen een nobele zaak, geen 
particuliere belangen’. in hoeverre kan 
men nobel zijn gedurende een oorlog 
en gaat dit principe ook op voor de  
eerste wereldoorlog?
Een belangrijke vorm van propaganda tij-
dens de Eerste Wereldoorlog is zeggen dat 
de ander militaristisch is, maar de eigen 
partij niet. Saddam Hoessein of Slobodan 
Milosevic zijn tijdens de oorlog in ex-Joe-
goslavië als militaristen voorgesteld. Door 
het aanhalen van morele belangen, bijvoor-
beeld het willen invoeren van democratie, 
worden de economische en geostrategi-
sche belangen verdoezeld.

Een ander ‘nobel’ argument dat wordt aan-
gehaald om te interveniëren in een conflict 
is het redden van een bepaald bevolkings-
deel. In de Eerste Wereldoorlog interveni-
eerden zowel Italië als de Verenigde Staten 
om ‘het kleine België’ te redden. Hetzelfde 
gebeurde in Joegoslavië toen wij interve-
nieerden om het kleine Kosovo te hulp te 
schieten. 

Dossier: WOI

chinese propagandaposter waarbij 
de geallieerde opperbevelhebber 
Foch de Duitse keizer Wilhelm II uit 
de touwen slaat, 1918.

propagandapostkaart uit Boots The chemist’s patriotic 
Series: Britain’s Memento of Belgium’s Honour Bright. 
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Maar in de Eerste Wereldoorlog namen 
wij die heilige zaak ook letterlijk. Wanneer 
kardinaal Mercier zei: “de Belgische sol-
daat wordt in het paradijs opgewacht door 
christus”, dan was dat geen beeldspraak, 
hij geloofde dit waarschijnlijk echt. De Belgi-
sche soldaten waren de nieuwe christelijke 
martelaren. De Duitse soldaten gingen niet 
naar het paradijs, van de Franse soldaten 
weet ik het niet maar de Belgische in elk 
geval wel. 

Vind je dat we bij het herdenken van 
de eerste wereldoorlog ook aandacht 
moeten besteden aan de rol van oor-
logspropaganda in die tijd? 
Er is iets dat me heel erg treft. Op 29 juli 
1914 vond er in het Brusselse Koninklijk 
circus een grote bijeenkomst plaats tegen 
de oorlog. Er was een enthousiaste massa 
aanwezig, met ook mensen uit de liberale 
burgerij zoals paul-Emile Janson (nvdr: Bel-
gische eerste minister van 1937 tot 1938). 
Jean Jaurès (nvdr: Franse socialist, wou 
als pacifist de oorlog voorkomen door een 
Frans-Duits bondgenootschap) hield er een 
zeer vurige pacifistische toespraak. De bij-
eenkomst baadde in een sfeer van enthou-
siasme en nadien betoogde de menigte 
tegen de oorlog in de straten van Brussel. 
Op 31 juli werd Jaurès vermoord. Op 4 au-
gustus begon de bezetting van België en 
twee dagen later steunde iedereen una-
niem de oorlog. Wat is er daar gebeurd? 
Uiteraard is er het feit dat Duitsland België 
binnenviel. Maar wat ook speelde is de pro-
pagandamolen die zich heel snel in gang 
heeft gezet. Eerst in België, dan in Frankrijk 
en dan in Engeland, om een enthousiasme 
te verspreiden, niet meer voor de vrede 
maar voor de oorlog. Ik sta versteld van de 
snelheid waarmee de publieke opinie door 
propaganda beïnvloed kan worden.

Anti-Duitse 
rekruteringsaffiche uit 
de Verenigde Staten, 
ontworpen door H.R. 

Hoops in 1917.  

de 10 PrIncIPes vAn oorlogsProPAgAndA oP een rIjtje

•	 Wij	willen	geen	oorlog

•	 Het	andere	kamp	is	de	enige	verantwoordelijke	voor	de	oorlog

•	 De	vijandelijke	leider	lijkt	op	de	duivel

•	 Wij	verdedigen	een	nobele	zaak,	geen	particuliere	belangen

•	 De	vijand	begaat	bewust	wreedheden;	wij	onopzettelijke	blunders

•	 De	vijand	gebruikt	illegale	wapens

•	 Wij	lijden	zeer	weinig	verliezen;	de	verliezen	van	de	vijand	zijn	enorm

•	 Kunstenaars	en	intellectuelen	steunen	onze	zaak

•	 Onze	zaak	is	heilig

•	 Wie	aan	onze	propaganda	twijfelt,	is	een	verrader
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et lijkt een uitgemaakte zaak. De Tweede 
Wereldoorlog was een rechtvaardige oorlog. 

Het nazisme moest gestopt worden, met alle 
mogelijke middelen. Maar hoe kijken wij - de Just 
War-doctrine bij de hand - terug op de Eerste 
Wereldoorlog? Het antwoord op dezelfde vraag 
is veel genuanceerder. Welkom in de donkere 
krochten van WOI… Een oorlog die bij aanvang 
kon rekenen op ruime steun van alle partijen, 
maar die, naarmate de geschiedenis vorderde, 
steeds minder evident bleek.

Björn Siffer, algemeen coördinator 
Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging

Dossier: WOI

Belgische vrouw met 
kind, 1915-17. Gas kon, 

afhankelijk van de wind, tot 
ettelijke kilometers achter 

de frontlijn slachtoffers 
maken. 

was de groote 
oorlog ook een 
rechtvaardige oorlog?

Björn Siffer
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nomische en koloniale suprematie en zocht 
daarom toenadering tot andere landen. Al 
deze onzekerheden leidden tot een opstoot 
van nationalisme en de creatie van vijand-
beelden, aangewakkerd door de opkomst 
van de massamedia en hun propaganda. 
Bovendien lieten de toenmalige Europese 
leiders zich leiden door trots en nationalisme, 
waardoor ze het diplomatieke proces – dat 
toch al enkele jaren aan de gang was – veel 
te snel opgaven. Het is in die opgeklopte 
sfeer dat de aanslag van de Servische Ga-
vrilo princip op de Oostenrijkse aartshertog 
Franz Ferdinand kon leiden tot het uitbreken 
van een oorlog van wereldomvang. 

was de autoriteit van de strijdende par-
tijen legitiem? 

De steun van de bevolking aan 
de regeringen en aan de oorlog 

was aan beide zijden van het conflict zeer 
groot. Het Rode Kruis en tal van vrouwen-
organisaties protesteerden, maar zowel 
vakbonden (“Fight Prussianism!”) als be-
volking steunden de oorlogsretoriek, de 
oorlogsleningen en de hogere belastingen 
die moesten geïnd worden om de oorlog 
te winnen. Een verklaring hiervoor kan zijn 
dat WOI vooral een soldatenoorlog was: 
de burgers steunden een oorlog die voor 

hen door de soldaten werd uitgevochten, 
en dan nog vooral op het platteland. Ook 
de instemming bij de soldaten was groot 
en recht evenredig met hun vijandbeeld. Er 
waren inderdaad spontane kerstbestanden, 
maar muiterij was lange tijd zeer zeldzaam. 
In Rusland begon de massale desertie pas 
in 1917 bij het uitbreken van de Russische 
revolutie. In diezelfde periode braken er in 
Frankrijk algemene stakingen uit. Maar al-
gemeen gesproken kon de oorlog rekenen 
op le grand consentement, ook bij kunste-
naars en academici. 

Hadden de strijdende partijen de juiste 
intenties? 

WOI draaide vooral om het 
veiligstellen van de eigen 

macht en invloed, niet om de grote idea-
len. Het Duitse expansionisme was bedrei-
gend en de schending van de Belgische 
neutraliteit moest bestraft worden, maar 
ten gronde waren de andere naties even 
imperialistisch als Duitsland. Rusland was 
in handen van een despotische tsaar, maar 
toch koos Groot-Brittannië ervoor om met 
dit land een alliantie te sluiten. De these van 
de Alleinschuld, de ‘alleenschuld’ van Duits-
land zoals opgenomen in het Verdrag van 
Versailles, is niet houdbaar. 

De Just War-doctrine denkt na over de 
vraag wanneer en op welke manier het 
rechtvaardig is om oorlog te voeren. Vooral 
de Amerikaanse politieke filosoof Michael 
Walzer verwierf bekendheid met deze doc-
trine. Nochtans gaat de leer al terug op 
theoloog Augustinus (bellum iustum), en 
ook de filosofen Seneca (“Geen offer is god 
welgevalliger dan het bloed van een tiran”) 
en cicero (in De officiis) dachten na over 
het begrip ‘rechtvaardige oorlog’. De Just 
War-traditie bevindt zich op het continuüm 
realisme-pacifisme. Bij het realistische ui-
terste primeren de internationale machts-
verhoudingen en het streven naar militaire 
veiligheid. Hier bestaan geen normatieve 
beperkingen noch idealisme. Het andere 
uiterste, het pacifisme, laat normen en ook 
waarden primeren op het statenbelang. 
Elke vorm van oorlog wordt veroordeeld, 
ook de rechtvaardige. In dit artikel zal ik de 
Just War-doctrine, die zich tussen het rea-
lisme en het pacifisme bevindt, toepassen 
op de Eerste Wereldoorlog. Ik zal daarbij het 
klassieke schema en de criteria van Michael 
Walzer hanteren, maar ik voeg er naast het 
ius ad bellum- en het ius in bello-criterium 
ook het ius post bellum-criterium aan toe. 
Later zal blijken waarom dit criterium zeer 
belangrijk is om ons oordeel te staven.

ius ad bellum (recht tot oorlog)

Had woi een rechtvaardige oorzaak?
 

Het uiteenvallen van het Otto-
maanse rijk had bij het begin 

van de 20ste eeuw voor een vacuüm ge-
zorgd, dat vooral door Oostenrijk-Hongarije 
en Rusland geclaimd werd. De Weltpolitik van 
de Duitse keizer Wilhelm II schrikte nogal wat 
Europese staten af. Vooral Groot-Brittannië 
was bevreesd voor het verlies van zijn eco-

Loopgraaf Slag bij 
de Somme, 1916.
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in de jaren voor het uitbreken van WOI ge-
pacificeerd dankzij diplomatie. De instabili-
teit na de implosie van het Ottomaanse rijk 
bleef lang onder controle, in 1913 was Al-
banië onafhankelijk verklaard om als buffer 
te fungeren tussen Servië en de Adriatische 
kust (die door Oostenrijk-Hongarije en door 
Italië gegeerd was) en ook de verdragsver-
bindingen tussen de partijen van de Triple 
Entente en die van de Triple Alliantie waren 
niet van die aard dat het ene land auto-
matisch moest volgen als het andere land 
ten oorlog trok. conclusie: er was nog veel 
ruimte voor verdere diplomatie, maar de 
oorlogszucht en persoonlijke trots waren 
aan beide zijden erg sterk.

ius in bello (recht tijdens oorlog)

waren de gebruikte middelen tijdens 
de oorlog binnen proportie? 

De totale oorlog bracht aan 
beide zijden miljoenenlegers 

op de been. De levensomstandigheden in 
de loopgraven waren mensonterend en de 
conventies van Genève en Den Haag wer-
den aan de lopende band geschonden. De 

Dossier: WOI

Australische infanteristen 
in Ieper. 

De soldaten waren 
kanonnenvoer in handen 

van generaals als Haig, 
Foch en von Schlieffen.Fo
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machinegeweren, prikkeldraad en loopgra-
ven boden betere kansen tot verdediging, 
maar leidden ook tot massale slachtpar-
tijen zonder terreinwinst. De bewegings-
oorlog aan het oostfront (bijvoorbeeld de 
Slag bij Tannenberg, 1914) was overigens 
even cynisch als de loopgravenoorlog ofwel 
Sitzkrieg aan het westfront (bijvoorbeeld de 
Slag bij Verdun, 1916): hij maakte een on-
verdedigbaar aantal slachtoffers. Zij waren 
kanonnenvoer in handen van generaals als 
Haig, Foch en von Schlieffen. In de loop-
gravenoorlog werden eerst bommen en 
granaten gebruikt om uit de patstelling te 
komen, maar later schakelde men over op 
chloorgas en mosterdgas (yperiet). 

Maakte men een onderscheid tussen 
soldaten en burgers? 

WOI was een totale oorlog, 
en daarin waren ook burgers 

doelwitten. Ze bleven echter relatief buiten 
schot, al werden frontliniesteden als Ieper 
en Reims toch zwaar getroffen. Tijdens de 
eerste vijf weken van de oorlog, toen Duits-
land België binnenviel, waren er tal van 
bloedbaden te betreuren. Er vielen toen 
6.000 Belgische burgerdoden en er werden 

was de oorlog proportioneel? 

Het conflict was wel degelijk 
een wereldoorlog, omdat het 

zich verplaatste van de Balkan naar West-
Europa, Oost-Europa, Afrika, het Midden-
Oosten en Azië. Bovendien waren de 
geostrategische belangen dermate groot 
dat ook de VS, Japan en de legers van 
Australië en Nieuw-Zeeland zich aansloten 
bij de geallieerden. De proporties zijn dui-
delijk, maar ze werden door de legerleiders 
en de politici bewust onderschat en fout 
geschetst aan de bevolking. De chauvinis-
tische pers en de generaals beloofden aan 
beide zijden snelle overwinningen, maar dit 
draaide anders uit. De oorlog duurde vier 
jaar en maakte een paar tientallen miljoenen 
slachtoffers. Duitsland had zijn kans op een 
overwinning fors zien slinken toen het con-
flict zich naar het oostfront verschoof en het 
land een oorlog op twee fronten niet kon 
volhouden, maar bleef toch doorvechten, 
tot en met een voorjaarsoffensief in 1918. 

was de oorlog een laatste redmiddel?
 

Het nationalisme en imperi-
alisme van alle partijen werd 

Dossier: WOI
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listen, die het de Weimarregering onmoge-
lijk maakten om te regeren. Europa kreunde 
onder de gevolgen en de slechte afspraken 
die na de officiële beëindiging van de oorlog 
gemaakt werden: Frankrijk en België voel-
den toch de noodzaak om de linkeroever 
van de Rijn en het Ruhrgebied te bezet-
ten, communisme en fascisme kwamen 
sterk opzetten… Het 14-puntenplan van 
de Amerikaanse president Wilson voorzag 
in het zelfbeschikkingsrecht der volkeren en 
in de oprichting van de Volkenbond. Maar 
de zelfbeschikking werd zeer selectief toe-
gestaan en de Volkenbond was te zwak, 
had geen macht en de VS weigerden zelfs 
om er lid van te zijn. 

Conclusie

Op basis van de hierboven geschetste crite-
ria moeten we besluiten dat WOI geen recht-
vaardige oorlog was. Hij was te vermijden 
indien de diplomatieke inspanningen waren 
opgevoerd en hij maakte buitenproportioneel 
veel slachtoffers voor een ‘hoger doel’ dat 
tot op vandaag zeer discutabel is. De jaren 
na de oorlog werden er onvoldoende en te 
weinig doordachte inspanningen geleverd 

om een herhaling van het bloedvergieten in 
de toekomst te vermijden. Vandaag kunnen 
we tal van parallellen trekken met de explo-
sieve situatie van vlak voor het begin van 
WOI. Grote machtsblokken bestrijden el-
kaars politieke en economische hegemonie 
in een wereld die opnieuw multipolair wordt 
en waarin de technologische vernieuwingen 
door de globalisering exponentieel toene-
men. Zwakke elites zijn niet in staat om een 
nieuw verhaal van het algemeen belang te 
schrijven en voeden de opkomst van popu-
listen en extremisten. De geschiedenis leert 
ons dat wie zijn geschiedenis niet kent, ge-
doemd is om haar te herhalen. Oorlog is van 
alle tijden, en ook in Europa is de beschaving 
een dun laagje vernis bovenop pretentie en 
hybris van elites die hun conflicten laten uit-
vechten door het volk. 
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15.000 woningen vernield. Later zouden de 
Duitsers ook burgers aanvallen in Frankrijk. 
Er heerste ook overal schaarste door de 
blokkades en burgers stierven door hon-
ger en ziekte (aan het einde van de oorlog 
sloeg de Spaanse griep zwaar toe). Talloze 
burgers uit geallieerde gebieden werden 
als krijgsgevangenen in Duitsland tewerk-
gesteld en aan het oostfront bestonden er 
interneringskampen. 

ius post bellum (recht na oorlog)

werd de oorlog op een verantwoorde-
lijke en toekomstgerichte wijze afge-
handeld? 

De afwikkeling van WOI ver-
liep dermate dramatisch, 

dat ze aanleiding gaf tot tal van conflicten 
die decennia later nog steeds voelbaar 
waren. De Vrede van Versailles (1919) en 
de strenge voorwaarden waaraan Duits-
land moest voldoen, zouden later de oor-
zaak worden van de Tweede Wereldoorlog. 
Onder meer de gigantische herstelbetalin-
gen waren de voedingsbodem voor de 
opkomst van populisten en nationaalsocia-

Brits kerkhof in 
Abbeville.

Fo
to

 ©
 W

ik
im

ed
ia

 c
om

m
on

s

de oorlog maakte 
buitenproportioneel 
veel slachtoffers voor 
een ‘hoger doel’ dat 
tot op vandaag zeer 
discutabel is. 
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In De muur van de vermisten komt een vrijdenkende onderwijzer aan het 
woord die als soldaat de oorlog heeft meegemaakt. Zoveel jaren later, tijdens 
het interbellum, brengt hij in herinnering hoe hij vol idealisme en patriottisme 
naar het front trok. De oorlogservaring maakte van hem echter een ander 
mens, met vooral andere opvattingen. Getekend door de gruwelijkheden die 
hij zag en beleefde, analyseert hij het lot van de gewone soldaten, de kloof tus-
sen de soldaten en hogere officieren, de onbekwaamheid van veel generaals 
en hun cynisme over mensenlevens. De onderwijzer komt voor een dilemma 
te staan. Op de lagere school wordt hij geacht het vak vaderlandse geschie-
denis te onderwijzen zoals het officiële leerplan het voorschrijft. Hij weet beter. 
Het heldendom waarover de schoolboekjes het hebben, is een leugen. Zijn 
geweten komt in conflict met zijn opdracht als onderwijzer. In de tekst zegt hij 
wat hij werkelijk denkt van de oorlog. Het is een schrijnende aanklacht, gevoed 
door een onderliggende, duistere poëzie. 

opvoeringen
Acteur Karel Vingerhoets, die vroeger nog theatermonologen van Bert popelier 
speelde, verklaarde zich bereid de tekst publiek te brengen. Op vraag van de 
schrijver componeerde musicus Jan van den Broek ook muziek bij de tekst voor 
de hobo. Vingerhoets en van den Broek treden samen op. De regie van de voor-
stellingen is in handen van Ivan pecnik. De première heeft plaats op zaterdag 21 
juni 2014, de internationale dag van het humanisme. Daarna reist het toneelstuk 
rond in Vlaanderen. De voorstellingen worden mede mogelijk gemaakt dankzij 
de substantiële steun van deMens.nu.

Boekuitgave
Het boek De muur van de vermisten wordt uitgegeven door pandora  
publishers. Speciaal voor de uitgave heeft kunstenares Marijke Tanghe, docent 
aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, tien abstracte 
tekeningen gemaakt. Het boek is verschenen in drie verschillende edities. Je 
kan het verkrijgen in de betere boekhandel of bestellen bij pandora publishers 
via christophe.valkeniers@pandorapublishers.eu of T 0485 53 76 12. 

opvoeringen 
Voor de opvoeringen kan je je wenden tot UpV vzw 
T 02 629 27 50 of upv@vub.ac.be - upv.vub.ac.be

De muur van de vermisten, een theatermonoloog 
over de Eerste Wereldoorlog, is onlangs verschenen 
in boekvorm en zal ook op de planken te zien zijn. 
Schrijver Bert Popelier, geboren en opgegroeid 
in het oorlogsdorp Passendale, mengt in deze 
pacifistische tekst geschiedenis en literaire 
verbeelding. Een afkeer voor militair geweld komt 
tot uiting, maar geen enkel land wordt met de vinger 
gewezen. De ware vijand is het gebrek aan rede. 

Uitstraling Permanente Vorming vzw

Bert popelier (links) en Karel Vingerhoets (rechts) 



Stoffel een comité provisoire op dat de 
stad zou besturen. Beide figuren slaagden 
erin om de daaropvolgende maanden de 
hulpverlening en de toevoer zo efficiënt mo-
gelijk te doen verlopen, vaak met heel veel 
improvisatie. Arthur Stoffel kwam daarbij 
in conflict met de katholieke burgemees-
ter René colaert, die naar poperinge was 
gevlucht, maar desondanks niet duldde dat 
er aan zijn macht werd geraakt. Uiteindelijk 
kon Stoffel eind december 1914 de burge-
meester ervan overtuigen om naar de stad 
terug te keren. Vanaf dan werd het comité 
provisoire een comité Définitif met aan het 
hoofd de burgemeester en als vicevoorzitter 
Arthur Stoffel. 

Cercle Yprois
Na de eerste gasaanval op 22 april 1915 
kwam de oorlog vervaarlijk dicht bij Ieper 
en sloeg de burgemeester, net als het gros 
van de inwoners, definitief op de vlucht.  
Arthur Stoffel zou op 5 mei 1915 als een 
van de allerlaatste inwoners de stad verla-
ten. In ballingschap richtte hij vervolgens 
een cercle Yprois op die de Ieperlingen ver-

enigde en hun belangen verdedigde (o.a. 
voor wat de heropbouw van de stad betrof). 
Wanneer hij in 1921 naar Ieper terugkeerde, 
werd hij op grootse wijze in de ruïnestad 
ontvangen. Later werd er een straat naar 
hem genoemd. 

Zonder kenteken of symbool
Tijdens de belegering van Ieper in 1914-
1915 fungeerde Arthur Stoffels schoonzoon 
Aimé Van Nieuwenhove als secretaris van 
het comité provisoire. Na de oorlog was hij 
schepen voor de liberale partij en een pro-
minente medestichter van de Bond der Ge-
teisterden van West-Vlaanderen. De graven 
van Stoffel en Van Nieuwenhove - zonder 
enig kenteken of symbool - bevinden zich 
vandaag naast elkaar op de stedelijke be-
graafplaats van Ieper. 

De Ieperse textielhandelaar Arthur Stoffel 
was in 1914 al van een behoorlijke leeftijd, 
rond de 70, en stond bekend als liberaal 
en vrijmetselaar. Reeds in augustus 1914 
had hij zijn huis ter beschikking gesteld 
om er gewonden te verzorgen. Wanneer 
eind oktober 1914 de Eerste Slag bij Ieper 
woedde, was Arthur Stoffel een van de 
weinige notabelen die niet vluchtte voor 
het oorlogsgeweld, in tegenstelling tot bij-
voorbeeld alle gemeenteraadsleden. Het 
machtsvacuüm dat was ontstaan door de 
afwezigheid van de gemeenteraad werd 
vooral nijpend vanaf begin november 1914: 
de voedselvoorziening liep mank, het blus-
sen van de vele branden was bijna onmo-
gelijk, het evacueren en verzorgen van de 
talrijke gewonden liep in het honderd en het 
begraven van de slachtoffers verliep even-
min georganiseerd. 

Comité Provisoire
Om dit te verhelpen ontstond er een 
vreemd bondgenootschap: pastoor  
camiel Delaere van de Sint-pieterskerk 
richtte samen met de vrijmetselaar Arthur 

In het belegerde Ieper ontstond op het einde van 
1914 een merkwaardig bondgenootschap: de 
notoire vrijmetselaar Arthur Stoffel richtte samen 
met de pastoor van de Sint-Pieterskerk, Camiel 
Delaere, een Comité Provisoire op dat de stad 
tijdelijk moest besturen en de hulpverlening aan 
de inwoners moest coördineren. In ware nood kent 
men zijn vrienden?

Arthur Stoffel

Dominiek Dendooven, wetenschappelijk medewerker 
In Flanders Fields Museum

Arthur Stoffel en camiel Delaere, 
25 maart 1915. 
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Dossier: WOI

Beeldende 
kunst 

en de eerste 
wereldoorlog 
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Jos Verdegem (1897 – 1957) en de 
Kunstcompagnie
Laat me toe even gebruik te maken van 
deze rubriek om een al te miskend kun-
stenaar in het voetlicht te plaatsen. Jos 
Verdegem werd in Gent geboren als geta-
lenteerd kind van twee textielarbeiders. Hij 
heeft nog op de schoot gezeten van Eedje 
Anseele, de socialistische voorman uit de 
arbeiderswijk de Muide. In biografische 
schetsen vindt men al eens dat hij er an-
archistische sympathieën op nahield. Hoe 
dan ook meldde hij zich op 6 augustus aan 
als oorlogsvrijwilliger. Hij werd ingelijfd als 
infanterist bij de 4de jagers te voet. Op 23 
oktober raakte hij gewond in Lombardsijde 
en werd daarop naar Engeland geëvacu-
eerd. Midden 1916 werd hij naar België te-
ruggestuurd en kwam via Joris Van Severen 
achter het front terecht in de Kunstcom-
pagnie. Over de angsten voor de oorlog 
vertelde hij dat hij oorlogsmakkers gezien 
had die met knikkers in de bottines van 

tafel sprongen om hun voeten te breken 
en niet naar het front te moeten. De sfeer 
van de ontmoetingen met de bestuursleden 
van de Kunstcompagnie kenmerkte hij met 
de lapidaire zinsnede: “…dat het persona-
ges waren die met de handschoenen aan 
discussieerden”. Hoewel hij ironisch was 
over de formalistische beleefdheid in hun 
omgang, had hij grote bewondering voor 
die intellectuele wereld waarmee hij voor 
het eerst in contact kwam. Vooral met de 
Vlaamsgezinde Joris Van Severen, die zijn 
werk in hoge mate waardeerde, had hij 
een goed contact. Deze vriendschap heeft 
gemaakt dat Jos Verdegem een voetnoot 
is geworden in de geschiedenis van de 
Vlaamse beweging. Hij was echter te eigen-
zinnig en te francofiel om er verder in mee 
te gaan. Hij verbleef in de jaren twintig in 
parijs en huwde met een parisienne. 

Dit vertelt iets over onderliggende ideolo-
gie van de Kunstenaarscompagnie. Hoewel 

de grote namen
Bij de brainstorm over de mogelijke inhoud 
van dit thema vallen onvermijdelijk namen 
als Käthe Kollwitz en Franz Marc. Goede 
keuze, ware het niet dat de zeer ontroe-
rende beelden van Kollwitz ingegeven zijn 
door het sneuvelen van haar zoon en dat 
Franz Marc als oorlogsvrijwilliger zelf om het 
leven kwam. Het betreft dus twee Duitse 
soldaten die niet per se op uitnodiging in 
België vertoefden. Hetzelfde geldt ook voor 
Otto Dix, maar die kreeg na de oorlog de 
kans om zijn afschuw voor de oorlog in 
beeld te brengen. Hij stond aan de andere 
kant van het front, toch is zijn werk Flanders 
(1934) een rein anti-oorlogsmonument dat 
de oorlogsgruwel laat aanvoelen. Vanuit de 
Belgische ‘goede’ kant bekeken is er na-
tuurlijk de communistisch gezinde Frans 
Masereel die vanaf november 1917 voor La 
Feuille, een pacifistisch blad, geregeld de 
oorlog plastisch becommentarieerde. Hij is 
levenslang een antimilitarist gebleven.

Willem Elias, decaan Psychologie en Educatieweten-
schappen VUB, kunstfilosoof en -criticus

Willem Elias

et belangrijkste kunstwerk van de twintigste eeuw is 
voor mij The Great Dictator van Charlie Chaplin (1940), 
weliswaar gemaakt naar aanleiding van de Tweede 
Wereldoorlog, die dan op til was. In deze visionaire 
film toont Chaplin op een zeer humoristische wijze 
het geweld van een oorlog gebaseerd op racisme 
en nationalisme. Maar Chaplin had reeds de Eerste 

Wereldoorlog gehekeld in zijn eerste periode van kortfilms 
waarin Der Kaiser belachelijk gemaakt werd. In deze bijdrage 
zal ik het echter niet hebben over oorlogsfilms maar over 
beeldende kunst. Eerst breng ik een Belgisch verhaal van een 
kunstenaarscompagnie achter de IJzer die via tekeningen en 
schilderijen verslag uitbracht van het leven aan het front, in 
rust en in strijd. Gewonden en het vernielde landschap geven 
aangrijpende beelden. Voor een klein groepje kunstenaars 
betekende het een idyllische verpozing, weliswaar met een 
ideologische bodem. Daartegenover plaats ik de internationale 
stroming van het dadaïsme, die vanuit Zwitserland de 
verstandige domheid van het oorlogsgebeuren aanklaagde.
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ganiseerd. Het hoofdmotief was dat, als de 
rationele wereld iets irrationeels laat begaan 
zoals de aan de gang zijnde oorlog, men 
dan geen geloof meer moet hechten aan de 
rationaliteit. De functie van de kunstenaar 
is niet om zinvol te zijn, maar juist om nog 
zinlozer te zijn en zo te wijzen op de zinloze 
oorlog die nodeloos slachtoffers maakte. 
Uiteraard was het dadaïsme ook een re-
actie op de kunst die door de burgerij ge-
kocht werd. Deze artistieke reactie had drie 
facetten. Er was de nihilistische afkeer van 
de bestaande normen en een andere kijk 
op de verhouding tussen de dingen, die als 
gevolg had dat men graag de wereld op zijn 
kop voorstelde. Deze onvrede (Arp, Ernst) 
met de ‘realiteit’ leidde tot het surrealisme. 
Een ander facet was het onverbloemd pro-
test tegen het oorlogsgeweld en diegenen 
die er rijker van werden. Dit aspect liep uit 
op de nieuwe zakelijkheid, een zeer kritisch 
realisme (Grosz, Dix, Heartfield). Ten slotte 
stelde het dadaïsme de traditionele midde-
len in vraag waarmee kunst gemaakt werd. 

Dit leidde tot nieuwe technieken. Hier kan 
men nog een onderscheid maken tussen 
twee varianten. 

objet trouvé
De eerste variant was het gebruik van afval 
en gevonden voorwerpen, die samen een 
nieuwe bestemming kregen in een ‘assem-
blage’ (Schwitters), die een eigen kunst-
vorm werd. In de tweede variant werd het 
dagelijkse voorwerp binnengebracht in de 
kunst. De assemblage leende zich hiervoor 
uitstekend. Marcel Duchamp (1887-1968) 
lanceerde de readymade, of het objet 
trouvé, de kant-en-klare kunst die zomaar 
gevonden kon worden. Zijn Fontein, in feite 
een urinoir, kan in die zin tot een oorlogs-
monument uitgeroepen worden: ode aan 
de verstandige domheid. Het objet trouvé 
is een voorwerp dat door een kunstenaar 
zodanig boeiend bevonden wordt dat hij 
het wenst te tonen als een vorm op zich. 
Het wordt kunst omdat de kunstenaar oog 
heeft voor het vinden van een bepaald soort 

koningin Elisabeth de compagnie steunde, 
maakte deze deel uit van de Vlaamse ont-
voogdingsstrijd en werden de christelijke 
waarden er verdedigd. Bezieler was Marie 
Belpaire (1853-1948), één van de belangrijk-
ste christelijk geïnspireerde schrijfsters. Boeg-
beeld van dit soort kunst was Joe English 
die werken maakte waarin de Vlaamse ge-
dachte en het christelijk geloof samen ge-
symboliseerd werden, zodat de dichter cyriel  
Verschaeve hem “een der schoonste gestor-
ven Vlamingen” noemde, weliswaar aan de 
gevolgen van een blindedarmontsteking, niet 
echt een heldhaftige dood. Hij werd bijgezet 
in de crypte van de IJzertoren.

Het dadaïsme (1916-1920)
Het dadaïsme ontstond zeer ludiek in 1916 
in Zürich, waar de eerste activiteiten zich 
afspeelden in het cabaret Voltaire, een ar-
tistieke bar. Aan de wieg (toog) stonden niet 
alleen veel beeldende kunstenaars, maar 
vooral ook veel dichters. Vrij vlug werden 
er ook in andere steden activiteiten geor-

Dossier: WOI

Jos Verdegem, 
Het Slachtoffer, 
aquarel en potlood, 
1940-42, 
49 x 63 cm
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voorwerpen. Doorgaans is hij ook verant-
woordelijk voor een specifieke presentatie 
van dat soort objets trouvés. De kunstenaar 
behoudt hier de taak om ons te leren kijken 
naar de vorm van de dingen zodat we er-
over nadenken. In oorsprong was en blijft 
het een protest tegen valse rationaliteit via 
authentieke onzinnigheid.

Paul Joostens
Binnen de Belgische kunst moet paul  
Joostens (1889-1960) vermeld worden 
als vertegenwoordiger van het dadaïsme. 
Joostens werd in Antwerpen geboren, dat in 
de vroege jaren twintig als een internationaal 
avant-gardistisch centrum gold, vooral rond 
de dichter paul van Ostaijen. Joostens heeft 
vanaf 1916 collages gemaakt. Doorgaans 
met een kubistische inslag en een maat-
schappijkritische dimensie. Nadien heeft hij 
tot 1924 een zeer creatieve periode gehad 
met assemblages. In MuZEE in Oostende 
loopt tot 14 september een tentoonstelling 
over deze merkwaardige kunstenaar.

Jan Van Imschoot, 
Les Sans-terre, 
olie op doek, 
1996, 
76 x 33 cm (driemaal)

camille D'Havé, 
Visage de la souffrance 
humaine, 
olie op karton, s.d., 
22 x 16 cm 

Qua beeldmateriaal verwijs 
ik voor de buitenlandse 
kunstenaars naar internet. 
Om de woorden kracht bij 
te zetten, toon ik een aantal 
werken waaruit blijkt dat 
die wereldoorlog tot op 
vandaag kunstenaars is 
blijven fascineren in zijn grote 
negativiteit. Het oudste laat 
een oorlogsslachtoffer zien 
van Jos Verdegem, zeer 
aangrijpend. Camille D’Havé 
(1926-1980) vertrekt van de 
afbeeldingen van de gueules 
cassées, zoals de achter het 
front opgelapte soldaten 
eruitzagen als hun gelaat in 
stukken was geschoten. En 
Jan Van Imschoot (1963) 
wekt krachtig de onmacht 
op van de geamputeerde 
oorlogsinvaliden, toch fier 
in uniform, weliswaar met 
nutteloze broekspijpen.
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huisvandeMens Aalst 
Koolstraat 80-82 - 9300 aalst
t 053 77 54 44 - F 053 77 97 70
aalst@deMens.nu

huisvandeMens Antwerpen
Jan Van Rijswijcklaan 96
2018 antwerpen
t 03 259 10 80 - F 03 259 10 89
antwerpen@deMens.nu

huisvandeMens Antwerpen
Breughelstraat 60 - 2018 antwerpen
t 03 227 47 70
antwerpenlokaal@deMens.nu

huisvandeMens Bilzen
Klokkestraat 4 bus 1
3740 Bilzen
t 089 30 95 60 - F 089 56 57 94
bilzen@deMens.nu

huisvandeMens Bree
Opitterstraat 20
3960 Bree 
t 089 73 05 00 - F 089 73 05 09
bree@deMens.nu

huisvandeMens Brugge
Jeruzalemstraat 51
8000 Brugge
t 050 33 59 75 - F 050 34 51 69
brugge@deMens.nu

huisvandeMens Brussel
Sainctelettesquare 17 
1000 Brussel
t 02 242 36 02 - F 02 242 56 17
brussel@deMens.nu

huisvandeMens diksmuide
esenweg 30
8600 diksmuide
t 051 55 01 60 - F 051 55 01 69
diksmuide@deMens.nu

huisvandeMens eeklo
Boelare 131 - 9900 eeklo
t 09 218 73 50 - F 09 218 73 59
eeklo@deMens.nu

huisvandeMens genk
Bochtlaan 16 bus 6 - 3600 Genk
t 089 51 80 40
genk@deMens.nu

huisvandeMens gent
Sint-antoniuskaai 2 - 9000 Gent
t 09 233 52 26 - F 09 233 74 65
gent@deMens.nu

huisvandeMens Halle
Molenborre 28/02
1500 Halle
t 02 383 10 50 - F 02 383 10 51
halle@deMens.nu

huisvandeMens Hasselt 
a. Rodenbachstraat 18
3500 Hasselt
t 011 21 06 54 - F 011 23 55 16
hasselt@deMens.nu

huisvandeMens Herentals
lantaarnpad 20 - 2200 Herentals
t 014 85 92 90 - F 014 85 44 39
herentals@deMens.nu

huisvandeMens ieper
Korte torhoutstraat 4
8900 ieper
t 057 23 06 30 - F 057 23 06 39
ieper@deMens.nu

huisvandeMens Jette
Sainctelettesquare 17
1000 Brussel
t 02 513 16 33
jette@deMens.nu

huisvandeMens Kortrijk
Overleiestraat 15a
8500 Kortrijk
t 056 25 27 51 - F 056 25 27 53
kortrijk@deMens.nu

huisvandeMens leopoldsburg
Koningstraat 49/gelijkvloers
3970 leopoldsburg
t 011 51 62 00 - F 011 51 62 09
leopoldsburg@deMens.nu

huisvandeMens leuven
tiensevest 40
3000 leuven
t 016 23 56 35 - F 016 20 75 47
leuven@deMens.nu

huisvandeMens lier
Begijnhofstraat 4
2500 lier
t 03 488 03 33 - F 03 488 03 33
lier@deMens.nu

huisvandeMens lommel
Hertog Jan plein 24 - 3920 lommel
t 011 34 05 40 - F 011 34 05 49
lommel@deMens.nu

huisvandeMens Maasland 
pauwengraaf 63
3630 Maasmechelen
t 089 77 74 21 - F 089 77 74 22
maasmechelen@deMens.nu

huisvandeMens Mechelen 
Hendrik consciencestraat 9
2800 Mechelen
t 015 45 02 25
mechelen@deMens.nu

huisvandeMens Mol
laar 2 bus 3a
2400 Mol
t 014 31 34 24 - F 014 31 34 24
mol@deMens.nu

huisvandeMens roeselare
Godshuislaan 94
8800 Roeselare
t 051 26 28 20 - F 051 26 28 26 
roeselare@deMens.nu

huisvandeMens ronse
Zuidstraat 13 - 9600 Ronse
t 055 21 49 69
ronse@deMens.nu

huisvandeMens sint-Niklaas
ankerstraat 96 - 9100 Sint-Niklaas
t 03 777 20 87 - F 03 777 31 64
sintniklaas@deMens.nu

huisvandeMens sint-truiden
Kazernestraat 10/001
3800 Sint-truiden
t 011 88 41 17 - F 011 31 26 45
sinttruiden@deMens.nu

huisvandeMens tienen
Beauduinstraat 42
3300 tienen
t 016 81 86 70 - F 016 82 40 31
tienen@deMens.nu

huisvandeMens tongeren
Vlasmarkt 11
3700 tongeren
t 012 45 91 30 - F 012 45 91 39
tongeren@deMens.nu

huisvandeMens turnhout 
Begijnenstraat 53 - 2300 turnhout
t 014 42 75 31 - F 014 42 54 40
turnhout@deMens.nu

wij zijn er voor jou!

Voor meer informatie: 

www.deMens.nu

huisvandeMens Vilvoorde
Frans Geldersstraat 23
1800 Vilvoorde
t 02 253 78 54 - F 02 253 57 87
vilvoorde@deMens.nu

huisvandeMens Zottegem
Hoogstraat 42
9620 Zottegem
t 09 326 85 70 - F 09 326 85 73
zottegem@deMens.nu

de huizenvandeMens 
zijn een initiatief van 
deMens.nu

Je kan bij ons terecht voor: info (o.a. rond waardig levenseinde) – vrijzinnig humanistische plechtigheden 
– vrijzinnig humanistische begeleiding – vrijzinnig humanistische activiteiten - vrijwilligerswerk




