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Inleiding 

Op 4 augustus 2014 werd in Luik een nationale ceremonie gehouden bij het 

Herdenkingsmonument voor de Geallieerden. Honderd jaar geleden was deze stad het eerste 

doelwit van het Duitse Von Schlieffenplan. België verzette zich tegen de Duitse inval, maar 

het grootste gedeelte van het land zou vier jaar lang bezet worden. Op de dag van de inval, 4 

augustus 1914, verklaarde koning Albert I dat België geen partijen meer kende, maar slechts 

die ene van het vaderland. In een oproep tot verzet verwees hij naar twee gebeurtenissen uit 

de Belgische geschiedenis. De Vlamingen riep hij op om de Guldensporenslag te gedenken en 

de Walen de zeshonderd Franchimontezen.
1
 In dit onderzoek zal bekeken worden aan welke 

gebeurtenissen, ontwikkelingen en personages uit de Belgische geschiedenis gerefereerd werd 

tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

 Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van een aantal oorlogskranten. De Duitse 

bezetting bracht ingrijpende veranderingen teweeg in het Belgische perslandschap. Na de 

invoering van Duitse censuur werden er zowel collaborerende kranten als verzetsbladen 

opgericht met verschillende aspiraties en achtergronden. Bij het bestuderen van enkele van 

deze kranten zal de volgende vraag centraal staan: welke verschillen in nationale historische 

referentiekaders zijn er te vinden in Belgische kranten gedurende de Eerste Wereldoorlog?  

Om deze vraag in een breder kader te kunnen plaatsen, zal in de Status Quaestionis 

kort de ontwikkeling van de geschiedschrijving en het nationaal bewustzijn in België vanaf 

1830 tot en met het interbellum beschreven worden. In het eerste hoofdstuk zal aandacht 

besteed worden aan België en de Belgische pers gedurende de oorlog. Het onderzoek naar 

historische verwijzingen in verschillende kranten zal in de daaropvolgende hoofdstukken 

uiteen gezet worden. In het tweede hoofdstuk zullen een aantal verzuilde kranten centraal 

staan. Ik heb ervoor gekozen om binnen de verzuilde pers katholieke en socialistische bladen 

te onderzoeken. Liberale kranten heb ik buiten beschouwing gelaten omdat het lastig bleek 

deze kranten raad te plegen. In het derde hoofdstuk zullen vervolgens een aantal radicale 

regionale –Vlaamse en Waalse- kranten bestudeerd worden.  

  

                                                           
1 Sophie de Schaepdrijver, ‘Belgium’ in: John Horne (ed), A Companion to World War I (Hoboken, 2010), 386-

402, alhier 387; Hendrik Elias, Vijfentwintig jaar Vlaamse Beweging, 4 dln (Antwerpen, 1969-1972) I,  13-14; 

Federale organisatie van de Herdenking van de Eerste Wereldoorlog, ‘Herdenking van de Eerste Wereldoorlog 

in België’ <http://www.be14-18.be/nl> [geraadpleegd op 2-1-2015]. 

 

http://www.be14-18.be/nl
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Status Quaestionis 

Nationaal bewustzijn en geschiedschrijving in België (1830-1940) 

 “Belgian society is particularly ill-equipped to deal with its history”.
2

 Dit stelt de 

Amerikaanse historica Catherine Labio in een inleiding op de bundel Belgian Memories. 

Doordat de Belgische samenleving slechts sporadisch patriottistisch is en vaak uiteen dreigt te 

vallen, hebben de Belgen volgens haar steeds minder mythes en historische referentiekaders 

die hen verbinden. Toch zijn er in het verleden volop pogingen gedaan om gezamenlijke 

historische verhalen voor de Belgen te creëren. De revolutie van 1830 stimuleerde het 

schrijven van nationale geschiedenissen, maar zij ontstonden al ongeveer vijftig jaar eerder.
3
 

 Na de scheiding tussen de Nederlandse gewesten werd in de zeventiende eeuw de term 

‘Belgium Regium’ wel eens gebruikt om de Spaanse en de daaropvolgende Oostenrijkse 

Nederlanden aan te duiden. De toenemende centralisatie en de benadrukking van de eigenheid 

in de Oostenrijkse Nederlanden in de tweede helft van de achttiende eeuw doorbraken deels 

het gewestelijke particularisme en leidden tot het ontstaan van een Belgische nationale 

geschiedschrijving. De Belgische Revolutie van 1830 waarin de Zuidelijke Nederlanden zich 

afscheidden van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden gaf de nationale 

geschiedschrijving een stimulans. De Belgische intellectuele burgerij, de lagere middenklasse, 

de katholieke clerus en een deel van de adel wilden zowel nationaal als internationaal 

erkenning van de Belgische staat verwerven. Deze erkenning probeerden zij onder andere via 

de nationale geschiedschrijving te verkrijgen. In nationale geschiedenissen werd namelijk 

vaak beargumenteerd dat België geen kunstmatig product was, maar de uitkomst van een oud 

en natuurlijk nationaliteitsbesef.
4
  

 De ontwikkelingen binnen de geschiedschrijving en het nationaal bewustzijn in België 

kwamen gedeeltelijk overeen met ontwikkelingen in de staat. Na de revolutie van 1830 werd 

België een grondwettelijke rechtsstaat die zich ondanks interne tegenstand wist te 

consolideren. Het politieke leven werd in de negentiende eeuw gekarakteriseerd door 

katholieke en liberale tegenstellingen die hun hoogtepunt bereikten in de schoolstrijd in de 

jaren 1870 en 1880. Daarna beheerste de katholieke partij de Belgische overheid ongeveer 

dertig jaar lang. Tegen het einde van de negentiende eeuw traden sociale tegenstellingen 

                                                           
2
 Catherine Labio, ‘The federalization of memory’, in: Yale French Studies 102 (New Haven, 2002), 1-8, alhier 

1. 
3

Ibidem, 1-8; Jo Tollebeek, De ijkmeesters: Opstellen over geschiedschrijving in Nederland en België 

(Amsterdam, 1994), 57-58. 
4
 Ibidem, 57-66; Jo Tollebeek, ‘Historical writing in the Low Countries’  in: Daniel Woolf, Andrew Feldherr e.a. 

(red.), The Oxford History of Historical Writing: Volume 4: 1800-1945 (2011), 283-302, alhier 283-287; 

Johannes Blom en Emiel Lamberts, Geschiedenis van de Nederlanden (Amsterdam, 2014), 11, 307-313. 
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steeds vaker op de voorgrond. Tot aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog 

integreerden sociale bewegingen zich geleidelijk in het staatsbestel en werd België steeds 

democratischer. Tegelijkertijd kregen ook etnisch-culturele tegenstellingen een steeds grotere 

politieke betekenis. Vanaf de verfransing van de Belgische staat in 1830 streed de Vlaamse 

beweging voor bescherming en erkenning van de Vlaamse taal en cultuur. Toen zij in de jaren 

1870 haar invloed vergrootte en steeds meer een politieke beweging werd, leidde dit tot een 

tegenreactie in de vorm van de Waalse beweging die ontstond met het idee om de Franstalige 

bevolking te beschermen. In de loop van de twintigste eeuw radicaliseerden delen van beide 

bewegingen, waarbij voornamelijk radicale flaminganten zich afzetten tegen de Belgische 

staat. Sociale verschillen verkleinden, terwijl regionale verschillen juist groter werden.
5
   

Bij de bestudering van de nationale geschiedschrijving en het nationaal bewustzijn in 

de periode van 1830 tot 1940 kunnen vier belangrijke ontwikkelingen onderscheiden worden 

die deels tegelijkertijd werkzaam waren: de ontwikkeling naar een patriottistische 

geschiedschrijving met een romantische inslag, de versplintering hiervan in de loop van de 

tweede helft van de negentiende eeuw, een heropleving van de nationale geschiedenis en de 

opkomst van nieuwe en soms tegengestelde narratieven. De laatste twee ontwikkelingen 

startten rond de eeuwwisseling.
6
 

Na de Belgische Revolutie heersten er met name onder de burgerij sterke gevoelens 

van vaderlandsliefde. Ondanks interne en externe weerstand wist de Belgische staat te blijven 

bestaan en groeide het nationaal besef. Historische werken die vlak na de Belgische 

Omwenteling verschenen, zoals het toonaangevende Histoire de Belgique (1841) van de 

historicus Théodore Juste, zijn veelal geschreven vanuit patriottisme dat in tegenstelling tot de 

geschiedschrijving van voor 1830 vaak samenviel met een romantische inslag: er werd op een 

nostalgische manier naar het verleden gekeken en dan met name naar de Oudheid en de (late) 

Middeleeuwen. Enerzijds was er een grote rol weggelegd voor provincies en steden, 

anderzijds voor helden en kunstenaars uit de vijftiende en vroege zestiende eeuw. 

Verschillende personages onder wie de kruisvaarder Godfried de Bouillon, de in Gent 

geboren keizer Karel V en opstandelingen zoals Jan Breydel, Pieter de Coninck en Jacob van 

                                                           
5
 Blom en Lamberts, Geschiedenis van de Nederlanden, 312-533; Chantal Kesteloot, ‘The Past in Belgium: 

Different Memories and Controversial History in a Divided Society?’ in: European Review 38:4 (2013), 480-

488, alhier 481-483. 
6
 Tollebeek,  Historical writing in the Low Countries’, 284-299. 
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Artevelde, groeiden uit tot nationale helden. Gedurende de hele negentiende eeuw verrezen er 

standbeelden van hen in het land.
7
  

Het vormgeven van dé Belgische geschiedenis bleek echter lastig voor historici die 

trachtten het nationaal bewustzijn via de geschiedschrijving te bevorderen: de historische ‘we’ 

ontbrak vaak en veel geschiedenissen schetsten meer verscheidenheid dan homogeniteit in de 

Belgische natie. België kende dan ook geen sterk nationaal narratief en vaak werd er op 

regionaal of stedelijk niveau vorm gegeven aan historische referentiekaders. De 

verscheidenheid van de Belgische geschiedenis werd echter ook tot een eenheid gebracht 

onder het thema van de vreemde overheersingen. In deze invloedrijke mythe, die tot aan het 

einde van de negentiende eeuw standhield onder historici en pas echt zijn neergang kende 

tijdens het interbellum, werd aangenomen dat de Belgen eeuwenlang onderdrukt waren door 

vreemde heersers en volken. In deze bijna permanente vrijheidsstrijd werd de revolutie van 

1830 gezien als het onafwendbare eindstadium van voorafgaande revoluties. Hierna zou een 

onafhankelijk België verwezenlijkt kunnen worden. In dit patriottistische discours werden de 

Belgen, zoals in veel nationale historiografieën het geval is, als een vrijheidslievend volk 

omschreven.
8
 

In de loop van de tweede helft van de negentiende eeuw verdween het patriottisme 

steeds meer naar de achtergrond en kwamen er nieuwe en soms tegengestelde interpretaties 

van het Belgische verleden op. Deze ontwikkeling reflecteerde sociaal-politieke spanningen. 

De strijd tussen de katholieken en de liberalen uitte zich ook in verschillende interpretaties 

van het Belgische verleden, bijvoorbeeld over de Opstand in de zestiende eeuw onder Filips 

II. Deze verschillen werden kleiner in het begin van de twintigste eeuw. Sindsdien verschenen 

er juist ook geschiedenissen vanuit een socialistische benadering. De Vlaamse beweging sloot 

zich in de negentiende eeuw nog wel aan bij het nationale historische verhaal, maar 

tegelijkertijd deed zij het Vlaams bewustzijn groeien door de geschiedenis van Vlaanderen te 

benadrukken. Zo werd bijvoorbeeld vanaf 1860 de term ‘Vlaanderen’ niet enkel meer 

                                                           
7
Ibidem, 283-287; Peter Rietbergen en Tom Verschaffel,                                                     

1830 (Zwolle, 2005), 84-89, 114-120; Jenny Graham, “Picturing patriotism”, in: Huge Dunthorne en Michael 

Wintle (red.), The historical imagination in nineteenth-century Britain and the Low Countries (Leiden, Boston, 

2013), 171-198, alhier 171-185, 195-196.   
8
Marnix Beyen, “Who is the nation and what does it?” in: Dunthorne en Wintle (red.), The historical 

imagination in nineteenth-century Britain and the Low Countries (Leiden,Boston 2013), 67-86, alhier 70-83; 

Marnix Beyen en Benoît Majerus, ‘Weak and strong nations in the Low Countries: National historiography and 

its 'Others' in Belgium, Luxembourg, and the Netherlands in the nineteenth and twentieth centuries’ in: Stefan 

Berger en Chris Lorenz (red.), The contested nation : ethnicity, class, religion and gender in national histories 

(Basingstoke, 2008), 283-310, alhier 283-310; Tollebeek, ‘Historical writing in the Low Countries’, 285; 

Rietbergen en Verschaffel, Broedertwist, 84-89; Jean Stengers, ‘Le mythe des dominations étrangères dans 

l’historiographie belge’ in: R  u  b        Ph             ’H        59 (1981), 382-401, alhier 400-401. 
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gebruikt voor het graafschap Vlaanderen, maar duidde deze de hele noordelijke, 

Nederlandstalige helft van België aan. De Waalse beweging richtte zich daarentegen minder 

op het schrijven van een Waalse geschiedenis, maar zij zorgde er wel voor dat het patriottisme 

afnam.
9
  

Rond de eeuwwisseling herleefde het patriottisme in België evenals in veel andere 

Europese landen. Deze opleving werd mede veroorzaakt door culturele en economische bloei. 

De marxistische historicus Henri Pirenne trachtte opnieuw via een nationaal narratief eenheid 

te creëren in de Belgische geschiedenis. Dit deed hij op een meer wetenschappelijke en 

minder romantische manier dan zijn voorgangers rond het midden van de negentiende eeuw. 

In zijn Histoire de Belgique (1900-1932) stonden laat middeleeuwse economische en politieke 

vrijheden centraal, maar was er ook ruimte voor populaire historische motieven zoals de 

Guldensporenslag (1302) en de Zeshonderd Franchimontezen (1468). De tragiek van het werk 

van Pirenne was dat het naast een golf van patriottisme ook negatieve reacties opriep, onder 

andere bij Vlamingen en Walen. In reactie op zijn werk benadrukten deze groepen nu sterker 

een eigen historisch bewustzijn waarbinnen zij bepaalde periodes of gebeurtenissen, zoals de 

Belgische Revolutie, anders interpreteerden.
10

 

De verbrokkeling van het nationaal bewustzijn zette door in het begin van de 

twintigste eeuw en tijdens het interbellum. Toch bleef het officiële Belgische geschiedverhaal 

wel bestaan -zeker onder een groep katholieke patriotten- en in periodes van internationale 

spanningen zoals aan het einde van de jaren 1930 trad vaak patriottisme op.
11

 De bestudering 

van enkele schoolboeken uit die tijd laat bijvoorbeeld geen schokkende veranderingen zien in 

verschillen tussen de behandelde thema’s aan het begin van de twintigste eeuw en tijdens het 

interbellum. Tegelijkertijd ontstond er in de Vlaamse beweging een radicale vleugel die zich 

afzette tegen de Belgische staat. Zo werden bijvoorbeeld de Vlaamse slachtoffers van de 

Eerste Wereldoorlog vanaf 1930 jaarlijks herdacht bij de IJzertoren te Diksmuide, terwijl in 

Brussel jaarlijks alle Belgische soldaten herdacht werden.
12

  

                                                           
9
 Tollebeek, ‘Historical writing in the Low Countries’, 287-291;  Beyen en Marjerus, ‘Weak and strong nations’, 

284-293; Reginald de Schryver, ‘Vlaams bewustzijn en interpretatie van het Belgische verleden. Vragen rond 

wederzijdse beïnvloeding’ in: Handelingen der Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en 

Letterkunde en Geschiedenis 42 (1988), 73-92, alhier 73-79; Kesteloot, ‘The Past in Belgium’, 481. 
10

 Beyen en Marjerus, ‘Weak and strong nations’,  269-305; Tollebeek, De ijkmeesters, 71-73 ; Hervé Hasquin 

(red.), R  u      ’U        é      ux       H           h            pu   1830         qu  (Brussel, 1981), p.147-

156, 175-193; De Schaepdrijver, De Groote Oorlog, 38-40. 
11

 Tollebeek, ‘Historical writing in the Low Countries’, 291-302; Tollebeek, De ijkmeesters, 73; Marnix Beyen, 

                                  h                                , 1938-1947 (Amsterdam, 2002), 44-45.  
12

 Valerie Rosoux en Laurence van Ypersele, ‘The Belgian national past: between commemoration and silence’ 

in: Memory studies 5 (2012), 45-57,  alhier 45-50. 
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Deze ontwikkeling vond ook haar weerklank in een Vlaamse nationale 

geschiedschrijving. In het werk Geschiedenis van Vlaanderen (1936-1940 deel één tot vijf) 

zag de Vlaamse historicus Rob van Roosbroeck België bijvoorbeeld als de zoveelste 

onderdrukker van Vlaanderen. Flaminganten refereerden niet direct aan nieuwe historische 

periodes of gebeurtenissen, maar zij eigenden zich bestaande elementen uit de Belgische 

geschiedenis toe vanwege het feit dat Vlaanderen al een grote rol speelde in de Belgische 

nationale geschiedschrijving. In het interbellum werden ook Waalse en socialistische 

historische discoursen verder uitgewerkt, zij het op minder grote schaal en vaker niet vanuit 

anti-Belgische gevoelens.
13

 

Het is opvallend dat historici die schreven over de ontwikkelingen in de Belgische 

geschiedschrijving van 1830 tot 1940 niet altijd ingingen op de Eerste Wereldoorlog. Dit valt 

misschien te verklaren vanuit het idee dat de oorlog gedeeltelijk past in het proces van 

verbrokkeling van de nationale geschiedschrijving. Wanneer historici wel naar de oorlog 

verwezen, werd deze vaak aangeduid als katalysator van tegengestelde ontwikkelingen. 

Enerzijds bloeide tijdens de oorlog en de bezetting het nationaal bewustzijn op en werd 

daarmee het patriottistische geheugen versterkt. Toch benadrukten historici tegelijkertijd de 

kortstondigheid van de opleving van het patriottisme en de nationale benadering van de 

Belgische geschiedenis. Anderzijds versterkte de oorlog namelijk ook het Vlaamse en in 

mindere mate het Waalse gedachtegoed waarin eigen interpretaties van het nationale verleden 

naar voren kwamen. De collaboratie van een kleine groep radicale flaminganten en de 

opkomst van de Frontbeweging
14

 leidden tot de opkomst van het Vlaams nationalisme dat het 

nationale geschiedverhaal onder druk zette. Deze tweedeling van het historisch bewustzijn in 

een Belgisch nationaal bewustzijn en Vlaams nationaal bewustzijn was al voor de oorlog 

zichtbaar, maar werd verduidelijkt door de oorlog die zowel het Belgische als het Vlaamse 

nationale geschiedverhaal aanwakkerde. De oorlog kan als breukmoment gezien worden in de 

                                                           
13

 Marnix Beyen, ‘A parricidal memory: Flanders’ memorial universe as a product and producer of Belgian 

history’ in: Memory Studies 5 (2012),  alhier 3237, 42-44; Marnix Beyen, ‘Natural-born nations? National 

historiography in Belgium and the Netherlands between a ‘tribal’ and a social-cultural paradigm. 1900-1950’ in: 

Storia della storiografia 38 (2000), 33-58, alhier 47; Beyen en Majerus, ‘Weak and strong nations’, 293-296; De 

Schryver, ‘Vlaams bewustzijn en interpretatie van het Belgische verleden’, 78-92. 
14

 De Frontbeweging is de naam die na de Eerste Wereldoorlog gegeven is aan de een groepering die aan het 

IJzerfront tijdens de oorlog opkwam. De beweging kwam voort uit een Vlaamse studentenbeweging en bestond 

voornamelijk uit Vlaamse katholieke intellectuelen die zich in de eerste plaats verzetten tegen het Franstalige 

taalbeleid van het Belgische leger. (uit: Sophie de Schaepdrijver, De Groote Oorlog: Het Koninkrijk België 

tijdens de Eerste Wereldoorlog (Amsterdam/Antwerpen, 1997), 195-202.    
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opkomst van het Vlaams nationalisme dat na de oorlog het Belgisch nationalisme 

overschaduwde.
15

   

Door onderzoek te doen naar verschillen in historische referentiekaders in een aantal 

bladen uit de Belgische pers tijdens de Eerste Wereldoorlog in België, hoop ik meer inzicht te 

geven in het historisch en nationaal bewustzijn van die tijd. Daarbij is het interessant om te 

kijken of en op welke manier deze bladen aansluiten bij de verschillende ontwikkelingen in de 

benadering van het nationale verleden. Dit zal ik uitwerken door eerst een inleiding te geven 

op de situatie in België tijdens de oorlog en het veranderde perslandschap. Daarna zal 

ingegaan worden op verwijzingen naar het Belgische verleden in enkele katholieke en 

socialistische kranten enerzijds en enkele Vlaamse en Vlaamse kranten anderzijds. 

 

  

                                                           
15

 Tollebeek, De ijkmeesters, 73; Beyen, ‘A parricidal memory’, 33; Beyen, Oorlog en verleden, 44-45; Beyen 

en Majerus, ‘Weak and strong nations’, 293; Kesteloot, ‘The Past in Belgium’, 481,482,487; De Schaepdrijver, 

‘Belgium’, 387-402. 
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Hoofdstuk 1: België in de Eerste Wereldoorlog 

 

De Groote Oorlog: strijd en bezetting 

In 1914 hadden weinig Belgen het gevoel dat hun land aan het begin van een keerpunt stond, 

ook al had de Belgische staat met interne problemen te kampen. Sinds twee decennia 

woedden er in het politieke landschap twee belangrijke kwesties: de sociale kwestie en het 

Vlaamse vraagstuk. Sociale bewegingen brachten de achtergestelde situatie van arbeiders aan 

het licht en de Vlaamse beweging pleitte voor gelijkheid van het Frans en het Vlaams. Beide 

kwesties werden versterkt door het proces van toenemende democratisering dat begon in de 

late jaren 1880. Vanwege heftige discussies hierover in de pers, de publieke opinie en het 

parlement, leek het voor buitenstaanders alsof België elk moment uit elkaar kon vallen. Het 

tegendeel was echter waar. Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog bestonden er in 

België drie nationale bewegingen: het belgicisme, het flamingantisme en het wallingantisme. 

Bij een aantal radicale Vlaamsgezinden trad echter vlak voor de oorlog een anti-Belgische 

stemming op en een gedeelte van de Vlaamse beweging zou radicaliseren gedurende de 

oorlog.
16

  

Ondanks zijn statuut van neutraliteit werd België op 4 augustus 1914 in het 

internationale conflict meegesleurd. Twee dagen eerder ontving de Belgische overheid een 

Duits ultimatum om het recht op doorgang richting Frankrijk te verlenen. De Belgische 

koning Albert I (1909-1934) koos er echter voor om de neutraliteit van België te verdedigen 

en het land verzette zich. Toch werd het grootste gedeelte van België veroverd in de periode 

van augustus tot en met november 1914. Op 2 november eindigde de Slag om de IJzer doordat 

de Duitsers zich terugtrokken en begon een loopgravenoorlog. De Duitse inval ging gepaard 

met veel gruweldaden, geweld en massale vluchtelingenstromen richting Engeland, Frankrijk 

en Nederland.
17

 

 Terwijl het grootste deel van België bezet werd, hield het Belgische leger stand in de 

kuststreek achter de IJzer onder het bevel van koning Albert. De katholieke regering trok zich 

terug in Le Havre (Frankrijk) waar zij een exterritoriaal statuut kreeg. Het parlement moest 

zijn activiteiten tijdens de oorlog noodgedwongen stopzetten en in januari 1916 werd de 

regering van katholieke ministers aangevuld met enkele liberale en socialistische ministers. 

                                                           
16

 De Schaepdrijver, De Groote Oorlog, 11,17-38; Blom en Lamberts, Geschiedenis van de Nederlanden, 332-
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Tweederde van het bezette België werd bestuurd door een Duitse gouverneur-generaal. Het 

gebied achter het front, het Etappegebied, stond onder commando van het Duitse Vierde 

Leger. De bezetting ontwrichtte veel aspecten van de samenleving, waaronder een groot 

gedeelte van de economie. Er waren grote problemen met de voedselvoorziening, er heerste 

werkloosheid en de mobiliteit werd sterk ingeperkt. België werd ondergeschikt gemaakt aan 

de Duitse oorlogsinspanningen wat leidde tot uitbuiting en verplichte tewerkstelling: vanaf 

oktober 1916 werden meer dan 120.000 Belgische mannen naar Duitsland getransporteerd.
18

 

 Naast het idee dat België ondergeschikt moest worden aan de Duitse 

oorlogsinspanningen, bestond er in eerste instantie geen duidelijke Belgienpolitik om België 

aan Duitsland te binden. Om pro-Duitse gevoelens aan te wakkeren en om verdeeldheid te 

creëren, besloot Duitsland een Flamenpolitik te voeren: door de inwilliging van een aantal 

Vlaamse eisen hoopte de bezetter de Vlamingen aan zijn kant te krijgen. Zo werd 

bijvoorbeeld in maart 1916 de universiteit van Gent vernederlandst en een jaar later een 

landelijke bestuurlijke scheiding tussen Vlaanderen en Wallonië ingevoerd. De taalgrens werd 

nu een bestuurlijke grens, Brussel werd bij Vlaanderen gevoegd en de Duitse overheid was 

voortaan de enige gemeenschappelijke instelling in België. Beide besluiten riepen veel protest 

op en ook de Vlaamse beweging raakte hierdoor sterk verdeeld. De meerderheid van de 

Vlaamsgezinden vond dat de Vlaamse kwestie tijdens de oorlog opzij gezet moest worden. 

Deze groep werd met de term ‘passivisten’ aangeduid. Een kleinere groep Vlaamsgezinden, 

‘activisten’ genoemd
19

, weigerde echter de taalstrijd in de oorlog te laten rusten. Vaak 

collaboreerden zij met de Duitsers om oplossingen voor het Vlaamse vraagstuk te forceren. 

Daarnaast bestond er aan het Belgische front een Vlaamse beweging, later de Frontbeweging 

genoemd, die zich verzette tegen het Franstalige beleid van het Belgische leger.
20

  

Minder bekend is dat de gouverneur-generaal Moritz von Bissing vanaf april 1917 ook 

aanstuurde op een Duitse politiek gericht op Wallonië. Hiermee probeerde hij voort te 

borduren op aspiraties van de Waalse beweging van voor de oorlog die ook voor een 

administratieve scheiding tussen Wallonië en Vlaanderen pleitte. De Walen kregen tijdens de 

oorlog echter beduidend minder bestuurlijk invloed dan de Vlamingen. Verreweg de meeste 

Walen namen afstand van deze Duitse politiek.
21
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21

 Paul Delforge, La Wallonie et la Première Guerre mondiale: Pour une histoire de la separation administrative 

(Namen, 2008), 483-496.  



14 

 

 In 1917 heerste er zowel in het bezette België als aan het front steeds meer onrust 

doordat de moraal daalde. Toch bleek de nationale verdediging zo sterk dat het Belgische 

front niet instortte. Ook in het bezette België herpakte men zich wat meer publieke 

manifestaties en demonstraties tot gevolg had. In augustus 1918 leek de overwinning en het 

herstel van de Belgische staat nabij. Op 11 november 1918 capituleerde Duitsland. Elf dagen 

later reed de koning, als hoofd van het Belgische leger, in een optocht door de bevrijde 

hoofdstad.
22

  

België kampte echter met grote materiële en economische problemen. De oorlog had 

duidelijk gemaakt dat het politieke systeem meer bedreigd werd door etnisch-culturele 

tegenstellingen dan door tegenstellingen van sociale aard. De grotendeels loyale houding van 

de socialisten tijdens de oorlog werd in het interbellum beloond met uitbreiding van het 

kiesrecht en de invoering van sociale maatregelen. Daarnaast had de oorlog ervoor gezorgd 

dat voor veel Walen de administratieve scheiding niet meer een vaag idee was, maar dat zij 

een project werd onder een nieuwe naam: het federalisme. De Vlaamse beweging had in 1918 

door collaboratie terrein verloren. Na de oorlog ontwikkelde zich echter ook een radicale 

vleugel binnen de Vlaams nationalisten waarin de voormalige Frontbeweging en het 

voormalige activisme nader tot elkaar kwamen.
23

   

 

Belgische kranten in oorlogstijd: de gevolgen van censuur 

De ontwrichting van de Belgische samenleving tussen 1914 en 1918 vond ook haar weerklank 

in de Belgische pers. Op 13 oktober 1914 werd de censuur geïntroduceerd. Dit hield in dat 

alles verboden werd dat onder de bevolking haat tegen de Duitsers kon veroorzaken, evenals 

nieuws afkomstig uit ‘vijandelijke landen’. In december 1914 creëerde de gouverneur-

generaal Von Bissing de Politische Abteilung, waarbinnen de Pressezentrale kranten 

controleerde en eigen dagbladen publiceerde. De meerderheid van de reguliere bladen 

weigerde nog te verschijnen. Zo raakte het Belgische perslandschap tijdens de Eerste 

Wereldoorlog zeer versplinterd.
24

 In dit onderzoek is gebruik gemaakt van enkele Belgische 

kranten die verschenen in het buitenland (De Belgische socialist, Le Peuple belge en 
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L’ p              ), onder Duitse censuur (De Vlaamsche Post, Gazet van Brussel, Le 

Peuple wallon en Vooruit) en uit de clandestiene pers (La Libre Belgique, L’Âm  b     en De 

Vlaamsche Leeuw). Om de bestudeerde kranten in hun context te kunnen plaatsen worden 

enkele achtergronden gegeven bij deze persvormen en de desbetreffende kranten.

 Tijdens de bezetting verscheen een groot aantal Belgische kranten in Nederland, 

Engeland en Frankrijk. Zij werden meestal geredigeerd door uitgeweken Belgische 

beroepsjournalisten. Soms verschenen zij in het Nederlands, soms in het Frans en in enkele 

gevallen in beide talen. Een voorbeeld hiervan is het tweetalige De Belgische socialist/ Le 

socialist belge. Dit blad werd opgericht in september 1916, verscheen tot en met november 

1918 en werd uitgegeven door Belgische arbeiders te Rotterdam. Ook Londen en Parijs 

vormden belangrijke toevluchtsoorden voor Belgische kranten. In de Franse hoofdstad 

publiceerden twee Waalse journalisten vanaf mei 1916 L’ p              en verscheen in 

1917 het socialistische blad Le Peuple belge. Naast meer specifieke doeleneinden, trachten 

deze nieuwsbladen allen om vluchtelingen nieuws uit het vaderland te verschaffen en 

strijdlust aan te wakkeren.
25

 

 Hoewel de meeste bestaande kranten weigerden te verschijnen onder de censuur, 

stortte de dagbladpers in België niet in. Er werden rond de dertig nieuwe titels opgericht, 

soms in samenwerking met Belgen. Over het algemeen waren dit Duitsgezinde bladen 

waarvan de bekendste Le Bruxellois en La Belgique waren. Sommige kranten maakten deel 

uit van de Flamenpolitik waaronder de activistische krant De Vlaamsche Post die van februari 

1915 tot maart 1916 te Gent verscheen. Zij werd opgericht door de radicale groep Jong-

Vlaanderen die steeds meer anti-Belgisch werd en geïsoleerd kwam te staan van de Vlaamse 

Beweging. Een andere activistische uitgave betrof de Gazet van Brussel die van november 

1914 tot september 1918 verscheen. Dit dagblad is waarschijnlijk opgericht door twee 

Brusselse activisten en werd duidelijk meer dan de Vlaamsche Post door Duitse 

propagandisten geschreven. Toen de Duitsers vanaf 1917 ook een politiek met meer aandacht 

voor Wallonië voerden, verschenen er in de collaborerende pers enkele Waalse kranten zoals 

Le Peuple wallon in 1918. Een aantal Belgische weekbladen, zoals Vooruit, besloten om te 

blijven publiceren. Vooruit had hiervoor gekozen omdat volledige vrijheid bij het schrijven 

van socialistische propaganda was beloofd. De gecensureerde pers omvatte dus een breed 
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spectrum van verschillende initiatieven, maar door de censuur schreef geen van de bladen in 

volledige vrijheid.
26

 

  Degenen die wel volledige vrijheid van schrijven nastreefden, brachten in het geheim 

bladen uit. In België verschenen ongeveer tachtig clandestiene bladen. Vanuit Europees 

perspectief gezien was dit zeer uitzonderlijk. Deze ondergrondse pers diende ertoe om een 

gevoel van nationale onafhankelijkheid te creëren door misdaden van Duitsers aan de kaak te 

stellen en lezers aan te moedigen geweldloos in verzet te treden. Het ontstaan ervan werd 

aangemoedigd door een pastorale brief van kardinaal Désiré Joseph Mercier getiteld Patience 

et Endurence die eind 1914, begin 1915 verscheen en waarin de geestelijke stelde dat de 

militaire bezetting onacceptabel was. Zijn brief werd door de Duitsers verboden wat juist een 

patriottistische opleving bij de clandestiene pers teweeg bracht. Deze pers werd voornamelijk 

gedragen door de brede stedelijke middenklasse afkomstig uit katholieke milieus. Enerzijds 

zou dit verklaard kunnen worden door de brieven van kardinaal Mercier, anderzijds door het 

gegeven dat veel katholieke Belgen voor het uitbreken van de oorlog het Duitse rijk vaak 

geprezen hadden. Zij waren extra geschokt door de Duitse inval. De meeste ondergrondse 

bladen deden zich echter niet sterk partijgebonden voor. De bekendste krant was La Libre 

Belgique waarvan sinds februari 1915 tot aan het einde van de oorlog 171 nummers 

verschenen. Zij verscheen als reactie op de gecensureerde La Belgique en hamerde sterk op 

ontkenning van de legitimiteit van het Duitse regime. Andere periodieken waren bijvoorbeeld 

en het uiterst patriottistische L’Âm  b     en de passivistische krant De Vlaamsche Leeuw. 

Deze laatste krant verscheen als tegenreactie op de Flamenpolitik en het activisme. Vanaf 

1916 startte de Duitse bezetter grootschalige razzia’s tegen de ondergrondse pers. Zowel op 

moreel als materieel gebied leidde dit tot moeilijke tijden voor de clandestiene pers, maar toch 

bleef zij bestaan om haar lezers te informeren en tot actie aan te zetten.
27

   

 De Belgische nieuwsbladen hadden tijdens de Eerste Wereldoorlog zeer diverse 

karakters. Er verschenen niet alleen kranten onder de Duitse censuur, clandestien of in het 

buitenland, maar daarnaast hadden zij ook verschillende achtergronden en invalshoeken die 

soms met elkaar gecombineerd werden. Aan de ene kant zijn verschillende kranten 

geschreven vanuit een regionalistisch perspectief. Logischerwijs verschenen veel Vlaamse 

bladen in het Nederlands en Waalse bladen in het Frans. Aan de andere kant werden kranten 
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gepubliceerd vanuit een verzuild milieu; katholiek, socialistisch of liberaal. In het onderzoek 

naar nationale historische referentiekaders zullen de kranten bekeken worden vanuit verzuilde 

en regionale invalshoeken.  
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Hoofdstuk 2: Het Belgische verleden in verzuilde kranten 

 

Voor het onderzoek naar verzuilde kranten in de Eerste Wereldoorlog is gebruik gemaakt van 

zowel katholieke als socialistische kranten. In dit hoofdstuk zullen de historische 

referentiekaders die zij hanteerden naar voren komen. Daarnaast zal ook blijken dat het 

patriottisme tijdens de oorlog, waarin verzuilde groepen dichter tot elkaar kwamen, ook zijn 

weerklank vond in historische verwijzingen: verschillende interpretaties van het nationale 

verleden voerden niet de boventoon en het verleden werd vaker op een eensgezinde manier 

benaderd. 

 

Katholieke kranten: nationale helden van 1302 en vrijheidsstrijd van 1830 

Voor het onderzoek naar historische referentiekaders in katholieke kranten tijdens de Eerste 

Wereldoorlog in België is gebruik gemaakt van drie verschillende bladen uit de clandestiene 

pers: het bekendste clandestiene blad La Libre Belgique, het zeer patriottistische L’Âm  b     

en de Vlaams georiënteerde krant De Vlaamsche Leeuw.  

De belangrijkste historische referentiekaders vormden de Guldensporenslag, 

voornamelijk aanwezig in De Vlaamsche Leeuw, en de Belgische Revolutie. In La Libre 

Belgique en L’Âm  b     lag de nadruk sterk op de modernere geschiedenis van België vanaf 

het einde van de achttiende eeuw. Daarnaast verwezen de kranten regelmatig naar het idee dat 

België gedurende de geschiedenis vaak door buitenlandse tirannen overheerst werd en sloten 

zij aan op ideeën van Pirenne. Tot slot leverden de oorlog en bezetting specifieke 

interpretaties van historische gebeurtenissen op. Ook uit de historische verwijzingen bleek dat 

de katholieke clandestiene pers niet erg partijgericht was, want haar referentiekaders sloten 

vaak aan bij de liberale interpretatie van de Belgische geschiedenis.  

De Guldensporenslag vond plaats op 11 juli 1302 nabij Kortrijk, toen een groep 

Vlaamse ambachtslieden, voornamelijk bestaande uit gelegenheidsstrijders, een overwinning 

behaalde op het Franse ridderleger dat sterk in de meerderheid was. Deze strijd kan als een 

politieke en als een sociale vrijheidsstrijd gezien worden. Door deze overwinning wist het 

graafschap Vlaanderen zich te bevrijden van een vijfjarige Franse overheersing en bleef het 

zelfstandig. Daarnaast betekende de strijd een triomf voor ambachtslieden op hun feodale en 

patricische machthebbers.
28

 De onderzochte kranten typeerden de Guldensporenslag meestal 
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als een politieke vrijheidsstrijd die gevoerd werd door nationale helden zoals Jan Breydel en 

Pieter de Coninck.
29

 La Libre Belgique interpreteerde deze slag ook als een sociale strijd, die 

zeker niet, zoals de activisten poogden, als een rassenstrijd opgevat moest worden.
30

 Vanaf 

het einde van de achttiende eeuw en met name na 1830 groeide in België de aandacht voor de 

Guldensporenslag. Aan de ene kant werd hierbij het middeleeuwse Vlaanderen bezongen, 

maar aan de andere kant werd de opstand van de Vlamingen tot een nationale zaak gemaakt. 

Rond 1900 werd de strijd ook, onder andere door Pirenne, vaker als klassenstrijd aangeduid. 

De radicalisering van de Vlaamse beweging zorgde ervoor dat veel flaminganten zich de 

Guldensporenslag toe-eigenden door deze niet als meer een nationale maar als een specifiek 

Vlaamse strijd tegen Franse overheersing te zien. Tijdens het interbellum bleef de nationale 

visie op de Guldensporenslag bestaan, maar werd de politieke interpretatie van de gebeurtenis 

ook vaak gebruikt door Vlaamse militanten in hun strijd tegen de Belgische staat. In de 

katholieke clandestiene pers werd de slag der Gulden Sporen als een nationale zaak aangeduid 

-zeker ook door De Vlaamsche Leeuw- waarbij heldhaftigheid en patriottisme centraal 

stonden.
31

   

Een andere gebeurtenis die vanzelfsprekend als nationale zaak werd aangeduid en 

waar in de bestudeerde katholieke bladen het vaakst naar werd verwezen, was de Belgische 

Revolutie. Aan het einde van de negentiende eeuw kwam de nadruk steeds meer te liggen op 

het resultaat hiervan in plaats van de revolutie zelf.
32

 In de clandestiene pers lag de nadruk 

zowel op de heroïsche strijd als op de vrijheid, de onafhankelijkheid en de voorspoed die deze 

revolutie had voortgebracht.
33

 In de katholieke bladen werd de revolutie vaak neergezet 

volgens het liberale idee van een vrijheidsrevolutie.
34

  

De Belgische Revolutie werd af en toe ook gekoppeld aan het idee dat België zich in 

1830 bevrijd had van eeuwige buitenlandse overheersingen en tirannen
35

, een idee dat rond 

1840 al door de Belgische historicus Théodore Juste was uitgewerkt.
36

 In een reactie die La 
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Libre Belgique gaf op de gecensureerde krant Le Bruxellois kwam dit goed naar voren toen zij 

schreef te willen spreken over de glorieuze revolutie die, na zoveel eeuwen van verschillende 

overheersingen, de onafhankelijkheid gegeven had waarvan de Belgen van 1830 tot 1914 

genoten hadden.
37

 

L’Âm  b     besteedde als enige krant enkele keren aandacht aan een belangrijke 

gebeurtenis die vooraf ging aan 1830: de Brabantse Omwenteling in 1789 waarin de 

Zuidelijke Nederlanden tegen het gezag van de Oostenrijkse keizer Joseph II in opstand 

kwamen.
38

 Het blad benadrukte de tirannie van Joseph II en het bewonderenswaardige 

patriottisme van de hoofdrolspelers in de omwenteling.
39

 La Libre Belgique besteedde 

daarentegen meer aandacht aan de gevolgen van 1830 omtrent de neutraliteit van België. De 

krant verwees verscheidene keren naar de tussen 1830 en 1839 getekende verdragen die 

neutraliteit van België waarborgden en in 1914 door de Duitsers geschonden waren.
40

  

De bestudeerde bladen zijn het erover eens dat er in België al eerder sprake was van 

nationale eenheid dan in 1830.
41

 Hun visie sluit aan bij die van de historicus Henri Pirenne die 

stelde dat deze eenheid was ontstaan uit een harmonieuze confrontatie tussen afstammelingen 

van de Walen -de gelatiniseerde Gallo- en Germano-Romeinen- en de afstammelingen van de 

Vlamingen -de Salisische en Ripuarische Franken. Doordat deze twee rassen of nationaliteiten 

in staat waren geweest om vreedzaam naast elkaar te leven en samen te werken, kon er een 

uniek Belgisch karakter ontstaan.
42

  

Naast deze algemene benaderingen van de Belgische geschiedenis, leidden de oorlog 

en de bezetting ook tot specifiekere interpretaties van het nationale verleden. Het meest 

opvallend is hierbij de benadering van de nationale feestdag op 21 juli. Op die dag deed de 

eerste Belgische koning Leopold van Saksen-Coburg-Gotha in 1831 zijn intrede in Brussel en 

legde hij de grondwettelijke eed af.
43

 Tijdens de oorlog beschreven de katholieke bladen deze 

dag niet alleen als een dag waarop vaderlandsliefde geuit werd, maar ook waarop gerouwd 

                                                           
37

 Vrije vertaling van een citaat uit La Libre Belgique, nr.102 (december 1916): « Nous voulons parler de la 

glorieuse révolution qui nous a donné, après tant de siècles de dominations diverses, cette indépendance 

complète dont nous avons joui pendant 84 ans .» 
38

 Blom en Lamberts, Geschiedenis van de Nederlanden, 286-287, 492.  
39

 L’Âm  b    , nr.13 (30 juni 1917) en nr.15 (21 juli 1917). 
40

 La Libre Belgique, nr.49 (oktober 1915) en nr.89 (september 1916). 
41

 De Vlaamsche Leeuw, ‘Het Belgisch Vaderland” (januari - december 1917), ‘Nieuw België’ (mei 1918); La 

Libre Belgique, nr.14 (april 1915), nr.139 (december 1917); L’Âme belge, nr.9 (april 1916), nr15 (21 juli 1917).   
42

 Alain Dierkens, ‘Onze koningen”van Clovis tot Karel de Grote’ in: Anne Morelli (red,), De grote mythen uit 

de geschiedenis van België, Vlaanderen en Wallonië (Berchem, 1996), 37-46, alhier 38-40; Tollebeek, 

‘Historical writing’, 291-302.  
43

 Anne Morelli, ‘Het ontstaan van “patriottische symbolen’ in: Anne Morelli (red.), De grote mythen uit de 

geschiedenis van België, Vlaanderen en Wallonië (Berchem, 1996), 177-189,  alhier179-182.  



21 

 

werd om gevallenen tijdens de oorlog.
44

 Hetzelfde gold in De Vlaamsche Leeuw voor 

artikelen over de herdenking van de Guldensporenslag die sinds 1848 op 11 juli herdacht 

werd.
45

 Daarnaast riepen de clandestiene bladen op om te laten zien dat zij de “waardige 

afstammelingen zijn der helden van 1302 en 1830; de broeders der heldhaftige verdedigers 

van Luik, Namen, Antwerpen en den Yzer”.
46

 Op die manier werden helden uit het verleden 

gelijkgesteld aan oorlogshelden en werd er opgeroepen tot strijd.
47

 In L’Âm  b     werd ook 

geprobeerd om tot vaderlandsliefde en verzet aan te zetten door enkele artikelen te publiceren 

over patriottistische politici die leefden rondom de periode van de Belgische Revolutie.
48

 Ook 

stelde dezelfde krant dat de âme belge
49

 van Godefried de Bouillon, de Van Arteveldes, de 

Breydels, De Coninck, de Agneessens en van het huis van Mérode tijdens de Eerste 

Wereldoorlog voortleefde in de grootheid van koning Albert
50

 

 De historische referentiekaders van de passivistische krant De Vlaamsche Leeuw 

werden ook bepaald door hun strijd tegen de Vlaamse activisten. Zo verzette de krant zich 

bijvoorbeeld tegen de activistische visie op de Opstand waarin de Zuid-Nederlanders als 

verraders naar voren kwamen.
51

 In een uiteenzetting over de heldendaden van Gwijde van 

Dampierre
52

 aan de vooravond van de Guldensporenslag trachtten zij de activisten als lafaards 

neer te zetten.
53

 La Libre Belgique en L’Âm  b     gebruikten vaker voorbeelden uit de 

nationale geschiedenis om de Duitsers als slechteriken af te schilderen. Dit deden zij 

bijvoorbeeld door te stellen dat de Oostenrijkse aartshertogin Maria-Theresia al het gevaar 

van de Pruissen zag
54

, dat de brutaliteit van de Duitsers met de Spaanse hertog van Alva te 

vergelijken was
55

 en dat de Duitse inval en bezetting de meest barbaarse uit de Belgische 

geschiedenis waren.
56
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 Op enkele verwijzingen in L’Âm  b     naar katholieke heiligen uit de Middeleeuwen 

na
57

, was er in de bestudeerde clandestiene bladen nauwelijks een specifieke katholieke 

benadering van het nationale verleden zichtbaar. In de zoektocht naar nationale helden en 

patriottistische voorbeelden werd er juist veel aandacht gegeven aan verschillende 

vrijheidsstrijden die Belgen in het verleden gevoerd hadden; een element dat altijd sterk 

benadrukt werd in de liberale opvatting van de Belgische geschiedenis. De verschillende 

interpretaties van het nationale verleden tussen de katholieken en liberalen die in de eerste 

decennia van de twintigste eeuw langzaam verdwenen
58

, bleken geen rol meer te spelen in de 

retoriek van de clandestiene katholieke pers. Dit vrijheidslievende discours kwam 

waarschijnlijk ook beter van pas in de oorlogstijd, want via de geschiedenis trachtten de 

clandestiene bladen de onafhankelijkheidsdrang van de Belgen uiteen te zetten. De aandacht 

die uitging naar de successen van het resultaat van de gebeurtenissen rond 1830 valt te 

verklaren door de grote rol die de katholieken in de opbouw van de Belgische staat hebben 

gehad.   

 

Socialistische kranten: Middeleeuwen belangrijkste referentiekader 

In de clandestiene pers verschenen slechts twee socialistische bladen, waarvan alleen de titels 

nog zijn overgebleven.
59

 Voor het onderzoek naar historische referentiekaders in 

socialistische kranten is daarom gebruik gemaakt van de gecensureerde krant van de 

Belgische werkliedenpartij Vooruit en twee bladen die respectievelijk in Rotterdam en Parijs 

uitgegeven zijn: De Belgische socialist/ Le socialist belge en Le Peuple belge. Veel historici 

stellen dat augustus 1914 het patriottisme onder de meeste Belgische socialisten -ondanks 

interne polemieken- aantoonde en soms zelfs versterkte.
60

 De drie onderzochte socialistische 

bladen toonden minder interesse voor het Belgische verleden dan de katholieke bladen, maar 

hun visies op het verleden botsten niet met visies uit de katholieke pers.  

Bij verwijzingen naar het nationale verleden kwamen enerzijds populaire 

geschiedenissen naar voren en anderzijds gaven de socialistische bladen meer marxistisch 

georiënteerde interpretaties van het verleden of plaatsen ze de nationale geschiedenis in een 

Europees perspectief. De nadruk lag sterk op de middeleeuwse geschiedenis en er werd, in 

tegenstelling tot bij de katholieke kranten, opvallend weinig verwezen naar de Belgische 
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Revolutie. Daarnaast leidde de oorlog en de bezetting, evenals bij de katholieken, tot 

verschillende interpretaties van historische gebeurtenissen of personages.  

Vooruit en Le Peuple belge verwezen af en toe naar populaire middeleeuwse 

gebeurtenissen en personages, zoals de Guldensporenslag, Jacob van Artevelde en de 

zeshonderd Franchimontezen.
61

 Jacob van Artevelde (±1290-1345) was een Vlaams 

wolkoopman en leider van de Gentse opstandelingen. In de Honderdjarige Oorlog (1337-

1453) trad hij op als volkstribuun en hervatte de handelsrelaties met Engeland die 

geblokkeerd waren door Frankrijk.
62

 In Vooruit verscheen een feuilleton over hem met 

passages uit het boek Jacob van Artevelde (1849) van de Vlaamse patriottistische historicus 

en schrijver Henrik Conscience (1812-1883). Hierin werd Van Artevelde als redder des 

vaderlands en pionier van de nationale eenheid beschreven. Daarnaast ging Vlaamse trots 

deels gepaard met anti-Franse gevoelens.
63

 De zeshonderd Franchimontezen waren 

zeshonderd mannen uit Franchimont die in 1468 het Bourgondische legerkamp in Luik 

aanvielen, een daad die onderdeel vormde van opstanden tegen het Bourgondische 

staatsbestel en waarvoor zij zwaar gestraft werden.
64

 Deze gebeurtenissen werden in de 

socialistische pers onder andere gebruikt om de vrijheidslievendheid van de Belgen in de 

geschiedenis aan te tonen. Zo stelde Le Peuple belge dat de lessen uit de Belgische 

geschiedenis leerden dat het een volk betrof dat vocht voor zijn vrijheid, want gedurende 

verschillende eeuwen hebben Walen en Vlamingen, afkomstig uit Luik en uit Gent, ons laten 

zien dat Belgen zijn verslagen zonder ooit onderworpen te zijn.
65

 De socialistische pers 

benadrukte wel de vrijheidslievendheid van de Belgen, maar verwees hierbij niet expliciet 

naar het idee dat België in de geschiedenis constant het slachtoffer geweest was van 

buitenlandse overheersingen, wat in de katholieke pers wel gedaan werd.  

Nationale geschiedenissen werden daarnaast, met name in Vooruit, ook in een meer 

marxistisch en socialistisch kader geplaatst. In navolging van de marxistisch georiënteerde 

historicus Pirenne toonde het blad een grote interesse voor de gilden uit de late 

Middeleeuwen.
66

 “Zij [tegenstanders van vakbonden] vergeten dat de roemrijkste periode 
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onzer geschiedenis juist deze is, waarin politieke vakbonden of de gilden tot hunne 

oppermacht waren geklommen en een overwegende invloed uitoefenden op de politiek van 

hunnen tijd”.
67

 Daarnaast vatte de krant de politiek van Jacob van Artevelde niet alleen op als 

een strijd voor volksvrijheid, maar ook als een politiek die gericht was op de bloei van de 

Vlaamse nijverheid. Deze strijd kon volgens Vooruit gezien worden als een miniatuurportret 

van de strijd die de sociaaldemocratie in de twintigste eeuw tegen het kapitalisme voerde.
68

 

In de socialistische dagbladen kregen de Middeleeuwen in vergelijking met de 

modernere geschiedenis veel aandacht. De afwezigheid van verwijzingen naar de Belgische 

Revolutie sprong hierbij het meest in het oog. Terwijl andere Belgische kranten die in het 

buitenland uitgegeven werden
69

 in elk geval op de nationale feestdag (21 juli) geregeld 

aandacht besteedden aan de gebeurtenissen rondom 1830, verwezen de socialistische bladen 

hier opvallend weinig naar. Veel socialisten zagen sinds 1880 de Belgische Revolutie als een 

‘gestolen revolutie’. Volgens hen ging het in 1830 eigenlijk om een proletarische 

(volks)opstand die later door de katholieke burgerij was gestolen. Dit discours maakte tijdens 

het interbellum nog steeds onderdeel uit van de socialistische retoriek, zij het minder sterk 

omdat de socialisten in deze periode meer macht hadden.
70

 Deze visie werd echter niet naar 

voren gebracht in de socialistische kranten, dus haar visie botste niet met die van de 

katholieken. Vooruit beschreef de revolutie een enkele keer als een grotendeels katholieke 

revolutie en in De Belgische socialist en Le Peuple belge werd de Belgische Revolutie vaker 

genoemd als een onderdeel van verschillende nationale revoluties in Europa.
71

 In tegenstelling 

tot de katholieke pers, speelden het resultaat van de revolutie en de opbouw van de Belgische 

staat eveneens geen rol in de socialistische pers.
72

 

 De Belgische socialist koppelde historische verwijzingen vaak aan gebeurtenissen die 

in de oorlog plaatsvonden. In een reactie op het idee van de in Den Haag uitgegeven krant 

Belgisch Dagblad dat België na de oorlog een dictatuur nodig zou hebben om orde op zaken 

te stellen, reageerde De Belgische socialist sceptisch met het bericht “Men zoekt een Alva”.
73

 

In de populaire Belgische cultuur werd de hertog van Alva vaak als een monster en een tiran 

gezien. De Belgische socialist speelde hierop in door de hertog van Alva ook als een wrede 
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dictator voor te stellen, waar er in Duitsland meerdere van te vinden zijn.
74

 De krant vergeleek 

daarnaast ook de held Jacob van Artevelde met de Russische politicus en revolutionair 

Kerenski: zoals Van Artevelde zich verzet had tegen Frankrijk om Vlaanderen te beschermen, 

verzette Kerenski zich tegen Duitsland om Rusland te beschermen. Beiden waren ervan 

overtuigd dat de overheid niet machtig genoeg was om kwaad te voorkomen.
75

  

De onderzochte socialistische bladen bleken minder vaak te verwijzen naar het 

Belgische verleden en vaderlandse helden dan de katholieke bladen. De grote betrokkenheid 

van de katholieken bij de opbouw van de Belgische staat vanaf 1830 en de relatief jonge 

opkomst van de socialisten (die zich in de eerste plaats inzetten voor te toekomst van 

arbeiders) zou kunnen verklaren waarom katholieken meer interesse hadden in de vaderlandse 

geschiedenis. Daarnaast leende de clandestiene pers zich wellicht meer voor verwijzingen 

naar het nationale verleden. De patriottistische houding van veel socialisten tijdens de oorlog 

kwam ook tot uiting in de historische verwijzingen in de pers waar, evenals in de katholieke 

kranten, de vrijheidslievendheid van de Belgen benadrukt werd. Ook verwezen de twee 

verzuilde kranten vaak eensgezind naar middeleeuwse gebeurtenissen. Voor de socialisten 

spraken de Middeleeuwen, waarin de gilden een belangrijke rol hadden, sterk tot de 

verbeelding. De marxistische benadering van de Middeleeuwen kwam wel naar voren in de 

socialistische pers, maar voerde niet de boventoon. In tegenstelling tot de katholieke pers, 

verwezen de socialistische kranten veel minder frequent naar de Belgische Revolutie. Het is 

waarschijnlijk dat de socialisten tijdens de oorlog niet ingingen op hun socialistische 

interpretatie van de Belgische Revolutie om discussies hierover met de katholieken te 

vermijden.  

Ook al hanteerden de bestudeerde socialistische kranten niet precies op dezelfde 

historische referentiekaders als de katholieke kranten, historische verwijzingen en 

interpretaties uit de socialistische pers konden goed bestaan naast de visie op de nationale 

geschiedenis die gegeven werd door de katholieken. Historische verwijzingen in radicalere 

Vlaamse en Waalse kranten die tijdens de oorlog ontstonden, pasten daarentegen niet altijd in 

dit kader en botsten vaker met de nationale geschiedenisverhalen of met elkaar.  
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Hoofdstuk 3: Het Belgische verleden in regionale kranten 

Om specifieke Vlaamse en Waalse visies op het Belgische verleden tijdens de oorlog te 

achterhalen, staan in dit hoofdstuk een aantal kranten centraal die geschreven zijn door 

activistische Vlamingen en radicale Walen die zich minder of juist helemaal niet 

patriottistisch opstelden. Logischerwijs hanteerden zij verschillende historische 

referentiekaders die in meer of mindere mate botsten met het nationale geschiedverhaal en na 

de oorlog meer gemeengoed werden. 

Vlaamse kranten: Guldensporenslag als vrijheidsstrijd, polemieken over 1830 

Voor de bestudering van Belgische kranten met een specifiek Vlaamse invalshoek is gebruik 

gemaakt van drie verschillende kranten, waarvan twee afkomstig zijn uit de activistische 

gecensureerde pers en één uit de clandestiene pers. De clandestiene krant De Vlaamsche 

Leeuw is al in het vorige hoofdstuk aan bod gekomen, dus daar zal slechts af en toe naar 

verwezen worden. De nadruk zal liggen op de historische referentiekaders die te vinden zijn 

in twee activistische kranten De Vlaamsche Post en Gazet van Brussel.  

 Alle drie de Vlaamse kranten benadrukten tijdens de oorlog dat de geschiedenis van de 

Vlamingen zich kenmerkte door een grote drang naar vrijheid en onafhankelijkheid. De 

Guldensporenslag speelde hierbij vanzelfsprekend een belangrijke rol. De Vlaamsche Post 

refereerde enkele malen naar de Nederlandse geschiedenis. In de activistische pers werd er 

daarnaast veel aandacht besteed aan de taalpolitiek vanaf de Middeleeuwen tot en met het 

ontstaan van de Belgische staat in de negentiende eeuw. De Belgische Revolutie, waar de 

bladen het vaakst aan refereerden, beschouwden zij doorgaans als een ‘Fransgezinde 

mislukking’ met desastreuze gevolgen voor het Vlaamse volk.  

 De Vlaamse drang naar vrijheid en onafhankelijkheid was een belangrijk thema in de 

Vlaamse dagbladpers.
76

 Terwijl de Guldensporenslag in De Vlaamsche Leeuw een nationale 

betekenis kreeg, werd deze door de activistische bladen duidelijk toegeëigend aan de 

Vlamingen. De Vlaamse kranten interpreteerden de Guldensporenslag als een politieke 

vrijheidsstrijd waarin de Vlamingen zich dapper geweerd hadden. Er werd met nostalgie naar 

deze gebeurtenis verwezen. Voor De Vlaamsche Post vormde de gebeurtenis enerzijds het 

beginpunt van ontwikkeling in de Vlaamse geschiedenis
77

, anderzijds bezaten de Vlamingen 
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in die tijd nog hun ware strijdlustige mentaliteit, wisten zij waar ze voor stonden en hadden ze 

iets om voor te vechten.
78

 Daarnaast maakte de krant ook gebruik van deze strijd om voor een 

“zuivere Vlaamsche politiek”
79

 te strijden waarmee Sporenslag als Vlaams breekijzer tegen de 

verfranste Belgische staat ging fungeren.
80

 

 De nostalgische benadering van de Middeleeuwen kwam voort uit grote onvrede van 

radicale Vlamingen met de verfranste Belgische staat en uitte zich ook in een aantal 

uiteenzettingen over de Vlaamse taal. De activisten propageerden het idee dat het graafschap 

Vlaanderen van oorsprong een Germaanssprekend gebied geweest was, waarbinnen de 

Vlaamse taal zich vanaf de Guldensporenslag had kunnen ontwikkelen. De Gazet van Brussel 

benadrukte hierbij de bloei van de Vlaamse letterkunde in de Middeleeuwen. Ook al kwam de 

Nederlandse taal vaak in aanraking met de Franse taal, zij bleef behouden en belangrijk. De 

Vlaamse activistische pers benadrukte dat de Nederlandse taal voor het eerst stelselmatig naar 

de achtergrond werd geschoven tijdens Franse overheersing van 1794 tot 1814.
81

 

 Anti-Franse gevoelens werden het vaakst in verband gebracht met de Belgische 

Revolutie en haar gevolgen. Vanaf de late negentiende eeuw werd het Vlaams nationaal 

bewustzijn al in steeds grotere mate onverenigbaar geacht met Belgisch patriottisme. In het 

begin van de twintigste eeuw, toen een deel van de Vlaamse beweging radicaliseerde, zetten 

deze radicalen zich ook af tegen de Belgische staat en ontwikkelden een nieuwe visie op de 

Belgische Revolutie en haar gevolgen: 1830 werd gezien als catastrofe waar de Vlamingen 

geen verantwoordelijkheid voor hadden en het verfranste België van daarna werd gezien als 

zoveelste onderdrukker van de Vlamingen.
82

 Dit beeld is grotendeels terug te zien in de 

retoriek van de activistische Vlaamsgezinde pers. In de Gazet van Brussel werd de revolutie 

1830 beschreven als een mislukte en Fransgezinde revolutie met als ware oorzaak “de naaping 

van de Parijsche Juli-omwenteling”
83

. De Vlaamsche Post wees in het begin nog niet volledig 

de Vlaamse verantwoordelijkheid voor de revolutie af door deze voor te stellen als een 

koppeling van twee opposities: “een revolutionaire Fransgezinde en een conservatief 

Vlaamse”.
84

 De conservatief Vlaams revolutie stelde de krant voor als gevolg van de 
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Brabantse omwenteling en een uiting van de Vlaamse vrijheidszin. Later werd steeds vaker 

verwezen naar 1830 als Fransgezinde revolutie.
85

 

 In het discours van de activistische Vlamingen was het resultaat van de Belgische 

Revolutie een door Europa opgelegd verfranst België waarin de Vlamingen op alle fronten 

sterk benadeeld werden: zij verkregen bijvoorbeeld nauwelijks openbare ambten en werden 

uitgesloten in het onderwijssysteem. Het na 1830 ontstane België werd vaak afgeschilderd als 

een Franse overheersing, passend in de vele buitenlandse overheersingen die Vlaanderen 

gekend had sinds de Opstand in de zestiende eeuw:
86

 Dit blijkt bijvoorbeeld uit De Vlaamsche 

Post van 27 april 1915:  “en wij, in Vlaanderen onder "'t Spaansche geweld bleven gebukt, en 

nadien nog te lijden hadden door allerhande vreemde invallen en overheerschingen, 

waaronder de ergste de Fransche was. Deze, na een kort oponthoud van 1815 tot 1830, kwam 

ons, geestelijk, weer neerdrukken onder haar gewicht, na 1830, dank aan den staat België, de 

Walen, en Frankrijks eigen werktuig tot zedelijke inbezitname van-België.”
87

 Naast de 

misdaden begaan door de Spaanse overheersers als Philips II en de hertog van Alva, werden 

de Franse overheersers vaak als de ergste uit de geschiedenis afgeschilderd.
88

 Dit discours zal 

door de Duitse censuur zeker niet ontmoedigd zijn. Vanzelfsprekend was deze visie niet terug 

te vinden in De Vlaamsche Leeuw. Deze krant sprak over de verfransing als een min of meer 

logisch gevolg van de historische omstandigheden, terwijl zij tegelijkertijd pleitte voor de 

kennis van het Nederlands onder de Walen.
89

 

 Zoals het citaat hierboven al aangaf, werd de regeringstijd van Willem I in De 

Vlaamsche Post positief benaderd. Willem I werd niet, zoals in de Belgische geschiedenis 

vaak het geval was, als een nieuwe Joseph II afgeschilderd.
90

 Hoewel de Hollanders te weinig 

rekening hielden met de verschillen tussen Walen en Vlamingen, accentueerde de krant dat de 

Vlamingen zich in de jaren 1815 tot 1830 weer bewust geworden van hun verwantschap met 

de Hollanders.
91

 Dit past grotendeels in één van de standpunten die de Vlaamse beweging 

voor de oorlog innam door de regering van Willem I als een gezegende tijd voor Vlamingen 

te zien.
92
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 Veel visies uit de activistische kranten op het Belgische verleden dienden ertoe om 

hun afkeer tegen de Belgische staat en hiermee eventueel collaboratie te rechtvaardigen. De 

Vlaamsche Post paste dit ook toe door op te roepen tot een nieuwe tweesplitsing van België 

“ter wille van een nog hooger ideaal dan dat van 1830”.
93

 In de droom van een ‘Vlaams 

Koninkrijk’, wilden de activisten zich spiegelen aan grote Vlamingen uit hun geschiedenis 

zoals Van Artevelde, Rubens, Van Eyck, maar ook aan Nederlandse helden zoals Willem van 

Oranje. In de Gazet van Brussel werd de culturele bloei van Vlaanderen, zowel in de 

Middeleeuwen als in het heden, ook als een belangrijke identiteitsvormende factor gezien.
94

 

 In de Vlaamse kranten werd ook gezocht naar nationale heldendaden; de Vlaamse 

vrijheidsstrijd en de Guldensporenslag vormden hierbij belangrijke historische 

referentiekaders. De activisten eigenden zich de Guldensporenslag toe en een enkele keer 

werd deze strijd ingezet om van de verfranste staat los te komen. Hun visie op de Belgische 

Revolutie en de gevolgen daarvan stond in strijd met het nationale verhaal. Het is lastig vast te 

stellen in hoeverre historische verwijzingen in de activistische pers door de Duitsers 

gecensureerd zijn, maar het is waarschijnlijk dat zij de negatieve benadering van de Franse 

onderdrukking en de verfransing na 1830 stimuleerden. Daarnaast sloot de activistische 

benadering van het verleden goed aan het bij het historisch bewustzijn van radicale 

flaminganten van voor de oorlog, wiens visie tijdens het interbellum, onder andere door de 

Frontbeweging, verder uitgewerkt zou worden. De jongere Waalse beweging had aan de 

vooravond van de Eerste Wereldoorlog minder sterk een ‘eigen’ visie op het Waalse verleden 

en was nog voornamelijk anti-Vlaams georiënteerd.
95

  

 

Waalse kranten: radicale Walen over Keltische voorouders en Waterloo 

In het onderzoek naar historische referentiekaders in Waalse kranten worden twee radicale 

Waalse kranten besproken: de in Parijs uitgegeven L’ p      wallonne en de gecensureerde 

krant Le Peuple wallon. L’ p               propageerde als enige oplossing voor België het 

federalisme en de aanhaling van hechtere banden met Frankrijk. De krant had daarnaast als 

doel om de Fransen kennis te laten maken met het Waalse gedachtegoed. Le Peuple wallon 

werd mede opgericht door twee leden van een beweging van jonge Walen en sloot zich aan 

bij zowel socialistische ideeën als het federalisme. Vanaf juli 1918 radicaliseerde de krant 

                                                           
93

 De Vlaamsche Post (27 april 1915). 
94

 De Vlaamsche Post (8 december 1915), De Vlaamsche Post (23 februari 1916); Gazet van Brussel (28 oktober 

1915), Gazet van Brussel (23 juni 1915).  
95 Hasquin, R  u      ’U        é      ux     , 147-156, Chantal Kesteloot, ‘Mouvement wallon et identité 

nationale’ in: Courrier hebdomadaire du CRISP 7 (1993) , 1-48, alhier 18-23. ,  



30 

 

steeds meer door afstand te nemen van de Belgische Werkliedenpartij en voor afscheiding van 

Wallonië te propageren. Sindsdien verwees de krant ook meer naar historische 

gebeurtenissen.
96

 

 In de bestudeerde Waalse kranten kwamen een aantal dezelfde aspecten naar voren als 

bij de Vlaamse kranten zoals het benadrukken van het onafhankelijke en vrijheidslievende 

karakter van de Walen en een nostalgische benadering van de Middeleeuwen. Visies op de 

Belgische Revolutie verschilden logischerwijs van de Vlaamse visies, maar de Waalse 

kranten interpreteerden deze gebeurtenis onderling ook niet eenduidig. L’ p               

besteedde in haar historische verhandelingen meer aandacht aan de gezamenlijke geschiedenis 

van Wallonië met Frankrijk wat opvallende referentiekaders opleverde. 

 In beide bladen werd naar het vrijheidslievende en onafhankelijke karakter van de 

Walen verwezen via het discours van de militante Waal en schrijver Albert Mockel.
97

 

Volgens hem hadden Walen niet alleen een onafhankelijk karakter, maar waren ze ook 

strijdlustig, hadden ze soms een mysterieuze instelling of werden ze geleid door dromen.
98

 Dit 

karakter kwam voornamelijk naar voren in de Middeleeuwen, die hierom evenals in andere 

kranten als een glorieuze periode beschouwd werden. Verwijzingen naar de Middeleeuwen 

hadden regelmatig betrekking op personages en gebeurtenissen die ook in de nationale 

geschiedenis belangrijk waren zoals Karel de Grote, de kruisvaarder Godefried de Bouillon, 

de zeshonderd Franchimontezen die in 1468 de hertog van Bourgondië aanvielen te Luik en 

Karel V.
99

 Het verzet van de Franchimontezen is zowel gebruikt om de Belgische als de 

Waalse identiteit te definiëren en logischerwijs werd zij in radicale Waalse bladen gebruikt 

om de Waalse onafhankelijke identiteit vorm te geven.
100

 

 Een andere manier waarop beide kranten het Waalse karakter wilden definiëren was 

door te betogen dat de Frankische invallen in de vroege Middeleeuwen weliswaar nieuwe 

elementen hadden toegevoegd aan het Waalse volk, maar dat hun oorspronkelijke karakter 

onaangetast was gebleven. Daarbij betoogden beide kranten voornamelijk dat de Vlamingen 
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sterker beïnvloed waren door de van oorsprong Germaanse volkeren en de Walen meer door 

Keltische volkeren. Wallonië werd gezien als ‘Romaanse grond’. De Waalse pers 

accentueerde de ontwikkeling van twee verschillende beschavingen in de Belgische 

geschiedenis en niet van de door Pirenne beschreven unieke Belgische beschaving die 

ontstaan was uit de ontmoeting tussen twee rassen.
101

 Deze artikelen sloten al aan bij de 

opkomende naoorlogse interesse in voorouders van de Vlaamse en Waalse natie. Het idee dat 

Walen oorspronkelijk van de Kelten afstamden werd toen wijder verbreid.
102

    

 Naast de Middeleeuwen vormde de Belgische Revolutie een belangrijk referentiekader 

voor de bestudeerde Waalse kranten, al werd hier minder vaak naar verwezen dan in de 

bestudeerde Vlaamse kranten. Met de opkomst van de Waalse beweging aan het einde van de 

negentiende eeuw eigenden veel wallinganten zich in het begin van de twintigste eeuw de 

revolutie van 1830 toe door zich deze voor te stellen als een in essentie Waalse of Franstalige 

revolutie. In 1913 besloot het Waalse Assemblee dat er een nationale feestdag voor Wallonië 

kwam op de laatste zondag van september om de revolutionaire septemberdagen van 1830, 

waarin de Waalse bijdrage het grootst geweest was, te herdenken. In de hier opvolgende jaren 

trad echter ook een andere interpretatie van de Belgische Revolutie naar voren onder 

wallinganten, namelijk deze van het ‘reünionisme’: het idee dat het eigenlijke doel van veel 

Walen in 1830 niet onafhankelijkheid was, maar hereniging met Frankrijk.
103

 Het 

‘reünionisme’ en in mindere mate de Waalse visie op 1830 waren aanwezig in L’ p      

wallonne. De krant beschouwde de revolutie wel als een nationale revolutie, maar benadrukte 

dat de tweede fase van de revolutie, waarvan de septemberdagen het hoogtepunt waren, 

voornamelijk Waals waren.
104

 Daarnaast accentueerde de krant de wens van de Walen om 

zich in 1830 aan te sluiten bij Frankrijk. De krant zette zich niet af tegen de ontwikkelingen 

die na de Belgische Revolutie hadden plaatsgevonden, maar beschouwde de politiek na 1830 

als onhandig en onbeholpen.
105

 In Le Peuple wallon speelde de Belgische Revolutie 

nauwelijks een rol. Er werd slechts een enkele keer verwezen naar de kunstmatige eenheid die 

in 1830 gevormd werd, waarschijnlijk om onvrede met de Belgische staat te benadrukken.
106
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 Met het achterliggende idee om tijdens de oorlog toenadering tot Frankrijk te zoeken, 

werd in L’ p               niet alleen de wens tot vereniging met Frankrijk in 1830 

beschreven, maar refereerde de krant ook aan verschillende historische gebeurtenissen die van 

Waalse trouw aan Frankrijk getuigden. Dit discours botste soms met de Belgische nationale 

geschiedenis. Er werd bijvoorbeeld verwezen naar de kruistochten, de Guldensporenslag 

waarin Walen aan de Franse kant gevochten hadden, de Honderdjarige Oorlog en het jaar 

1793 waarin het prinsdom Luik en het graafschap Henegouwen om annexatie bij Frankrijk 

vroegen. De klemtoon lag duidelijk op de steun die Wallonië aan Napoleon in de slag bij 

Waterloo (1815) had geleverd.
107

 Waterloo werd gezien als een ontroerende les waarin het 

heroïsme en de trouw van de Walen zichtbaar was. 
108

. De strijd werd ook in verband gebracht 

met het moedige, maar bloedige verzet dat Luik in 1914 aan Duitsland geleverd had om trouw 

aan Frankrijk te bevestigen.
109

 De interesse in de gezamenlijke geschiedenis met Frankrijk 

onder wallinganten zou zich pas echt gaan ontwikkelen tijdens het interbellum, bijvoorbeeld 

met de eerste bedevaart naar Waterloo in 1928.
110

 In dit opzicht kan L’ p               

beschouwd worden als een voorloper van een specifieke Waalse visie op de Belgische 

geschiedenis. 

 De twee bestudeerde Waalse kranten trachtten tijdens de oorlog om naast elementen 

uit de Belgisch nationale geschiedenis ook een specifieke Waalse visie op de geschiedenis 

uiteen te zetten. Hierbij benadrukten zij het vrijheidslievende en onafhankelijke karakter van 

de Walen dat voornamelijk zichtbaar was in de Middeleeuwen en de Keltische wortels van het 

Waalse volk. L’ p               was sterk gefocust op de gezamenlijke geschiedenis met 

Frankrijk, waardoor de slag bij Waterloo een belangrijk referentiekader vormde. De 

verschillende visies op de Belgische Revolutie die in de bestudeerde bladen naar voren 

kwamen, zouden ook verklaard kunnen worden door het feit dat de Waalse beweging aan de 

vooravond van de Eerste Wereldoorlog geen homogene beweging met een duidelijke visie 

was.
111

  

 Zowel radicale flaminganten als wallinganten kregen in de Eerste Wereldoorlog een 

kans om in de pers vanuit hun onvrede over de Belgische staat hun visie op de geschiedenis 

van Vlaanderen dan wel Wallonië uiteen te zetten. Dit resulteerde enerzijds in afwijkende 

interpretaties van het nationale verleden tussen de regionale kranten. Anderzijds vulden de 
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verschillende interpretaties elkaar juist aan, bijvoorbeeld bij visies op de Belgische Revolutie. 

Het is goed om hierbij in het achterhoofd te houden dat het onderscheid tussen Walen en 

Vlamingen in het begin van de negentiende eeuw nog niet bestond, maar dat dit bewustzijn 

pas in de tweede helft van de negentiende eeuw opkwam. Dat het Vlaams bewustzijn zich al 

verder ontwikkeld had dan het Waals bewustzijn was ook terug te zien in de verwijzingen 

naar het nationale verleden: in de radicale Waalse kranten waren meer verwijzingen te vinden 

die overeen kwamen met het nationale verleden zoals beschreven in de katholieke en 

socialistische pers, dan de Vlaamse activistische pers. Specifiek Vlaamse en Waalse 

interpretaties zouden in het interbellum gangbaarder worden.  
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Conclusie 

Verwijzingen naar het nationale verleden in Belgische kranten uit de Eerste Wereldoorlog zijn 

te duiden aan de hand van ontwikkelingen in de Belgische staat die grotendeels 

ontwikkelingen binnen de Belgische geschiedschrijving van 1830 tot 1940 weerspiegelen. Tot 

de jaren 1880 karakteriseerden tegenstellingen tussen katholieken en liberalen de Belgische 

politiek. Daarna zouden de katholieken de overhand krijgen. De negentiende en het begin van 

de twintigste eeuw werden daarnaast gekenmerkt door de opkomst van de Vlaamse beweging, 

gevolgd door de opkomst van de Waalse beweging en socialistische stromingen. Tijdens het 

interbellum werden socialistische bewegingen opgenomen in het politieke systeem. Radicale 

flaminganten en wallinganten verzetten zich steeds meer tegen de Belgische staat. De 

ontwikkeling van het nationaal bewustzijn en de Belgische geschiedschrijving spiegelde zich 

hieraan.  

 De revolutie van 1830 stimuleerde de nationale geschiedschrijving, die vervolgens in 

de loop van de negentiende eeuw versplinterde. Katholieken en liberalen interpreteerden de 

nationale geschiedenis op verschillende manieren. Daarnaast legden de Vlamingen de nadruk 

op de geschiedenis van het graafschap Vlaanderen. Eerst paste deze geschiedschrijving nog 

binnen het nationale vertoog, maar na de Eerste Wereldoorlog ontwikkelde zich een Vlaamse 

nationale geschiedschrijving die zich hiertegen afzette. Het nationale verhaal bleef wel 

bestaan en herleefde vanaf 1900 in het discours van de historicus Henri Pirenne. Kenmerkend 

voor het begin van de twintigste eeuw tot aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog is 

echter de verbrokkeling van het nationaal bewustzijn en de nationale geschiedschrijving. 

Socialisten bestudeerden de nationale geschiedenis meer via een marxistische invalshoek en 

sommige gebeurtenissen interpreteerden zij hierdoor verschillend. Deze verschillen kwamen 

na de oorlog echter minder nadrukkelijk naar voren. Daarnaast kwam er binnen de Waalse 

beweging langzaamaan ook meer aandacht voor hun ‘eigen’ geschiedenis.  

In de historiografie over de ontwikkelingen van het nationaal bewustzijn en de 

nationale geschiedenis wordt de Eerste Wereldoorlog soms gezien als een katalysator van 

tegengestelde ontwikkelingen: door een opleving van patriottisme werd het nationaal 

bewustzijn en de nationale geschiedschrijving versterkt, maar tegelijkertijd kwam het 

Vlaamse en in mindere mate het Waalse gedachtegoed naar voren. De Duitse censuur leidde 

tot veranderingen in de Belgische pers die daardoor tijdens de oorlog een divers karakter 

kreeg. Sommige kranten werden in omringende landen uitgegeven en ook werden er in het 

buitenland nieuwe kranten opgericht. In België zelf ontstond vanuit voornamelijk katholieke 
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milieus een clandestiene pers. In samenwerking met enkele collaborerende Vlamingen, en 

zeer sporadisch met Walen, richtten de Duitsers daarnaast nieuwe dagbladen op.  

 In het onderzoek naar nationale historische verwijzingen in een aantal van deze 

kranten kwam naar voren dat de late Middeleeuwen – waaronder de Guldensporenslag, Jacob 

van Artevelde en de Franchimontezen-, de Belgische Revolutie en het resultaat daarvan 

belangrijke referentiekaders vormden tijdens de oorlog. Er werd gezocht naar (nationale) 

helden en heldhaftige gebeurtenissen zoals opstanden en veldslagen. Het benadrukken van de 

vrijheidslievendheid en onafhankelijkheid van de Belgen, Vlamingen of Walen vormde 

hierbij een terugkerend thema. Er werd niet alleen verwezen naar glorieuze momenten uit de 

vaderlandse geschiedenis, maar ook naar –volgens de visie van de krant- minder voorspoedige 

periodes. In de verzuilde pers werd af en toe gerefereerd aan wrede heersers zoals de hertog 

van Alva. Hiermee probeerde de verzuilde pers Duitsland in een kwaad daglicht te zetten. Om 

haar onvrede over de Belgische staat te uiten, veroordeelde de Vlaamse activistische pers de 

Belgische Revolutie en haar gevolgen. In een poging om toenadering tot Frankrijk te zoeken, 

nam in  ’ p               de slag bij Waterloo, waarbij de Walen aan de kant van de Fransen 

vochten en verloren, een belangrijke plaats in. Kortom, de verbrokkeling van het nationaal 

bewustzijn en de nationale geschiedschrijving kwam ook tot uiting in de Belgische 

oorlogspers. 

 De bestudering van katholieke en socialistische kranten liet echter ook zien dat het 

patriottisme tijdens de oorlog zijn weerklank vond in de geschiedschrijving. De verzuilde 

kranten sloten op veel punten aan bij Pirenne en gaven een eensgezinde visie op het nationale 

verleden. De katholieke pers hanteerde geen specifiek katholieke referentiekaders en verwees 

juist vaker naar de liberale interpretatie van de nationale geschiedenis waarin de Belgische 

vrijheidsstrijd tegen buitenlandse overheersingen centraal stond. De lovende aandacht voor de 

vrijheden die de Belgische Revolutie hadden gebracht, valt te verklaren vanuit het grote 

aandeel dat de katholieken hadden in zowel de revolutie als de opbouw van de Belgische 

staat. Ook de Guldensporenslag vormde een belangrijk referentiekader, met name in De 

Vlaamsche Leeuw. Deze krant distantieerde zich volledig van de collaborerende Vlamingen 

en benaderde het Belgische verleden binnen de kaders van de patriottistische 

geschiedschrijving. De meerderheid van de socialisten toonde zich tijdens de oorlog 

patriotten. Dit uitte zich niet in een overvloed aan verwijzingen naar het nationale verleden, 

maar zij sloten zich wel aan bij het nationale discours waarin de Belgen als een 

vrijheidslievend volk aangeduid werden. Marxistische en internationale benaderingen van de 

geschiedenis voerden niet de boventoon. Door nauwelijks naar de Belgische Revolutie te 
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verwijzen, gingen zij een discussie over verschillende interpretaties hiervan uit de weg, terwijl 

de socialistische interpretatie van de 1830 zowel voor als na de oorlog nog wel eens 

opspeelde. 

 Visies op het Belgische verleden van radicale Vlamingen en Walen die botsten met het 

nationale verhaal kwamen tot uiting in de collaborerende pers en in het buitenland uitgegeven 

bladen. Zij werden vaak geschreven vanuit ontevredenheid met de Belgische staat, wat onder 

andere gepaard ging met een nostalgische benadering van de Middeleeuwen. In de 

activistische Vlaamse kranten werd -mogelijk gestimuleerd door Duitse censuur- het Vlaamse 

leed tijdens Franse onderdrukkingen en vanaf 1830 uitvergroot. De Guldensporenslag werd in 

een enkel geval als breekijzer tegen de verfranste staat gebruikt, maar diende er vaker toe om 

de vrijheidslievendheid van de Vlamingen aan te tonen. Radicale Waalse kranten benadrukten 

dat de Walen meer beïnvloed waren door hun Keltische voorouders dan door Germaanse 

invloeden. Hiermee ontkenden zij het bestaan van een uniek Belgisch karakter. Visies op de 

Belgische Revolutie waren minder eenduidig. Enerzijds interpreteerden zij deze als een 

nationale revolutie waarin de Walen en groter aandeel gehad hadden en destijds gepleit 

hadden voor aansluiting bij Frankrijk. Anderzijds werd de eenheid na 1830 als kunstmatig 

beschouwd. Met name in de Waalse pers werden veel gebeurtenissen ook binnen het nationale 

discours geplaatst. Binnen de relatief jonge Waalse beweging was immers, in tegenstelling tot 

de Vlaamse beweging, nog nauwelijks een ‘eigen’ geschiedschrijving ontstaan. De 

oorlogssituatie versnelde zo het ontstaan van een Vlaams en Waals historisch bewustzijn. 

Veel visies op historische gebeurtenissen en ontwikkelingen in deze kranten waren vlak voor 

de oorlog al opgekomen onder enkele radicalen en zouden tijdens het interbellum gangbaarder 

worden. 

 Uit het krantenonderzoek blijkt inderdaad dat tegenstellingen in België tijdens de 

Eerste Wereldoorlog aan de oppervlakte kwamen. Niet alleen nationale en Vlaamse, maar ook 

Waalse visies op het Belgische verleden werden versterkt. De katholieke en socialistische pers 

verwezen overwegend eensgezind naar het Belgische nationale verleden aansluitend op de 

liberale interpretatie hiervan, terwijl radicale Vlamingen en Walen zich juist tegen een 

nationale benadering afzetten. De oorlogspers vormde hierbij voor allen een spreekbuis.  
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