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Teksten schrijven is een werk van lange adem. Een auteur schaaft en slijpt tot zijn zin-
nen perfect lopen, tot woordkeuze en beeldspraak in evenwicht zijn. Tot elke zin har-
monieus samensmelt met de andere zinnen van een tekst. Stijl en vorm zijn belangrijk.

Dat geldt ook voor publiekshistorische projecten. Vorm is cruciaal voor het succes er-
van. Is een tentoonstelling of website visueel aantrekkelijk? Is een wandelparcours goed 
uitgestippeld? Zijn de teksten aangepast aan de mobiele applicatie waarop ze gelezen 
zullen worden? Dit zijn belangrijke vragen voor wie een project opzet. In deze inspira-
tiegids zijn we daarom ingegaan op de vormelijke mogelijkheden en beperkingen van 
een zevental publiekshistorische genres: publicaties, tentoonstellingen, digitale media, 
wandel- en fietsroutes, levende geschiedenis, educatieve en kunstzinnige projecten.

Maar vorm is lang niet alles. Om interesse of ontroering op te wekken, moet een tekst 
ook een verhaal vertellen. Woorden – hoe sierlijk ook – zijn per slot van rekening 
dragers van inhoud. En alweer kunnen we hetzelfde zeggen voor publiekshistorische 
projecten. Als een project met succes iets wil zeggen over het oorlogs- en bezettings-
verleden, dan moet er historische inhoud aan ten grondslag liggen. Anders zijn clichés 
of zelfs mythes niet ver weg. Het is geen toeval dat de thematische hoofdstukken de 
hoofdmoot uitmaken van deze inspiratiegids. Het zijn inhoudelijke bouwstenen die 
projecten over 14-18 kunnen schragen.

Er zijn vele verhalen te vertellen over de Eerste Wereldoorlog. Wij hebben ervoor geko-
zen om, op basis van de stand van het wetenschappelijk onderzoek, vijf grote thema’s 
naar voren te schuiven. Al deze thema’s belichten elementen uit het dagelijks leven: de 
strijd om overleven, genderverschillen, nationale identificatie, religie, en de heropbouw 
en herinnering na de oorlog. Zo kregen we een zicht op het leven in dorpen en steden 
tijdens de bezetting. Er zijn natuurlijk nog andere invalshoeken die je kunt hanteren om 
de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog in beeld te krijgen. We raden de lezers aan 
om ook naar die andere perspectieven op het oorlogsverleden op zoek te gaan. Er is im-
mers nog veel dat we niet weten over het dagelijks leven tijdens de bezetting van  14-18, 
en er zijn nog een groot aantal bronnen over het lokale leven die onderbenut blijven.
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Dat brengt ons bij een volgend punt: het belang van voorbereidend onderzoek. Door 
in archieven, bibliotheken en privécollecties te duiken, kun je originele en goed on-
derbouwde verhalen naar boven spitten. In een ideaal scenario is historisch onderzoek 
de basis voor je project. Om dit onderzoek te ondersteunen, zijn we in dit boek 
ingegaan op enkele bronnen die je kunt gebruiken bij een publieksproject over het 
dagelijks leven. We illustreerden ook kort hoe je die bronnen kritisch kunt lezen.

Wij hebben dit boek opgebouwd als een traject. We begonnen met een reflectie over 
de eigen uitgangspunten, gingen vervolgens op zoek naar interessante vragen en naar 
antwoorden op deze vragen in de bronnen, om ten slotte te belichten hoe die ant-
woorden naar een breder publiek vertaald kunnen worden. Het opzetten van een 
publiekshistorisch project volgt hetzelfde traject: van idee en onderzoek naar vorm-
geving. Steeds opnieuw knopen doorhakken en overleggen horen daarbij. Samenwer-
king is belangrijk. Zo vergroot je het draagvlak van een project en breng je mensen 
met verschillende expertises samen. Een publiekshistorisch project is dus een proces, 
en niet louter een ‘product’. Wanneer je zo nadenkt over publieksgeschiedenis, focus 
je niet exclusief op het eindresultaat. Ook het opdoen van historische kennis, vaardig-
heden en expertise wordt van belang. Publieksgeschiedenis blijkt dan een duurzame 
onderneming. Want hoewel het eindproduct soms vergankelijk is (bijvoorbeeld een 
tentoonstelling), zijn de opgedane kennis en expertise dat niet.

In 2014-2018 zal de Eerste Wereldoorlog nadrukkelijk aanwezig zijn: in de media, 
in scholen, in dorpen en steden. Op televisie zal een fictiereeks uitgezonden worden 
die heel wat kijkers zal boeien. Verschillende musea en culturele instellingen maken 
plannen voor grootscheepse initiatieven. Terecht zal de frontgeschiedenis en de her-
denking van de gevallen soldaten op grote aandacht kunnen rekenen. Toch omvat de 
geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog meer dan de frontervaring. Tijdens 14-18 
was België grotendeels een bezet land. Dat bezettingsverleden roept evenzeer vragen 
op, en heel wat lokale spelers koesteren plannen om dit verleden in de schijnwerpers 
te plaatsen. Met dit boek willen we aan hun vragen en noden tegemoetkomen. We 
hopen dat het heemkundigen, erfgoedwerkers, lokale besturen, cultuurbeleidscoör-
dinatoren, leraren, culturele verenigingen – kortom: iedereen die aan de slag wil met 
het lokale oorlogsverleden – van voldoende inhoudelijke en methodologische bagage 
voorziet om boeiende en gefundeerde projecten over de oorlog op te zetten. We hopen 
ook dat het hen inspireert om vanaf 2014 een brede waaier aan verhalen te vertellen, 
over individuen, groepen, dorpen en steden. Het verleden laat zich niet vertellen als 
een monoloog.
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1. S. De Schaepdrijver (2005), De Groote Oorlog. Het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog 
(Amstel: Olympus) , p. 116.

2. De cijfers lopen natuurlijk uiteen afhankelijk van de geconsulteerde bron. Vallen de slachtoffers 
van de Armeense genocide, in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog ook onder dit dodental? 
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gekwetsten niet in rekening zijn gebracht en dat ook de Spaanse Griep (alweer in de nasleep van 
de Eerste Wereldoorlog) massale sterfte veroorzaakte. Ook het leed van vluchtelingen wereldwijd 
kan moeilijk nog gekwantificeerd worden. Zie http://necrometrics.com/20c5m.htm#WW1.

3. W. Van Driessche (2011) , ‘De kleine oorlog om de Groote Oorlog’, in De Standaard, 12 novem-
ber 2011, p 24-25
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Oorlog. Het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog (Amstel: Olympus) , p. 78 en L. Zuc-
kermann (2004), De verkrachting van België. Het verzwegen verhaal over de Eerste Wereldoorlog 
(Antwerpen: Spectrum), p. 33.

3. Uhlanen waren Duitse verkenningstroepen te paard. Zij gingen het eigenlijke bezettingsleger vooraf.
4. A. Lüdtke (1989), ‘Introduction: what is the history of everyday life and who are its practitio-

ners?’, in A. Lüdtke (ed.), The history of Everyday Life. Reconstructing Historical Experiences and 
Ways of Life (Princeton: Princeton University Press), p. 12.

5. Zie I. Van Driessche (2007), Ons dorp is het schoonste en wij zijn de beste. Dorpen: inspiratiebron-
nen voor een veranderende volkscultuur in Vlaanderen. Zeveneken, s.n., p. 106-120 en p. 257.

6. Zie bijvoorbeeld de oorlogsmemoires van minderbroeder H. Thans (1926), Mijn oorlog (Meche-
len), p. 157-158.

7. Met dank aan Bert De Munck.
8. P. Daileader en P. Whalen (2010), French Historians, 1900-2000. New Historical Writing in Twen-

tieth-Century France (Oxford: Wiley), p. 83-84.
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 9. C. Ginzburg (1982), De kaas en de wormen. Het wereldbeeld van een 16e-eeuwse molenaar (Am-
sterdam: Bert Bakker).

10. R. Darnton (1984), The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History (New 
York: Vintage).

11. H. Zinn (2007), Geschiedenis van het Amerikaanse volk (Berchem: Epo).
12. Zie R. Chickering (2007), The Great War and Urban Life in Germany. Freiburg, 1914-1918 

(Cambridge: Cambridge University Press); B. Ziemann (2007), War Experiences in Rural Ger-
many (Oxford: Berg); en J. Winter en J. Robert (2007), Capital Cities at War. Paris, London, 
Berlin 1914-1918 (Cambridge: Cambridge University Press).

13. Zie L. Vandeweyer (2003), Een kleine stad in een Groote oorlog. De Eerste Wereldoorlog en het ac-
tivisme te Tienen en omgeving (Tienen: Aqua Fortis) en L. Schepens (1983), Brugge bezet (1914-
1918 en 1940-1944). Het leven in een stad tijdens twee wereldoorlogen (Tielt: Lannoo). De talrijke 
scripties over de Eerste Wereldoorlog kan men terugvinden via de rubriek de twee wereldoor-
logen in het mededelingenblad van de Belgische vereniging voor Nieuwste Geschiedenis (ook 
online op http://www.bvng.be/nederlandstalig/x_beginp.htm). Ook de historische productie 
van de Universiteiten van Gent en Leuven is in kaart gebracht: L. François en G. Leloup (2004), 
Te paard op drie eeuwen: bibliografie van de licentiaats- en doctoraatsverhandelingen aan de Vak-
groepen Geschiedenis van de Universiteit Gent 1891-2003 (Gent: Academia Press) en De Leuvense 
historici betiteld: titels van licentiaatsverhandelingen en doctoraten Geschiedenis, 1934-2008 (Leu-
ven: Vereniging Historici Lovanienses). Het voordeel van deze werken is dat men thematisch 
kan zoeken naar interessante werken. Daarnaast is er natuurlijk de algemene bibliografie voor 
Belgische geschiedenis, die sinds 1953 verschijnt in het Belgisch Tijdschrift voor Filologie en 
Geschiedenis.

14. H. Renders, De grenzen van representativiteit: biografie, life writing en microhistory, op http://
www.rug.nl/let/onderzoek/onderzoekcentra/biografieinstituut/docs/JWRenders_Grenzen_van_
Representativiteit.pdf, geconsulteerd op 10 augustus 2012.

15. N. Wouters (2009), Het geval De Paep (1898-1985). Oorlogsherinnering, beeldvorming en lo-
kale geschiedenis, Het Land van Beveren, (LII)1, p. 60.

16. Zie in die context ook P. Purseigle (2004), Beyond and below the nations. Towards a comparative 
history of local communities at war, in J. Macleod en P. Purseigle (eds.), Uncovered Fields. Perspec-
tives in First World War Studies (Leiden: Brill), pp. 95-123.

17. Gedurende het grootste deel van de bezetting stond het Generalgouvernement onder het bevel van 
de gouverneur-generaal Moritz Freiherr von Bissing, waarbij er zowel militair als een burgerlijk 
bestuur (of Zivilverwaltung) was. Het Etappengebiet daarentegen werd alleen door de militairen, 
bestuurd. Wat Von Bissing uitvaardigde was er alleen geldig als ook de opperbevelhebber van het 
4e leger tekende. Omdat buitenlandse inspectie veel minder mogelijk was en de krijgswet flexi-
bel werd toegepast, was het Etappengebiet onderworpen aan een harde militaire logica. Grosso 
modo was het Etappengebiet (dat bestond uit Oost- en West-Vlaanderen en delen van Henegou-
wen en Luxemburg) ook afgesloten van het Generalgouvernement, wat regelmatig contact tussen 
bijvoorbeeld Gent en Brussel zeer bemoeilijkte. Afhankelijk van de krijgsverrichtingen konden 
de grenzen ook opschuiven. De Duitse administratie was in elk geval vrij complex, met allerlei 
aparte statuten voor Antwerpen, Marinegebiet en Operationsgebiet (extra onderverdelingen aan 
het front). Deze indelingen waren voor het dagelijks leven minder relevant. Zie S. Vandenbogaer-
de (2009), Een kijk op de administratiefrechtelijke organisatie van het “Etappengebied” tijdens de 
Eerste Wereldoorlog, onuitgegeven licentiaatsverhandeling (Gent: Universiteit Gent), p. 48

18. M. Beyen (2012), “Alleen nog maar een straatnaam? Verzetshelden in de Wilselse herinnerings-
politiek”, Tijd-schrift, (2)1, p. 22-35.
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19. F. Hartog (2002), Régimes dhistoricité. Présentisme et expériences du temps (Paris: Seuil). Zie ook 
W. Frijhoff (2011), De mist van de geschiedenis. Over herinneren, vergeten en het historisch geheugen 
van de samenleving (Nijmegen: Vantilt).

20. A. Lüdtke (1989), ‘Introduction: what is the history of everyday life and who are its practitio-
ners?’, in A. Lüdtke (ed.), The history of Everyday Life. Reconstructing Historical Experiences and 
Ways of Life (Princeton: Princeton University Press), p. 4-5.

21. Zie hiervoor G. Aly (2005), Hitlers Beneficiaries: Plunder, Racial War and the Nazi Welfare State 
(New York: Picador).

22. P. Scholliers (1985), Loonindexering en sociale vrede. Koopkracht en klassenstrijd in België tijdens het 
interbellum (Brussel: VUB, Centrum voor hedendaagse sociale geschiedenis), p 20 en p 42. De in-
dustrialisering en mechanisering die na 1918 ook in de kleinere sectoren (leder, hout, tabak, kledij 
en bouw) zou doordringen, zorgde ervoor dat ongeschoolde arbeiders toegang kregen tot traditio-
neel ambachtelijke arbeid. De scholing en kunde van de ambachtsman kwam dus onder druk.

23. G. Moulart, L. Strauss e.a. (1920), La Belgique coloniale, commercial, financière, industrielle, mari-
time et sociale (Luik: Société belge d’études et d’expansion), p 80. De Belgische arbeiders hadden 
de langste werkdagen en de laagste lonen.

24. G. Deneckere (2006), 1900. België op het breukvlak van twee eeuwen (Tielt: Lannoo), p. 132-133.
25. Zie hiervoor C. Lis, H. Soly en D. Van Damme (1985), Op vrije voeten? Sociale politiek in West-

Europa (1450-1914) (Leuven: Kritak), p. 56.
26. Op de ongeveer 7,6 miljoen Belgen hadden één miljoen mannen één stem, 410 000 mannen 

twee stemmen en 325 000 mannen drie stemmen bij de nationale verkiezingen.
27. G. Deneckere (2006), 1900. België op het breukvlak van twee eeuwen (Tielt: Lannoo), p. 117.
28. Ibid., p. 102.
29. S. De Caigny (2010), Bouwen aan een nieuwe thuis. Wooncultuur in vlaanderen tijdens het inter-

bellum (Leuven: Leuven Universitaire Pers), p. 22-24.
30. G. Deneckere (2006), 1900. België op het breukvlak van twee eeuwen, p. 131.
31. M. Reynebeau (2003), Een geschiedenis van België (Tielt: Lannoo), p. 170.
32. Zie bijvoorbeel A. Dalcq (1994), Années de ferre, années de feu. Une famille dans la guerre 14-18 

(Brussel: Racine) en S. De Schaepdrijver (2008), “We who are so cosmopolitan”: the war diary of 
Constance Graeffe, 1914-1915 (Brussel: Algemeen Rijksarchief ).

33. D. Lowenthal (1985), The Past Is a Foreign Country (Cambridge: Cambridge University Press).
34. Met dank aan Bert De Munck. Voor een toepassing van deze inzichten op erfgoed- en geschie-

denisonderwijs zie C. Van Boxtel (2011), ‘Heritage as a resource for learning. Opportunities 
and challenges’, in C. Van Boxtel, S. Klein, en E. Snoep (red.), Heritage Education. Challenges in 
dealing with the past (Amsterdam: Erfgoed Nederland), p. 40-42. David Lowenthal waarschuwt 
er ook voor dat het verleden in plaats van een vreemd ons eigen, opgekuist land wordt, zodat 
sommige stukken gevierd maar andere vergeten worden (in J. De Groot (2008), Consuming 
History. Historians and heritage in contemporary popular culture (Abingdon, Oxon en New York: 
Routledge), p. 4).

35. D.E.H. De Boer (1994), ‘De historicus en het grote publiek’, in M. Van Rooijen (red.), Ge-
schiedenis in de praktijk: inleiding tot publieksgeschiedenis (Den Haag: Sdu Uitgeverij Koningin-
negracht), p. 142.

36. Zie over het werken met verschillende tijdsdimensies ook de uiteenzetting van P. Gielen over 
lokalitijd, globalitijd en glokalitijd (P. Gielen en R. Laermans (2005), Cultureel Goed: over het 
(nieuwe) erfgoedregiem (Leuven: LannooCampus), p. 153-178).
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37. Voor een uitgebreidere uiteenzetting over dit thema zie M. Van Alstein (2011), Honderd jaar 
Eerste Wereldoorlog in het teken van vrede (Brussel: Vlaams Vredesinstituut).

38. Voor een overzicht van de discussie zie C. Lorenz (1998) De constructie van het verleden. Een 
inleiding in de theorie van de geschiedenis (Boom, Amsterdam Meppel), p. 85 en 143 en verder.

39. I. Steijven (2009), ‘Een dissonante herinnering. Diogenes en de toekomst van het oorlogserf-
goed’, Levend erfgoed, (6)2, p. 33.

40. Met dank aan Barbara Deruytter.
41. Het resultaat van deze selectie is dat niet elke bladzijde van de gemeentelijke notulen moet worden 

nagelezen, of niet elk aanwezig object uit 14-18 moet worden gepresenteerd. Men kan meer tijd en 
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nog niet aan werd gedacht (bijvoorbeeld een streekroman over het molenaarsleven...). Voor elk mo-
gelijk thema is er bovendien wetenschappelijke omkadering. Over de molenaar zie bijvoorbeeld F. 
Becuwe (2009), In de ban van Ceres. Klein- en grootmaalderijen in Vlaanderen (ca. 1850 – ca. 1950) 
(Brussel: Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed) en R. Van Lierde (1970), ‘Sint-Niklaas en zijn 
windmolens’, Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 73(3-4), p. 255-282.

42. M. Amara (2008), Des Belges à l’épreuve de l’Exil. Les réfugiés de la Première Guerre mondiale. 
France, Grande-Bretagne, Pays-Bas (Brussel: Université de Bruxelles).

43. Zie D. Killingray (2010), ‘The war in Africa’, in J. Horne (ed.) A companion to World War I. 
(Chichester: Blackwell Publishing), p. 114 en p. 121. Zie verder ook G. Vanthemsche (2007), 
Congo. De impact van de kolonie op België (Tielt: Lannoo), p. 107.

44. K. Van Nieuwenhuyse (2009), Tussen buit en baat. Congo in het interbellum (Leuven en Den 
Haag: Acco), p 99-100.

45. Zie bijvoorbeeld F. Becuwe (2009), In de ban van Ceres. Klein- en grootmaalderijen in Vlaande-
ren (ca. 1850 – ca. 1950) (Brussel: Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed); R. Van Lierde 
(1970), ‘Sint-Niklaas en zijn windmolens’, Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van 
Waas, 73(3-4), p. 255-282; en P. Scholliers (1993), Arm en rijk aan tafel. Tweehonderd jaar eetcul-
tuur in België (Berchem: Epo).

46. P. Lefèvre en J. Lorette (1987), La Belgique et la Première Guerre mondiale: bibliographie (Brussel: 
Koninklijk Legermuseum) en P.A. Tallier en S. Soupart (2001), La Belgique et la Première Guerre 
mondiale: bibliographie (Brussel: Koninklijk Legermuseum & Algemeen Rijksarchief ).

47. Zie https://www.zotero.org/groups/first_world_war_studies_bibliography, geconsulteerd op 
16/08/12.

48. P. Beusen, H. Rombaut en M. Pauly (1998), Bibliografie van de geschiedenis van de steden van 
België en van het groothertogdom Luxemburg – Bibliographie d’histoire des villes de Belgique et du 
Grand-Duché de Luxembourg (Brussel: Gemeentekrediet). Deze bibliografie omvat ca. 20.000 ti-
tels, handelend over België en het Groothertogdom Luxemburg tot 1940. De lopende bibliogra-
fie van de geschiedenis van België vindt men ieder jaar in het Belgisch Tijdschrift voor Filologie 
en Geschiedenis.

49. Zie http://www.cegesoma.be/cms/catalogue_nl.php.
50. J. Merriman en J. Winter (eds.) (2006), Europe since 1914. Encyclopedia of the Age of War and 

Reconstruction (Detroit: Scribner Library of Modern Europe); G. Hirschfeld (e.a.) (2003), Enzy-
klopädie Erster Weltkrieg (Paderborn: Utb Gmbh); en S. Audoin- Rouzeau en J.J. Becker (2004), 
Encyclopédie de la Grande Guerre, 1914-1918. Histoire et culture (Parijs: Bayard Jeunesse).

51. Dit internationale project heeft ook een belangrijk bibliografisch luik; de catalogi van verschillen-
de Europese bibliotheken (waaronder ook die van de Universiteit Gent) zullen aan de bijdragen 
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uit de encyclopedie gelinkt worden. Zie http://www.1914-1918-online.net, geconsulteerd op 
16/08/12.

52. J. Horne (red.) (2010), A Companion to World War One (Chichester: Wiley-Blackwell).
53. In de reeks Studies in the social and cultural history of modern warfare van de Universiteit van Cam-

bridge worden met name de sociale en culturele aspecten van het fenomeen oorlog belicht. Zie 
J. Winter en J.L. Robert (1997), Capital Cities at War (Cambridge: Cambridge University Press) 
en met focus op het sociale element van dezelfde auteurs (2007), Capital Cities at War. Volume 2: 
Cultural history (Cambridge: Cambridge University Press).

54. Een voorbeeld uit de Legacy of War reeks van Berg Publishers is S. Audoin-Rouzeau (1992), Men 
at War, 1914-1918: National Sentiment and Trench Journalism in France During the First World 
War (Providence: Berg Publishers). In de reeks History of Warfare werd één publicatie specifiek 
aan de Eerste Wereldoorlog gewijd, zie H. Jones e.a. (eds.) (2008), Untold War: New Perspectives 
in First World War Studies (Leiden: Brill).

55. S. Jaumain, M. Amara, B. Majerus en A. Vrints (red.), Une guerre totale? La Belgique dans la 
Première Guerre mondiale. Nouvelles tendances de la recherche historique. Actes du colloguqe inerna-
tional organisé à l’ULB du 15 au 17 janvier 2003 (Brussel: Algemeen Rijksarchief ) en Colloque 
international organisé par les Archives de l’État et le Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire 
3-6 novembre 2008 Quand les canons se taisent – En toen zwegen de kanonnen – When the Guns fall 
Silent. Actes du colloque international organisé par les Archives de l’État et le Musée royal de l’Armée 
et d’Histoire militaire (Brussel: Algemeen Rijksarchief ), p.225-254.

56. S. De Schaepdrijver De Groote Oorlog: het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog (Amster-
dam: Atlas) 1997.

57. Deze tijdschriften kunnen worden teruggevonden in de meeste wetenschappelijke onderzoeksin-
stellingen in België. Daarnaast is er het tijdschrifts Guerre mondiales et conflits contemporains, dat 
alle gewapende conflicten uit de 20e eeuw behandeld. Dichter bij huis en de frontstreek is er het 
tijdschrift Shrapnel van de amateur-historische vereniging Western Front Association België.

58. Op de website van de Belgische Vereniging voor Nieuwste Geschiedenis is het oude tijdschrift 
Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis en het nog lopende Belgisch Tijdschrift voor de 
Nieuwste Geschiedenis volledig raadpleegbaar. Zie http://www.journalbelgianhistory.be.

59. Ook het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed Faro brengt een driemaandelijks tijdschrift 
uit met thema’s die nauw aansluiten bij publieksgeschiedenis en heemkunde. Zie http://www.
faronet.be.

60. Het loont vaak de moeite om ook de heemkundige bladen van andere gemeenten te raadplegen 
en onderzoek over de jaren vóór en na 1914-1918 niet bij voorbaat van tafel te schuiven. Op 
de hoogte zijn van de bredere context werpt immers in veel gevallen zijn vruchten af tijdens het 
verdere onderzoek.
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samenleving (Brussel: VUBpress), p. 177.

 2. De dynamiek van genderhiërarchie wordt door Margaret Higgonet vergeleken met het beeld van 
de dubbele helix. De waarde en status van man en vrouw zijn als twee stroken in een helixvorm, 
die elkaar nooit ontmoeten. Welke opwaardering het ‘vrouwelijke’ ook ondergaat, telkens blijft 
dit ver onder de waarde van het ‘mannelijke’. Zie M. Higonnet en P. Higonnet (1987), ‘The 
double helix’, in M. Randolph Higonnet, J. Jenson, S. Michel en C. Weitz (red.), Behind the 
lines. Gender and the two world wars (New Haven: Yale Univesity Press), p. 34.

 3. We gebruiken de term ‘doorsnee’ met de grootste voorzichtigheid en nuance (zie ook hoger). We 
verbinden er geen waardeoordeel aan. De term is hier enkel gebruikt als de tegenpool voor de 
succesvolle ondernemer, de nationale politicus, de grote generaal, ...

 4. We hernemen hier even de definitie die we ook in het thema overleven en ondernemen heb-
ben gebruikt; een bestaansstrategie of overlevingsstrategie is het coherent streven om vooruit 
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te komen in het bestaan, vaak – maar niet altijd – binnen een familiale context. Het dekt heel 
diverse handelingen, zoals stelen, slijmen bij de baas, een eigen handeltje beginnen, een stukje 
grond bewerken, niet huwen tot men het ouderlijk huis heeft geërfd of meedoen aan een revolu-
tie. Zie L. Heerma van Voss (2002), Why is there no socialism in the Netherlands? De Nederlandse 
arbeidersklasse in de twintigste eeuw: rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bij-
zonder hoogleraar in de sociaaleconomische geschiedenis sinds 1870 aan de Universiteit Amsterdam 
(Amsterdam), p. 10.
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Krieg’, in A. Bauerkämper en E. Julien (red.), Durchhalten! Krieg und Gesellschaft im Vergleich 
1914-1918 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co KG), p. 131.

 6. Y. Segers e.a. (2004), Leven van het land: boeren in België 1750-2000 (Leuven: Davidsfonds), 
p. 27.

 7. Verslag over de Stichting van het werk te Gent en over de werkzaamheden van het eerste jaar voorge-
dragen in de algemeene vergadering van 12 october 1902 (Gent), 23 p.

 8. L. Van Molle en P. Heyrman (red.) (2001), Vrouwenzaken, zakenvrouwen. Facetten van vrouwelijk 
zelfstandig ondernemerschap in Vlaanderen, 1800-2000 (Gent: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen 
en KADOC), p. 106.

 9. E. Gubin en L. Molle (2009), Jongens en meisjes...besteming bekend? België, 1830-2000 (Brussel: 
AVG-Carhif ), p. 13 en 59. Zie ook N. Bracke (1995), O...die vrouwen! Visies op vrouwenarbeid: de 
standpunten van de Belgische Werkliedenpartij over de deelname van de vrouwen aan het gecentraliseerde 
produktieproces, 1880-1914 (Gent: onuitgegeven licentiaatsverhandeling Universiteit Gent) en U. 
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10. Zie hierover D. Thom (2000), Nice girls and rude girls. Women workers in World War I (London: 
I.B. Tauris).
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hadden voor een pensioen (Algemene Spaar- en Lijfrentekas). Lage lonen en de kost van basisbe-
hoeften (huisvesting, voeding, gezondheidszorg) maakten het echter moeilijk om veel te sparen. 
Zie E. Vanhaute (2002), ‘Breadwinner models and historical models. Transitions in labour relati-
ons and labour markets in Belgium, 19th-20th centuries’, in H. Jensen (red.), The Welfare State. 
Past, Present, Future (Pisa: Edizioni Plus), p. 67.
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Land), p. 36.
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menants en M. De Moor (2005), ‘Vrouwenstemmen in Vlaamse oorlogskranten, 1914-1918’, 
Tijdschrift voor geschiedenis, (118)1, p. 12
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N
O

T
EN

209
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AVG-Carhif ), p. 63.
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aan het gecentraliseerde produktieproces, 1880-1914 (Gent: onuitgegeven licentiaatsverhandeling 
Universiteit Gent). De leerplicht tot het lager onderwijs werd officieel ingevoerd in 1914, van 
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op de sterkere Belgische (en bijhorende francofiele) identificatie bij de Waalse BWP-afdelingen. 
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(Amsterdam: Amsterdam University Press), p. 59-60 en L. Van Ypersele (1995), Le roi Albert. 
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65. G. L. Mosse (1990), Fallen Soldiers. Reshaping the Memory of the World Wars (New York). F. Virgili 
verklaart het kaalscheren van collaborerende vrouwen na de Tweede Wereldoorlog vanuit een 
herstel van de Franse mannelijkheid, zie F. Virgili (2000), La France “virile”. Des femmes tendues 
à la libération (Parijs: Payot).

66. J. Slijkhuis en H. Oosterhuis (2012), ‘‘Door vrees en tobberijen bevangen.’ Neurasthenie als 
genderspecifieke beschavingsziekte’, Tijdschrift voor Geschiedenis, (125)1, p. 20-33.

67. E. Witte, A. Meynen en J. Craeybeckx (red.) (2006), Politieke geschiedenis van België van 1830 tot 
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HOOFDSTUK 8

 1. P. Tallier e.a. (2010), Archievenoverzicht betreffende de Eerste Wereldoorlog in België (Brussel: Alge-
meen Rijksarchief ).

 2. Er bestaan bovendien al een aantal gidsen. Zie J.W. van de Wetering (2004), Hoe schrijf ik ge-
schiedenis? Handleiding voor het schrijven van een familie- of streekgeschiedenis (Zwolle: waanders). 
Ook op www.familiegeschiedenis.be kan men een overzicht vinden van bronnen met praktische 
tips en weetjes.

 3. Die rangschikking is in zekere zin kunstmatig, omdat in één bron meestal verschillende thema’s 
aan bod komen.
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 4. Met dank aan Luc Vandeweyer voor deze opmerking. Zie P. Tallier e.a. (2010), Archievenoverzicht 
betreffende de Eerste Wereldoorlog (Brussel: Algemeen Rijksarchief ), p. 207.

 5. Oorlogsboek van het Davidsfonds: Een en ander over de Duitschers in de omschrijving der afdeelingen. 
1914-1918 (Leuven: Davidsfonds, 2 dln)

 6. Om een eerste indruk te krijgen kan men zich wenden tot H. Hasquin e.a. (1981), Gemeenten 
van België: geschiedkundig en administratief-geografisch woordenboek (Brussel: La Renaissance du 
Livre – Gemeentekrediet van België). Daarnaast geven statistische repertoria per gemeente een 
gedetailleerd overzicht van lonen, arbeidssectoren, veebezit, handel, enz. voor bepaalde jaren. 
Deze zijn onder andere te vinden bij de Koninklijke Bibliotheek. Voor een overzicht zie K. 
Janssens en H. Verboven (1995), Statistisch repertorium. Een bibliografisch overzicht van statis-
tieken met betrekking tot België, 19de -20ste eeuw (Brussel: Centrum voor Fiscale Geschiedenis) 
en ‘Publications statistiques officielles de la Belgique de 1830 à 1912’, in Annuaire statistique de 
la Belgique et du Congo belge, 42(1911), pp. 113-123. Extra interessant om het sociaal profiel 
van een gemeente te begrijpen is M. Sauveur (1909), ‘Statistique du vote plural en Belgique’, in 
Bulletin de la Commission Central de Statistique, 20(1907-1908) (Brussel). Daarin vinden we het 
aantal vrije beroepen, gediplomeerden en huizenbezitters.

 7. In sommige gevallen is het gemeentelijk archief reeds overgedragen aan het Rijksarchief, maar 
vaak kan men het archief terugvinden binnen de eigen gemeentegrenzen. De fusies hebben er 
soms wel voor gezorgd dat gemeentearchief van deelgemeenten verspreid, ontoegankelijk of zelfs 
verloren gegaan is.

 8. S. De Schaepdrijver (2005), De Groote Oorlog. Het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog 
(Amstel: Olympus) , p 116.

 9. P. Van den Eeckhout (2009), ‘De gemeenten en de lokale openbare instellingen’, in P. Van den 
Eeckhout en G. Vanthemsche (red.) Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19e-21e 
eeuw (tweede herziene en uitgebreide uitgave) (Brussel: Koninklijke Commissie voor Geschiede-
nis), p. 31-91. Dit boek bevat ook een hoofdstuk over de Eerste Wereldoorlog: P. Tallier (2009), 
‘De Eerste Wereldoorlog’ , p. 705-716.

10. De retrospectieve verslagen over de oorlog konden uitgaan van het gemeentebestuur zelf of van 
een particulier – die dan meestal wel nauwe banden had met het bestuur. Zie bijvoorbeeld het 
verslag van schepen L. Bertrand (1919), Schaerbeek pendant la guerre: 1914-1918 (Brussel: De-
chenne). Daarnaast vinden we verslagen op gemeentelijk vlak in het ‘Gemeenteblad van...’ of 
‘Bulletin Communale de...’ én op het provinciale vlak in de ‘Bestuursmemorialen’.

11. Voor dit laatste zie K. Velle en P. Drossens (2009), ‘De rechterlijke macht’, in P. Van den Eeck-
hout en G. Vanthemsche (red.), Bronnen voor de studie van het hedendaagse België..., p. 620- 649. 
Een voorbeeld van een studie die met gerechtelijke archieven tot stand kwam is A. François 
(2011), Guerres et délinquance juvenile (1912-1950). Un demi-siècle de pratiques judiciaires et 
institutionelles envers des mineurs en difficulté (Brussel: La Charte).

12. Er bestaat (tot 2008) een Vlaamse archief-, bibliotheek- en documentatiegids (vlabidoc-gids) op 
papier, waarin men alle adressen terugvindt voor Vlaanderen en Brussel, met een korte uitleg over 
de collecties. Deze gids kan men ook vinden op http://2010.vlabidoc.be/. Een greep uit relevante 
instellingen (naast het Rijksarchief en zijn afdelingen in de provincies): het Studie- en Documen-
tatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA), het Koninklijk Museum van het Leger 
en de Krijgsgeschiedenis (KML), het documentatiecentrum van het In Flanders Fields Museum 
(IFFM), het AMVC Letterenhuis en de zuilarchieven zoals Archief- en documentatiecentrum van 
het Vlaams nationalisme (ADVN), Archief en Museum van de Socialistische arbeidersbeweging – In-
stituut voor sociale geschiedenis (AMSAB), Documentatie- en onderzoekscentrum voor religie, cultuur 
en samenleving (KADOC) en het Liberaal Archief.
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13. Zie bijvoorbeeld P. Englund (2011), De schoonheid en het verdriet van de oorlog (Utrecht: Spec-
trum), 588 p. en W. Melching en M. Stuivenga (red.) (2007), Ooggetuigen van de Koude Oorlog. 
In meer dan honderd reportages (Amsterdam: Bert Bakker).

14. Voor meer informatie zie de brochure door de Commissie voor de Bescherming van de Per-
soonlijke levenssfeer (2011), Hoe de privacy-wetgeving toepassen in historisch onderzoek? Brus-
sel, te consulteren op http://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/
documents/01.02.01.05-vademecum-historisch-onderzoek.pdf. Voor iemand als Arthur Faig-
naert, wiens positie in de activistische (openbare) adminstratie publiek wijd bekend was, gebrui-
ken we de volledige naam in functie van de duidelijkheid.

15. Dit gedeelte is vrij naar M. Boone (2007), Historici en hun métier. Een inleiding tot de historische 
kritiek (Gent: Academia Press). Met dank aan Barbara Deruytter.

16. Merk op dat de persoon die een tekst neerschreef (materiële auteur of scribent) niet noodzakelijk 
dezelfde persoon is als degene die de tekst bedacht en formuleerde (intellectuele auteur).

17. Dit laatste scenario maakt een bron absoluut niet onbruikbaar, maar het is wel belangrijk bewust 
te blijven van de feitelijke onzuiverheden en subjectieve invloeden die dit met zich meebrengt.

18. Zie hierover C. Lorentz (1998), De constructie van het verleden: een inleiding in de theorie van de 
geschiedenis (Amsterdam: Boom), p. 119-136.

19. Deze bestanden zitten vaak tussen het gemeentelijk archief. Maar in veel gevallen is er niets of 
nietszeggend materiaal bewaard. Mogelijks zitten sommige documenten nog steeds bij erfgena-
men van de oorspronkelijke comitéleden.

20. De archieven van het Provinciale Hulp en Voedingscomité Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld tellen 
8,30 strekkende meter, die van Antwerpen 66. We vinden er niet alleen brochures, reglementen, 
klachten, inspecties, lokale statistieken, correspondentie en notulen, maar ook persdossiers, ge-
tuigenissen, kasboeken en receptenboekjes.

21. Rijksarchief Beveren, Provinciaal Hulp- en Voedingscomité Antwerpen (A2), nr. 1411.
22. Oorspronkelijke tekst: Frans De B. Ménage de 4 personnes, 1 cheval, 7 vaches, 2 veaux, un porc. 

Culture environ 5 hectare. Devait livrer 456 kilos et s’est entièrement acquitté vis-à-vis du bureau des 
récoltes. Prétend avoir surestimé et n’avoir plus suffisamment de seigle pour ses propres besoins. Il s’agit 
ici, à mon avis, à un cultivateur qui a vendu du seigle, l’a donné en nourriture à son bétail ou qui l’a 
personnellement surconsommé. Avis défavorable.

23. Oorspronkelijke tekst: Henri V, 3 vaches, 3 veaux et 2 porcs, 1 cheval, 9 poules. Je n’ai pu parler au 
cultivateur en personne étant absent. Sa femme n’a pu me donner que des renseignements vagues. Ont 
encore 30 kg de seigle à faire moudre. La femme déclara que le bétail n’a rien obtenu, que tout a été 
employé pour leur proper usage. Ont demandé une lettre de mouture le 14 octobre pour 41,7 kilos et 
30 kilo’s pour le bétail. D’un coté les voisins déclarent qu’ils auraient vendu certaine quantité, alors que 
la femme V. pretend qu’ils ont été volés d’environ 250 kg. Le demande ne me semble point sérieuse.

24. Zie L. Van Molle (1990), Ieder voor allen: de Belgische Boerenbond 1890-1990 (Leuven: Econo-
maat), p. 135 e.v.

25. Rijksarchief Beveren, Provinciaal Hulp- en Voedingscomité Oost-Vlaanderen (271.1), nr. 239, 
dossier Hillegem.

26. In 1983 kondigde het Duitse weekblad Stern het bezit van Hitler’s dagboeken aan. Al na twee we-
ken bleek het om een vervalsing te gaan (zie M. Boone (2007), Historici en hun métier. Een inleiding 
tot de historische kritiek (Gent: Academia Press), p. 67-68). Nog in 2008 publiceerde de biografe 
Veronica Buckley het boek Madame de Maintenon: the secret wife of Louis XIV, waarbij ze uitgebreid 
steunde op een recent ontdekt dagboek van de zonnekoning zelf. Deze uitzonderlijke archieffonds 
bleek uiteindelijk moderne fictie door een Franse historicus, die zich in de plaats van Lodewijk XIV 
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had gesteld – en dit ook altijd openlijk had toegegeven. Tegen die tijd was het boek echter al klaar 
voor publicatie. Zie Helen Pidd, ‘Find of Sun King’s secret diaries  sounded almost too good to be 
true. And it was...’, in The Guardian, 29 april 2008, op http://www.guardian. co.uk/books/2008/
apr/29/biography.news, geconsulteerd op 10 september 2012.

27. Zo bleken heel wat dagboeken uit de Sovjetunie beïnvloed door narratieven over de exempla-
rische ‘nieuwe’ man of vrouw. Tegelijkertijd – en paradoxaal genoeg – propageerde de com-
munistische ideologie ook persoonlijke ontwikkeling en ego-vormgeving (‘self-fashioning’). Zie 
M. Dobson en B. Ziemann (2009), Reading Primary Sources. The Interpretation of Texts from 
Nineteenth- and Twentieth-century History (Londen: Routledge), p. 149.

28. S. De Schaepdrijver (2008), “We who are so cosmopolitan”: the war diary of Constance Graeffe, 
1914-1915 (Brussel: Algemeen Rijksarchief ).

29. S. De Schaepdrijver (2008), “We who are so cosmopolitan”, p. 58-59 en 62-66.
30. Ibid., p. 127.
31. Ibid., p. 67-71.
32. Dat Constance de keuze voor Duitsland kadert in haar taken als een goede echtgenoot blijkt hier en 

daar uit het dagboek. Zie S. De Schaepdrijver (2008), “We who are so cosmopolitan”, p. 106 en 131.
33. S. De Schaepdrijver “(2008), “We who are so cosmopolitan”, p. 292 en ook 242. Het ging om een 

gezin uit Velaine met 9 kinderen. Originele tekst: I told you all about my two servants, how one had 
been over a year with me and I accepted her sister as second maid because her people [ouders] had had 
their house destroyed. Well these two girls have stolen goods and dress articles in my house (...).Fancy, 
I paid them their full wages, to both, with the idea that every penny was to be given to their parents, 
and they had both bought a fine fur. Now furs this winter were a luxury which they certainly had no 
need for. I had to be so careful with my money that I often went to town to get meat and vegetable, as 
I had a benefit of a franc or two in comparison with the prices up here, and those two girls had their 
wages and spent them on furs! Really one often is inclined to leave off helping others.

34. S. De Schaepdrijver (2008), “We who are so cosmopolitan”, p. 295. Originele tekst: Yesterday was 
our 20th anniversary of our marriage. In looking back, my dear Husband and I, we both said, we 
have had a life united in love (...). Although we have been through many storms, we have always found 
that we could rely on each other and if anything our love has grown stronger from year to year (...). 
We had a quiet little supper, he and I in town (...). It was chiefly to give me a change that Otto asked 
me to sup with him in town as I had otherwise had to cook, these last months having no cook. I hope 
now that I will find a decent girl to help me. For I should like to devote more time for others and not 
always have to think of the next meal.

35. S. De Schaepdrijver (2008), “We who are so cosmopolitan”, p. 319. Originele tekst: It almost seems 
as if all those in authority want the people to become thieves, they wont give them work but give them 
money and food. Why don’t they make the men work for the parish, and those who won’t, won’t get 
to eat either (...)! What will the result be? The men will have forgotten how to work and the women 
how to hold their houses and to keep things in order. So many women stand waiting for a quart of 2 
quarts of soup and now that the vegetable is getting so cheap, they would be able in combining with 
other women, to light each one fire a week and to make their soup in common without wasting all their 
time. They all stand there without working

36. Slechts zeer zelden vond iemand uit de arbeidersklasse de tijd om memoires te schrijven over 14-
18. De lage geletterdheid had daar zeker mee te maken. Enkele uitzonderlijke voorbeelden, zie E. 
De Geyter (2011), Spioneren voor het vaderland. De memoires van Evarist De Geyter 1914-1918 
(Kortrijk: Groeninghe N.V.); J. Volckaert (1983), En dat alles voor een paar tirannen. Herinne-
ringen van een socialistische arbeider (Leuven: Kritak); L. Deletang (1935), Journal d’une ouvrière 
parisienne pendant la guerre (Parijs: Editions Figuière); en J. Bouvier (1983), Mes mémoires ou 59 
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années d’activité industrielle, sociale et intellectuelle d’une ouvrière 1876-1935 (Parijs: La Deco-
verte).

37. E. Van Hoonacker (1994), Kortrijk 14-18. Een stad tijdens de Eerste Wereldoorlog (Kortrijk, p. 74.
38. P. Daniëls (2002), De westhoek en de Britten tijdens de Grote Oorlog (Gent: onuitgegeven licenti-

aatsverhandeling Universiteit Gent), p. 98 e.v.
39. E. Van Hoonacker (1994), Kortrijk 14-18; Een stad tijdens de Eerste Wereldoorlog (Kortrijk), 

p. 94-95.
40. G. van den Berghe (2011), Kijken zonder zien. Omgaan met historische foto’s (Kapellen: Pelck-

mans). Voor een eerste oriëntatie over het gebruik van foto en film als historische bron zie P. 
Van den Eeckhout en G. Vanthemsche (red.) Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 
19e-21e eeuw (tweede herziene en uitgebreide uitgave) (Brussel: Koninklijke Commissie voor Ge-
schiedenis), p. 1429-1481.

41. P. Tallier e.a. (2010), Archievenoverzicht betreffende de Eerste Wereldoorlog in België (Brussel: Alge-
meen Rijksarchief ), p. 708.

42. De aanspraak op Duitse bezittingen was bedoeld om de oorlogsschade te compenseren. Met 
sekwestratie bedoelen we een procedure waarbij het eigendom in bewaring wordt gesteld van 
een tussenpersoon (of dienst van het sekwester) tijdens een geschil. Wie op het thema migratie 
wil werken kan o.a. terecht bij S. Vervaeck (1996), Gids voor de sociale geschiedenis. Bronnen voor 
de studie van immigratie en emigratie. Hedendaagse tijden. Deel I. Archiefbronnen bewaard in het 
Algemeen Rijksarchief (Brussel: Algemeen Rijksarchief ) en J. Gillen (2004), Inventaire des sources 
pour une histoire de l’immigration: archives communales (Brussel).

43. Rijksarchief Beveren, Sekwester WOI Antwerpen PK, nr. 1102, brief van Delphina G. aan de 
Minister van Justitie, 27.11.1919.

44. T. De Meester (1997), ‘De natie onder vuur. De impact van de Eerste en de Tweede Wereldoor-
log op de juridische afbakening van het ‘eigen volk’’, in Bijdragen tot de eigentijdse geschiedenis, 
nr. 3, p. 76.

45. F. Sartorius (1993), ‘De Duitsers in België’, in A. Morelli (red.), Geschiedenis van het Eigen Volk. 
De vreemdeling in België van de prehistorie tot nu (Leuven: Kritak), p. 194.

46. Deze analyse steunt op F. Caestecker en A. Vrints (2012), ‘De ‘nationalisering’ van Duitse immi-
granten en hun familieleden in België (1850-1920). Het perspectief van kwalitatieve bronnen’, 
in Historisch-demografisch onderzoek in Vlaanderen en Nederland. Jaarboek (te verschijnen). Zie 
verder ook F. Caestecker en A. Vrints (2010), ‘Getrouwd met de vijand: hoe na 1918 Duits-
Belgische vrouwen van kamp konden wisselen’, in Historica, (33)3, p. 21-24.

47. ARA, Conglomeraatsarchief van de Raad van Vlaanderen, het Propagandabureau, Nationaal Ver-
weer en de Nationalen Bond voor de Belgische Eenheid (1917-1939), nr. 1969, Propaganda Gent.

48. ARA, Conglomeraatsarchief van de Raad van Vlaanderen, het Propagandabureau, Nationaal Ver-
weer en de Nationalen Bond voor de Belgische Eenheid (1917-1939), nr. 1549, Wat de boeren 
moeten weten (Leuven, 1918).

49. Zie L. Vandeweyer (2013), Conglomeraatsarchief van de Raad van Vlaanderen, het Propagandabu-
reau, Nationaal Verweer en de Nationalen Bond voor de Belgische Eenheid (1917-1939) (Brussel: 
Algemeen Rijksarchief ), te verschijnen begin 2013. Deze inventaris zal ook online beschikbaar 
zijn, wat het zoeken op trefwoord (gemeente) aanzienlijk zal vergemakkelijken. Naast de versla-
gen van het Propagandabureau vinden we in dit archief ook allerlei verzoekschriften uit alle lagen 
van de bevolking.

50. ARA, Conglomeraatsarchief van de Raad van Vlaanderen, het Propagandabureau, Nationaal Ver-
weer en de Nationalen Bond voor de Belgisch Eenheid, nr. 857, Halle.
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51. ARA, Conglomeraatsarchief van de Raad van Vlaanderen, het Propagandabureau, Nationaal Ver-
weer en de Nationalen Bond voor de Belgisch Eenheid, nr. 1214, Halle (verslagen kantonaal propa-
gandabureel).

52. ARA, Conglomeraatsarchief van de Raad van Vlaanderen, het Propagandabureau, Nationaal Ver-
weer en de Nationalen Bond voor de Belgisch Eenheid, nr. 890, Dossier burgemeester Halle.

53. Archief van de Stad Brussel, gift Dupré (borstel in tricolore), nr. 620.
54. Voor meer informatie over de ontstaanscontext van de verslagen zie F. Dauphin (1997), ‘L’église 
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