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Pedagogisch dossier ‘Vrouwen en mannen ten oorlog 1914–1918’

inleiding

dit Pedagogisch dossier wordt u aangeboden naar aanleiding van de tentoonstellingen ‘De zij
kant van de oorlog. Opmerkelijke vrouwen in het hart van WOI.’ Het bestaat uit een  
selectie fiches en opdrachten uit het pedagogische dossier dat het Archief- en Onderzoeks-
centrum voor Vrouwengeschiedenis realiseerde bij de tentoonstelling ‘Gender@war 1914–
1918: vrouwen en mannen ten oorlog’ (in samenwerking met het BELvue museum, Brussel). 

de Persoonlijke Verhalen van Marie Curie, Käthe Kollwitz, Koningin Elisabeth, Madame Tack, 
Mietje Boeuf, Elsie Knocker en Mairi Chilsom, die centraal staan in de ‘De zijkant van de 
oorlog’, zijn erin verwerkt en worden zo verbreed naar algemene genderthema’s. Daarbij 
komen vragen aan bod als: 

• Welke rollen Waren toegeWezen aan mannen en VrouWen ? 

• Welke rol sPeelde ProPaganda hierin ? 

• Bood de oorlog nieuWe kansen Voor mannen en VrouWen oP BeroePsVlak ?

Van de eerste Wereldoorlog wordt vaak gezegd dat hij emanciperend werkte voor vrouwen. 
Maar de oorlog was in de eerste plaats een grote schok die het leven van mannen en vrouwen 
ingrijpend overhoop haalde: gezinnen werden uit elkaar gerukt, de arbeidsmarkt raakte ge-
destabiliseerd, mannen verdwenen naar het front ... Vrouwen kregen toegang tot traditioneel 
mannelijke beroepen, maar niet in de bezette gebieden: daar raakten mannen én vrouwen 
werkloos en moesten ze samen proberen om de schaarste op te vangen. De oorlog wijzigde 
dus de genderverhoudingen, maar hield ze ook in stand door heel traditionele manvrouw-
stereotypen te verspreiden. Met name de propaganda verheerlijkte de man in zijn rol als 
soldaat en de vrouw als echtgenote en moeder aan de haard. 

de eerdere tentoonstelling ‘Vrouwen en mannen ten oorlog, 1914–1918’ toont de impact van 
de Eerste Wereldoorlog op het leven van vrouwen en mannen in België, Duitsland, Frank-
rijk en Groot-Brittannië: hun mobilisatie in dienst van de oorlog, het geweld waarmee ze 
werden geconfronteerd, de breuken in het gezin, de implicaties op de arbeidsmarkt en de 
economie, de gevolgen in de naoorlogse jaren. Deze originele en comparatieve benadering 
maakt zichtbaar hoe visies op mannelijkheid en vrouwelijkheid worden ingezet in militaire 
conflicten en wat dat betekent voor de maatschappelijke positie van vrouwen en mannen.

dit dossier kan dienen om een bezoek aan een tentoonstelling in Veurne, Diksmuide, Koeke-
lare of De Panne voor te bereiden. Leerkrachten kunnen het ook los ervan gebruiken, om 
gender te integreren in een les over de geschiedenis van WOI. Man-vrouwverhoudingen 
hebben een duidelijke historische dimensie en het begrip ervan verhoogt het inzicht in de 
huidige maatschappelijke positie van mannen en vrouwen. Iets waar de ambassadrices van 
‘De zijkant van de oorlog’ heel sterk mee bezig zijn. Jennie Vanlerberghe, Lieve Blancquaert, 
Joanie de Rijke en Marleen Temmerman doen er met hun verhalen alles aan om het gender-
thema te actualiseren. Op de website http://mothersforpeace.be vind je bijvoorbeeld lespak-
ketten over vrouwen in Oost-Congo en Afghanistan.

De volledige versie van het pedagogische dossier ‘Gender@war. Vrouwen en mannen ten 
oorlog, 1914–1918’ van het AVG-Carhif is in pdf-vorm beschikbaar op www.avg-carhif.be  
(pedagogische tools). De gelijknamige tentoonstelling is vanaf eind 2016 ontleenbaar.
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oPdrachten

•  Zoek op de kaart welke continenten betrokken waren in de  
 oorlog. Hoeveel mannen waren gemobiliseerd? Duid het  
 westelijke front aan.

•  Wat vertellen de percentages je over de effecten van de  
 mobilisatie? Waarin verschilde de mobilisatie in België  
 van die in Duitsland en Frankrijk? 

•  Tot welke leeftijdsgroep hoorden de gemobiliseerde mannen?  
 Denk na over de gevolgen voor de gezinnen en op economisch  
 en politiek vlak.

•  Betrof de mobilisatie enkel mannen? Leg uit.

documenten

•  Document 1/1. Schatting van het aantal gemobiliseerde mannen  
per land.

•  Document 1/2. Schatting van het percentage gemobiliseerde  
mannen per land.

•  Document 1/3. Mobilisatie en de arbeidsmarkt in Frankrijk, 1914.

•  Document 1/4. Affiche ‘Aan de vrouwen van Frankrijk’, augustus 1914.

•  Document 1/5. Beeldvorming van mannen die niet vochten.

de mobilisatie1

elementen Van antWoord

• De Eerste Wereldoorlog was een conflict op wereldschaal. Ruim vier jaar lang werden mannen 
uit alle continenten gemobiliseerd, ook uit de Britse en Franse kolonies. In totaal werden tussen 
1914 en 1918 meer dan 70 miljoen mannen bij de legers ingelijfd. De mobilisatiegraad verschilde 
evenwel sterk van land tot land. In Duitsland en Frankrijk, waar er dienstplicht bestond en werd 
toegepast, was hij heel hoog (ongeveer 85% van de mobiliseerbare mannen werd opgeroepen). 
In België was het percentage veel lager (20%): omdat het land neutraal was, had het slechts een 
klein leger en bovendien werd de mobilisatie voortijdig een halt toegeroepen door de snelle 
Duitse opmars. Het Britse leger tenslotte bestond tot 1916 grotendeels uit vrijwilligers.
• De massale mobilisatie van de mannen roept meerdere vragen op, bijvoorbeeld over de instem-
ming met de oorlog. Waarom gehoorzaamden de mannen in zo groten getale aan het bevel om 
ten strijde te trekken? Patriottisme, plichtsbesef en berusting waren de overheersende gevoe-
lens en mannen stelden de hen toegekende rol van verdedigers van het vaderland niet in vraag. 
Van kinds af aan was hen bijgebracht dat dit hun opdracht was. Propaganda werd de hele oorlog 
lang strategisch ingezet om het beeld van de soldaat te verheerlijken en de haat tegen de vijand 
aan te wakkeren.
• De mobilisatie had ook een impact op de economie. Er werd een specifieke leeftijdsgroep opge-
roepen, namelijk die van de beroepsactieve bevolking (ca. 17-50 jaar). Het massale vertrek van de 
mannen woog zwaar op de landbouw, de industrie en in de dienstensector (o.a. het onderwijs). Op 
het platteland kregen vrouwen en jongeren de vraag om de opgeroepen mannen te vervangen. 
In de steden daarentegen sloten veel bedrijven tijdelijk de deuren en heerste er tijdens de eerste 
oorlogsweken hoge werkloosheid. Gezinnen verarmden, want de aangeboden hulp volstond niet 
om het inkomensverlies op te vangen. Ook op emotioneel vlak was het afscheid vaak zwaar.
• Bij het uitbreken van de oorlog kregen mannen en vrouwen verschillende rollen toegewezen: 
mannen moesten vechten, vrouwen het patriottische elan ondersteunen en de plotse schaarste 
opvangen. Vrouwen schaarden zich inderdaad van bij het begin achter de oorlog. Velen repten 
zich naar de stations en hulpposten om hun diensten aan te bieden en de eerste gewonden te 
verzorgen. De enkelingen die zelf de wapens wilden opnemen, botsten op een ‘neen’: oorlog was 
een mannenzaak.
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oPdrachten

•  Welk beeld krijg je van de soldaat in document 2/1?  
 Wat beoogt deze affiche? 

•  Welk beeld krijg je van de soldaat in de andere documenten?

•  Beschrijf op basis van deze documenten het verschil tussen  
 propaganda en de reële ervaringen van soldaten tijdens de  
 Eerste Wereldoorlog.

elementen Van antWoord 

• De propaganda versterkte het stereotiepe beeld van de soldaten als dappere helden die succes-
vol ten strijde trokken tegen een barbaarse vijand.
• In de realiteit kenden ze evenwel ook angst, eenzaamheid, uitputting en pijn. De oorlog confron-
teerde tientallen miljoenen soldaten met extreem geweld: tegen de nieuwe wapens (machine-
geweren, zware artillerie enz.) van de industriële oorlog was er geen verweer. Vooral de bom-
bardementen creëerden een gevoel van algehele onmacht. 
• Getuigenissen beschrijven de zware levensomstandigheden, gruwelijke verwondingen, de alom
tegenwoordigheid van dood en vernieling. Anders dan de propaganda liet uitschijnen, viel er 
weinig eer te halen op het slagveld. Het was vooral een plaats van ontmenselijking.
Ernstige verwondingen, zowel fysiek (amputaties, verminkingen in het gezicht) als mentaal, 
maakten mannen niet alleen ‘oorlogsongeschikt’, maar belemmerden ook hun terugkeer naar 
het burgerleven (gezin, werk). Ook op deze manier beïnvloedde de oorlog de traditionele man-
nelijke rollen.
• Voor de krijgsgevangenen was er weinig aandacht. Hun situatie woog nochtans zwaar, zowel  
fysiek als mentaal: ze zaten gevangen in vijandig gebied, leefden in barre omstandigheden, moes-
ten dwangarbeid verrichten en kregen na de oorlog geen erkenning.
• Het contrast tussen de frontervaringen en de enthousiaste, viriele beelden van bij de mobi
lisatie was groot. De brutaliteit van de gevechten legde de kwetsbaarheid van mannen bloot – 
gewonde, verminkte, gevangengenomen en diep geschokte mannen.

De Poolse marie skloDowska, beter gekend onder de naam marie curie, is een wetenschapster die haar kennis ten dien-
ste stelt van de gewonden. Ze wordt de eerste vrouwelijke professor aan de Sorbonne universiteit in Parijs. Ze zet in de Eerste 
Wereldoorlog een radiologische dienst op ten behoeve van de militaire hospitalen, zoals het Belgian Field Hospital in het college 
van Veurne. Ze is op de hoogte van de gevaren van schotwonden, shrapnels en ingewikkelde breuken en ze kent ook de tech-
niek van röntgen die ze doceert aan de Sorbonne. Ze slaagt erin om mobiele RX-wagens in te zetten aan het front, ondanks 
het feit dat de militaire bureaucratie het haar moeilijk maakt. In de laatste jaren worden zo’n 900.000 patiënten met X-stralen 
onderzocht. Dit betekent dat ongeveer 1 op 6 gewonden een RX-onderzoek krijgt! Naast het installeren van apparatuur worden 
180 vrouwen opgeleid tot bekwame radiologieverpleegkundigen. In volgende opdracht gaan we na of deze reële ervaringen van 
de gruwel van de oorlog ook in propaganda voorkwamen.

documenten

•  Document 2/1. Duitse affiche voor de mobilisatie, 1914.

•  Document 2/2. Foto van Duitse loopgraven in de omgeving van Ieper,    
1917.

•  Document 2/3. Brief van Maurice Drans aan zijn verloofde, 1917.

•  Document 2/4. Getuigenis van een oorlogsverpleegster, 1929.

•  Document 2/5. Foto van krijgsgevangenen in Duitsland, 1914.

geweld aan het front2
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elementen Van antWoord 
• De burgerbevolking was niet veilig voor het geweld en de oorlog bracht een massale vluchte-
lingenstroom op gang. De invasie ging gepaard met vernielingen, moord en plundering. Daarna 
volgde de bezetting met de opeising van goederen en woningen, dwangarbeid en deportaties 
naar Duitsland. Verzet tegen de Duitse bevelen werd bestraft met harde represailles.
• Het geweld trof iedereen die zich in de gevechtszones of in bezet gebied bevond: mannen, vrou-
wen en kinderen. De propaganda vergrootte geweld tegen burgers vaak uit, om de haat tegen de 
vijand aan te wakkeren. Geweld op ‘zwakke’ vrouwen en kinderen kwam daarbij meer in beeld 
dan het nochtans even reële geweld op de vele mannen onder de burgerbevolking.
• Bepaalde vormen van geweld waren seksespecifiek. Zo werden in België vooral mannen slacht-
offer van gijzelingen en dwangarbeid. De collectieve deportaties die de bezetter vanaf oktober 
1916 organiseerde, naar Duitsland maar ook naar werkkampen in België en Frankrijk, wekten 
internationale verontwaardiging. Vrouwen waren speciaal kwetsbaar voor seksueel geweld. In 
1915 woedde in Frankrijk een debat over de kinderen die geboren werden uit oorlogsverkrachtin-
gen. Moesten vrouwen toegang krijgen tot abortus, de mogelijkheid krijgen het kind af te staan, 
of verplicht worden om het groot te brengen? De staat verwierp uiteindelijk abortus en verkoos 
om de kinderen ‘op te nemen in de Franse natie’. Voor het lijden van de vrouwen in kwestie was 
er weinig aandacht.
• Op het aantal burgerslachtoffers is moeilijk een cijfer te plakken. De oorlog veroorzaakte chaos 
en tekorten (voedsel, verwarming, medische zorgen, ...), die tot veel sterfgevallen leidden die 
niet rechtstreeks aan de oorlog werden toegeschreven. Een zieke baby die tijdens de vlucht sterft 
door een gebrek aan aangepaste zorg, is ongetwijfeld een oorlogsslachtoffer, maar wordt niet 
als dusdanig geteld. Op bepaalde vormen van geweld rustte bovendien een taboe, met name op 
verkrachting. Seksueel geweld tegen vrouwen kwam veel voor, zeker tijdens de invasie, maar de 
slachtoffers hulden zich meestal in stilzwijgen en hielden het geweld verborgen. Het is bijgevolg 
erg moeilijk om een goede schatting te maken.
• Geweld op burgers is niet specifiek voor de Eerste Wereldoorlog, maar komt voor in alle oorlogen.

maDame tack en mietje boeuF zijn beide kranige oudjes, die weigeren te verhuizen als de oorlog uitbreekt. Allebei blijven ze 
dichtbij de loopgraven wonen en helpen de soldaten waar ze maar kunnen. Koning Albert gaat ze persoonlijk opzoeken omwille 
van hun inzet. Uiteindelijk moeten ze toch gedwongen vluchten. In de volgende opdracht vragen we ons af met welke vormen 
van geweld burgers te maken krijgen. 

geweld tegen burgers3

documenten

•  Document 3/1. Foto van burgers op de vlucht, België, 1914.

•  Document 3/2. Aanplakaffiche uit bezet België, 1914.

•  Document 3/3. Oorlogsverkrachtingen.

•  Document 3/4. Dwangarbeid in België en het noorden van  Frankrijk.

oPdrachten

•  Met welke vormen van geweld kreeg de burgerbevolking te maken?

•  Wie werd door dit geweld geraakt (mannen, vrouwen, kinderen)?

•  Waren deze vormen van geweld eigen aan de Eerste Wereld oorlog?      
 Leg uit.

•  Leg uit welke problemen zich stellen bij het berekenen van het  
 aantal burgerslachtoffers.
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documenten

•  Document 4/1. Bezetting van de arbeidsmarkt in België.

•  Document 4/2. Affiche ‘De Duitse vrouwen in oorlogstijd’, 1916.

•  Document 4/3. De ‘vervangarbeidsters’.

elementen Van antWoord 
• De mobilisatie van zo’n groot aantal mannen uit de beroepsactieve bevolking voor zo’n lange 
duur was onmogelijk zonder ook de burgerbevolking te mobiliseren. In Groot-Brittannië, Frank-
rijk en Duitsland werden vanaf het begin van het conflict vrouwen opgeroepen om de mannen te 
vervangen die naar de oorlog vertrokken.
• De nieuwe oorlogseconomie tastte zo de scheiding tussen de seksen op de werkvloer aan. In 
de landbouw namen vrouwen, bovenop hun gewone werk, de taken over die traditioneel door 
mannen werden uitgevoerd. In de steden kregen vrouwen toegang tot vele mannenberoepen. Ze 
bestuurden bussen en trams, werkten voor de post, de spoorwegen, in banken, handelszaken en 
een aantal administraties en vooral in de metaal- en de wapenindustrie. De arbeidsvoorwaarden 
waren niet echt gunstig, met onder meer lange dagen en lagere lonen dan de mannen.
• De aanwezigheid van vrouwen in mannenberoepen wekte verbazing en ongerustheid. Sommi-
gen verheugden zich dat vrouwen blijk gaven van onvermoede kwaliteiten en zagen daarin een 
argument om meer gelijkheid te eisen: vrouwen waren onmisbaar gebleken voor de oorlogs-
inspanning en het liet geen twijfel dat ze hun werk goed deden.
• Anderen reageerden negatief. Ze vreesden dat vrouwen zouden vermannelijken, dat mannen 
zouden vervrouwelijken, dat vrouwen op de arbeidsmarkt in concurrentie zouden treden met 
mannen ... Volgens hen was de natuurlijke rol van vrouwen nog steeds die van echtgenote en 
moeder, en moesten vrouwen daarnaar terugkeren zodra de oorlog ten einde was. Deze visie 
haalde al bij al de bovenhand.

oPdrachten

•  Identificeer de documenten bij deze fiche (auteur, onderwerp, doel).

•  Wat hield de term ‘vervangarbeidsters’ in? In welke sectoren  
 waren ze onmisbaar?

•  Hoe waren hun arbeidsomstandigheden?

•  Tijdens de oorlog vervulden vrouwen een aantal traditioneel  
 mannelijke taken. Hoe werden deze vrouwen afgeschilderd?  
 Wat waren de veronderstelde effecten op de mannen?  
 Wat denk je hier zelf van?

•  Maak een lijst van argumenten voor en tegen het toelaten van  
 vrouwen in ‘mannelijke’ beroepen.

•  Zijn de vermelde beroepen vandaag gemengd? In welke beroepen   
kan de aanwezigheid van vrouwen of mannen vandaag nog kritiek   
oproepen? 

mannen vervangen aan het thuisfront4
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oPdrachten

•  Wat kan je, op basis van deze documenten, vertellen over het 
gevoelsleven van de gemobiliseerde mannen? En over dat van de 
achtergebleven vrouwen?

•  Welke ideaalbeelden bestonden er over het gevoelsleven van  
 vrouwen en mannen?

•  Mochten mannen en vrouwen op seksueel vlak evenveel?  
 Leg uit.

documenten

•  Document 5/1. Rekruteringsaffiche voor het Britse Women’s     
 Land Army, ca. 1917

•  Document 5/2. Karikatuur van vrouwen in het leger, 1916.

•  Document 5/3. Schatting van het aantal verpleegsters  
 en vrouwen in dienst bij het leger. 

•  Document 5/4. De taken van oorlogsverpleegsters.

•  Document 5/5. Het beeld van de verpleegster.

elementen Van antWoord

• De oorlog ontwortelde de soldaten. De meesten van hen waren het gemengde burgerleven ge-
woon en moesten dat nu achterlaten en zich in een exclusief mannelijke omgeving inpassen. De 
afwezigheid van vrouwen viel veel soldaten erg zwaar. Ze drukten hun gemis, affectie en seksu-
ele verlangens uit in brieven, dagboeken en tekeningen. Hun dagdromen inspireerden liederen, 
gedichten en postkaarten. Her en der waren er weliswaar vrouwen in de mannenwereld van het 
front (verkoopsters, verpleegsters, prostituees), maar vrouwen die probeerden om hun echtge-
noot te vervoegen, werden door de legerleiding streng geweerd en bekritiseerd in de pers.
• Bij de mobilisering in 1914 gingen overheden ervan uit dat mannen en vrouwen de oorlog kuis 
zouden doorbrengen. Langzaamaan drong vooral bij de militaire leiding het besef door dat het 
weinig realistisch was om te verwachten dat soldaten maanden- of jarenlang geen seks zouden 
hebben. Langs beide zijden van het front veranderde de aanpak: in plaats van illegale prostitutie 
te bestrijden, kwam er een gereglementeerde vorm, tot en met legerbordelen achter de front-
zones. Het was daarbij vooral de bedoeling om seksueel overdraagbare ziekten te beperken; 
prostituees en soldaten moesten regelmatig op medisch onderzoek.
• Dat de mannelijke soldaten seksuele verlangens hadden, werd dus uiteindelijk ‘erkend’. Voor 
de vrouwen was dat niet het geval: de sociale controle op echtgenotes van soldaten was streng. 
De overheid kon daarbij rekenen op de bevolking, die het aangeven van overspel als een patriot-
tische plicht zag. De Britse overheid voerde meer dan 40.000 onderzoeken uit naar goed gedrag 
van vrouwen. Voor 13.500 vrouwen mondde dat uit in een beschuldiging van ontrouw en het 
verlies van de vergoeding die ze kregen ter compensatie van het vertrek van hun man. In werke-
lijkheid was overspel niet zo wijdverspreid als werd gevreesd.
• In de loopgraven en kampementen waren mannen op elkaar aangewezen en riepen ze vaak 
vervangende ‘familierelaties’ in het leven. Er ontstonden soms koppels met de ene soldaat in de 
rol van ‘de man’ en de andere als ‘de vrouw’. Mannen probeerden wat huiselijkheid in hun leven te 
brengen, speelden huwelijksceremonies na, verkleedden zich occasioneel als vrouw ... Ook homo-
seksuele relaties kwamen voor. Die vele vormen van mannelijke affectie en intimiteit wekten al bij 
al weinig ongerustheid: het uitzonderlijke karakter van de oorlog creëerde een zekere openheid.

elsie en mairi zijn 2 verpleegsters, die actief zijn aan het front. Ze worden ook wel de motor rijders van Pervijze genoemd. Ze 
blinken uit in een ijzeren fysiek, een grote werk kracht en een uitzonderlijk organisatietalent. De 2 Britse verpleegsters besluiten 
als vrij willigers aan de slag te gaan voor Munro’s Flying Ambulance Corps. In Pervijze vlakbij het front besluiten ze een hulppost 
op t richten, omdat ze merken dat de overlevingskansen van de zwaargewonden klein zijn als ze met een ambulance moeten 
worden vervoerd. Het kost hen veel moeite om hun plan uit te voeren, omdat ze op de onwil botsen van een neerbuigende, man-
nelijke legerleiding. Deze vrouwen zetten toch door. In de volgende opdracht komen we meer te weten over de ondersteunende 
diensten achter het front. 

Verpleegsters en vrouwen in onder
steunende diensten bij het leger5
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oPdrachten

•  Wat was het belang van de briefwisseling tussen thuis- en  
 oorlogsfront? Waarin school het belang voor mannen, vrouwen  
 en kinderen?

•  Welke angst en pijn en lees je in de brieven?

•  Welke hoop wordt erin uitgedrukt?

•  Welke verschillen zie je in de onderwerpen die mannen en  
 vrouwen aansneden? 

documenten

•  Document 6/1. Foto van rustende soldaten.

•  Document 6/2. Oorlogsliederen.

•  Document 6/3. Brief van Gabrielle aan haar echtgenoot, 1915.

•  Document 6/4. Tekening van een legerbordeel in België.

•  Document 6/5. Karikatuur van de ontrouwe vrouw, 1917.

elementen Van antWoord

• De massale mobilisatie van mannen voor het leger had tot gevolg dat miljoenen koppels en ge-
zinnen uit elkaar werden gerukt, minstens voor enkele maanden, soms voor de hele duur van de 
oorlog. Minstens 30% van de Duitse soldaten was gehuwd, bij het Britse leger ging het om 40% 
en in het Franse was de helft getrouwd. Die percentages houden geen rekening met ongehuwde 
koppels. Het kwam erop aan om om te gaan met dit gemis, een bron van ongerustheid en frus-
tratie. Het leger stimuleerde het schrijven van brieven en elke dag werden er miljoenen brieven 
uitgewisseld tussen oorlogs- en thuisfront. De cijfers maken duidelijk hoe belangrijk die brieven 
waren, zowel voor de soldaten als voor de burgers. Brieven hielpen het moreel hoog houden en 
zorgden ervoor dat mensen zich deel bleven voelen van hun gezin en de samenleving.
• Soldaten hadden een immense nood aan communicatie met thuis. Ze waren niet alleen getrau-
matiseerd door hun oorlogservaringen, ook de scheiding van hun geliefden viel hen erg zwaar. 
Het idee dat er zich thuis veranderingen voordeden die mogelijk in hun nadeel waren, kon on-
draaglijk worden. Sommigen vreesden dat hun vrouw zou vermannelijken door de nieuwe ver-
antwoordelijkheden die ze opnam in het gezin en op het werk. Er werd ongeduldig gewacht op 
nieuws van thuis, maar de soldaten schreven zelf ook veel. Al naargelang hun karakter, opvoe-
ding, scholing en de strengheid van de censuur, drukten ze hun liefde uit (in het bijzonder voor 
hun kinderen) en hun gevoel van verlatenheid. Ze wilden hun rol aan het hoofd van het gezin be-
houden door vrouw en kinderen goede raad mee te geven. Sommigen stuurden geld naar huis. 
Met name Duitse soldaten verzonden ook voedsel, aangezien er thuis hongersnood heerste.
• Voor het thuisfront waren brieven al even belangrijk. De ongerustheid over de afwezigen was 
groot en er werd angstvallig gewacht op nieuws. Vrouwen schreven over hun (nieuwe) rol in 
het gezin en op het werk. Ze penden hun zorgen neer en drukten hun liefde uit. Veel kinderen 
konden alleen per brief contact houden met hun afwezige vader.

käthe kollwitz is een sociaal bewogen Duitse kunstenares. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog besluit haar niet-
dienstplichtige zoon Peter naar het front te vertrekken. In eerste instantie is ze trots op de beslissing van haar zoon, maar wan-
neer hij sterft, begint ze te twijfelen. Ze heeft 18 jaar nodig om een gedenksteen ‘Het treurende Ouderpaar’ voor hem te ont-
werpen. Daarin evolueert ze van patriottisme naar een universeel pacifisme en geeft zo gestalte aan het grenzeloos verdriet van 
de ouders. In de volgende opdracht gaan we na wat de documenten vertellen over het gevoelsleven van mannen en vrouwen. 

oorlog en eenzaamheid6
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elementen Van antWoord

• Een hele oorlog lang keken families uit naar het weerzien. Met het einde van de gevechten 
kwam er in principe een einde aan alle oorlogsellende, en konden mensen terug naar hun leven 
van voorheen. De terugkeer werd vaak idyllisch voorgesteld, maar de werkelijkheid was complex.
• Allereerst waren er de vele dode en vermiste soldaten, die niet terugkeerden. Ze lieten een 
echtgenote, kinderen, ouders … achter. Vele miljoenen gezinnen die rouwden, moesten vaak ook 
materieel inboetten en belandden soms in armoede. Weduwes en wezen moesten niet alleen het 
verdriet dragen, maar werden ook geconfronteerd met eindeloze en ingewikkelde administra-
tieve beslommeringen. Uit tal van getuigenissen blijkt dat de overheid daarbij erg kil overkwam.
• Soldaten die wel terugkeerden, waren vaak getekend door de oorlog en hadden het moeilijk 
om het burgerleven weer op te nemen. De relaties in het gezin moesten worden hersteld, en dat 
lukte niet altijd. Mannen en vrouwen waren veranderd in die vier jaar oorlog. Sommige mannen 
waren harder geworden, waren gewend geraakt aan een leven onder mannen. Anderen waren 
zwaar gewond of getraumatiseerd. Vrouwen van hun kant hadden geleerd om hun plan te trek-
ken en waren zich meer bewust geworden van hun kunnen. De hereniging ging daardoor vaak 
gepaard met spanningen. Na de oorlog was er trouwens een duidelijke stijging merkbaar in het 
aantal echtscheidingen.
• Ook de relaties tussen vaders en hun kinderen moesten (terug) worden opgebouwd. Jonge kin-
deren maakten kennis met een schier onbekende vader en omgekeerd leerden vaders kinderen 
kennen die ze niet hadden zien opgroeien.
• Voor gezinnen uit de verwoeste gebieden kwam daarbij dat ze vaak de vernieling van hun eigen-
dommen te boven moesten komen.
• Al verliep de gezinshereniging niet steeds gemakkelijk, vaak overheerste het geluk en slaag-
den koppels erin weer aan te knopen bij een leven in vredestijd.

documenten

•  Document 7/1. Belang van de post tussen oorlogs- en thuisfront.

•  Document 7/2. Brieven van Maurice aan zijn echtgenote, 1914. 

•  Document 7/3. Brief van Cyrille aan zijn partner, 1915.

•  Document 7/4. Brief van Fanny Aubergé aan haar kinderen, 1916.

•  Document 7/5. Brief van Odette aan haar vader.  

oPdrachten

Na de wapenstilstand keerden de soldaten terug naar huis. Het weerzien 
was meestal gelukkig, maar de oorlog liet ook diepe sporen na.

•  Identificeer de verschillende documenten.

•  Welke moeilijkheden moesten gezinnen na de oorlog te boven    
 komen?

Brieven schrijven7

koningin elisabeth verblijft met haar man koning Albert tijdens de Eerste Wereldoorlog noodgedwongen in De Panne, het 
laatste stukje vrij België. Het koningspaar woont er in Villa Maskens-Calmeyn bij het strand. Het verblijf is er niet altijd aange-
naam zo dicht bij het front en de koningin is gescheiden van haar kinderen die in Engeland verblijven. Geregeld wordt De Panne 
beschoten en vallen er bommen. De koningin schrijft brieven naar haar kinderen en gaat nu en dan op  bezoek. De koningin 
ijvert met dokter Depage voor een groot hospitaal in De Panne. Het hotel L’Océan wordt een Rode Kruis hospitaal dat eind 1918 
1.800 bedden telt. In de volgende opdracht gaan we na wat de onderwerpen waren in de drukke briefwisseling tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. 
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oPdrachten

Tijdens de oorlog namen vrouwen op de arbeidsmarkt in Duitsland, 
Frankrijk en Groot-Brittannië de plaats in van de mannen die naar de 
oorlog waren vertrokken. In bezet België creëerde de ontmanteling van 
de industrie evenwel massale werkloosheid, bij mannen en vrouwen.

•  Bekijk de documenten: wat gebeurde er op de arbeidsmarkt na  
 de oorlog, bij de terugkeer van de soldaten? Met de mannen?  
 Met de vrouwen?

•  Welk model werd mannen en vrouwen voorgehouden als een ideaal?

•  Wat waren, afgaand op de statistieken, globaal genomen de gevolgen   
 van de oorlog op de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt?

documenten

•  Document 8/1. Schatting van het aantal oorlogsweduwes en -wezen

•  Document 8/2. Getuigenissen over de terugkeer van soldaten, 1918.

•  Document 8/3. Gezinsportret, ca. 1923.

•  Document 8/4. Schatting van het aantal militaire slachtoffers.

elementen Van antWoord

• Er wordt vaak gezegd dat de Eerste Wereldoorlog een emancipatorisch effect had voor vrouwen. 
Ze hadden bewezen goede burgers te zijn en hun inzet voor de oorlogsinspanning in tal van ‘man-
nelijke’ domeinen leverde hen stemrecht op en meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt. De lijn 
tussen oorzaak en gevolg is evenwel niet zo duidelijk. De oorlog benadrukte immers ook de twee-
deling tussen de man-soldaat en de vrouw als echtgenote en moeder aan de haard.
• In de naoorlogse samenleving waren de traditionele manvrouwrollen dominant aanwezig. 
Mannen werden geacht hun eigenwaarde in hun werk te vinden, vrouwen in het gezinsleven. 
Overheden wilden allereerst de teruggekeerde soldaten opnieuw inschakelen op de arbeids-
markt. Dat mannen, ook oorlogsverminkten, terug aan het werk gingen, was belangrijk: werk 
was immers een belangrijk aspect van de mannelijke identiteit.
• Omgekeerd werd de toegang van vrouwen tot ‘mannenberoepen’ meteen teruggeschroefd. De 
vervangarbeidsters en munitiewerksters werden bij de wapenstilstand meteen ontslagen. Alle 
landen wilden zo snel mogelijk een einde maken aan het tijdperk waarin ze vrouwenarbeid ex-
pliciet aanmoedigden. Voor de vrouwelijke werkneemsters was er geen enkele begeleiding naar 
ander werk voorzien, zodat zij hun inkomen sterk zagen dalen. Vrouwen kregen de vraag om 
zich toe te leggen op hun rol thuis, in het gezin. Liefst kregen ze veel kinderen, ter vervanging 
van de soldaten die gestorven waren in de oorlog.
• Over een langere periode bekeken, is het moeilijker om de impact van de oorlog op het werk 
van vrouwen in te schatten. Volgens de beschikbare statistieken was de globale impact in de cij-
fers al bij al vrij zwak. Het beeld voor België is wel anders dan dat in de andere landen, als gevolg 
van de bezetting. Wat er in het interbellum vooral veranderde, was de aard van het werk van 
vrouwen. De industrie had met succes bandwerk ingevoerd tijdens de oorlog en ging daarmee 
door: die jobs gingen vooral naar kortgeschoolde vrouwen en mannen. Elders zetten tendensen 
van voor de Eerste Wereldoorlog zich voort: het meisjesonderwijs bood meer studierichtingen 
aan en voor vrouwen openden zich nieuwe beroepen in de zorgsector (bijv. verpleegsters) en de 
dienstensector (bijv. kantoorwerk). Ook meer en meer hooggeschoolde beroepen (bijv. dat van 
advocaat) waren toegankelijk voor vrouwen.
• Van gelijkheid op de arbeidsmarkt was evenwel nog lang geen sprake.

gezinnen na de oorlog8
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elementen Van antWoord

• De invoering van algemeen stemrecht voor mannen en vrouwen stond aan de vooravond van 
de Eerste Wereldoorlog al hoog op de agenda. Landen waar het volledig was ingevoerd, waren 
nog een zeldzaamheid. De oorlog duwde de eis van politieke gelijkheid weer naar het voorplan. 
De kwestie raakte zowel mannen (behalve in Frankijk, waar er algemeen enkelvoudig mannen-
stemrecht bestond sinds 1848) als vrouwen (die slechts in enkele landen konden stemmen).
• In Duitsland, België en GrootBrittannië kwam er algemeen mannenstemrecht na de oorlog. 
Een veelgehoord argument was dat het een beloning was voor de heldhaftige soldaten. Alleen in 
Duitsland kregen vrouwen dezelfde rechten als mannen. Feministes toonden zich verontwaar-
digd over het gebrek aan erkenning en beklemtoonden de rol die vrouwen hadden gespeeld tij-
dens de oorlog. Uiteindelijk kwam er in Groot-Brittannië en België vrouwenstemrecht, zij het met 
ernstige beperkingen. De Franse vrouwen kregen geen politieke rechten.
• Als vrouwen al politieke rechten verwierven (en meestal waren die beperkter dan die van de 
mannen), dan was dat meestal om andere redenen dan hun rol in de oorlog, met name om con-
servatieve partijen ter wille te zijn die worstelden met het democratiseringsproces. Dat was bij-
voorbeeld het geval voor België, dat in 1919-1920 op aandringen van de katholieke partij vrou-
wenstemrecht invoerde op gemeentelijk niveau, en vrouwen verkiesbaar maakte op alle niveaus. 
Vrouwenstemrecht zou het effect van het algemeen enkelvoudig mannenstemrecht afzwakken, 
zo klonk het.
• Het is belangrijk in rekening te brengen in welke mate de verworvenheden duurzaam waren. 
In verschillende landen (bijv. Rusland, Italië en Duitsland) beknotten totalitaire regimes al snel 
de nieuwverworven politieke rechten van vrouwen (en van mannen).

documenten

•  Document 9/1. Affiche ‘Heb geen medelijden met een ivalide man  
 – help hem aan werk’

•  Document 9/2. Oproep aan de Britse vrouwen.

•  Document 9/3. Het aandeel vrouwen in de actieve bevolking voor
    en na de oorlog

oPdrachten

•  Identificeer de documenten 9/1 en 9/2 (auteurs en doel).

•  Welke argumenten werden tijdens en meteen na de oorlog  
 gebruikt om een uitbreiding van het mannenstemrecht te  
 vragen? En voor het vrouwenstemrecht?

•  Bekijk document 9/3: hadden de argumenten hetzelfde effect?  
 Leg uit. Welk land kende als eerste gelijke rechten toe aan  
 mannen en vrouwen? Welk land als laatste?

•  Welke argumenten komen aan bod in document 9/2.   
 Wat is de boodschap?

•  Zoek op in welke landen er vandaag nog geen algemeen  
 stemrecht bestaat.

9 mannen weer aan het werk
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10 stemrecht voor mannen en vrouwen

oPdrachten

•  Welke taken vervulden vrouwen voor de legers? Met welke    
 argumenten werden ze aangetrokken? 

•  Waarom waren de functies in ondersteunde diensten en de  
 ziekenzorg zo onmisbaar voor het oorlogsfront?

•  Welk beeld geven deze documenten van de vrouwen in  
 ondersteunende diensten en van de verpleegsters?  
 Verklaar de verschillen.

documenten

•  Document 10/1. Teksten over mannen- en vrouwenstemrecht, 
1917–1919.

•  Document 10/2. Evolutie van het stemrecht voor de wetgevende 
  kamers in vier oorlogvoerende landen.

elementen Van antWoord 
• Naarmate de oorlog duurde, wierven alle legers vrouwen aan in administratieve en ondersteu-
nende diensten, om op die manier zo veel mogelijk mannen beschikbaar te maken voor het front. 
Groot-Brittannië zette als eerste vrouwen in voor ondersteunende taken, met name in de admi-
nistratie, voor transport en in de keukens. In 1917-1918 richtte het leger eigen vrouwenkorpsen 
op: het Women’s Army Auxiliary Corps (57.000 vrouwen), de Women’s Royal Navy Service (6.000 
vrouwen) en de Women’s Royal Air Force (32.000 vrouwen). De vrouwen werden aangetrokken 
met de belofte van ‘een goed loon, uniform, huisvesting en maaltijden’.
• De vrouwen in ondersteunende diensten bij het Franse leger droegen nooit een uniform. Hun 
opdrachten bleven grotendeels beperkt tot typisch ‘vrouwenwerk’ in de administratie, kantines 
en wasserijen, ver van de gevechtszones. Een uitzondering vormde het transport van gewonden. 
De vrouwelijke ondersteunende diensten werden na de oorlog ontbonden (behalve in de admi-
nistratie), maar waren het vertrekpunt voor het geleidelijk openstellen van militaire functies 
voor vrouwen doorheen de 20ste eeuw. 
• Het andere ‘front’ waarvoor vrouwen zich massaal aanmeldden van bij het uitbreken van de 
gevechten, is dat van de medische zorg. Vrouwen werkten in de hospitalen en de hersteloorden 
die de miljoenen gewonden en zieken opvingen, soms erg dicht bij de frontlinies. Ze deden dat 
als verpleegster (gediplomeerd of gevormd op het terrein, ingebed in het leger of met een bur-
gerstatuut) en ambulancierster, maar ook als dienstmeisje of werkvrouw. Ze stonden in voor het 
transport van gewonden, ontsmetten en verbonden wonden, gaven eten, assisteerden de artsen 
en hielden zich bezig met allerlei organisatorische taken (poetsen, ontsmetten, wasserij, linnen-
voorraad, bevoorrading, het bereiden van maaltijden). De werkomstandigheden waren vaak erg 
zwaar, zowel fysiek als mentaal, en de verpleegsters werden voortdurend geconfronteerd met 
pijn, zware verwondingen en de dood. Dat vrouwen mannenlichamen verzorgden, was nog een 
taboe en het was voor de verpleegsters niet steeds gemakkelijk om respect af te dwingen.
• Het inzetten van vrouwen in het leger riep her en der weerstand en spot op, zeker wanneer ze 
een uniform droegen. ‘Vrouwelijke’ kwaliteiten waren zogezegd niet verenigbaar met de man-
nelijke moed die leger vroeg. Daartegenover stond de verpleegster, die als ‘witte engel’ zorg 
droeg voor anderen: zij werd de vrouwelijke figuur bij uitstek van de Eerste Wereldoorlog. De lof 
bracht evenwel geen echte beroepserkenning.
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Bron: Jay Winter, Stéphane Audoin-Rouzeau, Jean-Jacques Becker, Encyclopédie de la Grande Guerre, dl. 2, Parijs, Perrin, 2012,  
p. 717-718. Infografiek: Carto Uitgeverij, Casier/Fieuws, Exelmans Graphics.
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	 Schatting	van	het	percentage	gemobiliSeerde	mannen	in	verhouding		
	 tot	het	aantal	mobiliSeerbare	mannen	(ca.	17-50	jaar),	(1914-1918)*	

  Land        %

 Duitsland       86

 Frankrijk       85

 Oostenrijk-Hongarije     75

 Groot-Brittannië      54

 Rusland       40

 België       20

 Verenigde Staten      16

* Dienstplicht in Groot-Brittannië vanaf 1916. 

Bron: Jay Winter, Stéphane Audoin-Rouzeau, Jean-Jacques Becker, Encyclopédie de la Grande Guerre, dl. 2, Parijs, Perrin, 2012, p. 715-716.

schatting van het percentage  
gemobiliseerde mannen per land1/2



Pedagogisch dossier ‘Vrouwen en mannen ten oorlog 1914–1918’

affiche ‘aan de vrouwen van frankrijk’,  
augustus 19141/3

‘Sta op, Franse vrouwen, kinderen, dochters en zonen van het vaderland. 
Neem op het werkveld de plaats in van wie op het slagveld is. Bereid u voor 
om hen morgen goed bewerkte grond te kunnen tonen, binnengehaalde 
oogst en ingezaaide velden. In deze ernstige tijden bestaat er geen minder-
waardig werk. Alles wat het vaderland dient, is groots. Sta op! Schiet in  
actie! Aan de slag! Morgen zal er glorie zijn voor iedereen. Leve de  
Republiek! Leve Frankrijk!’

Affiche ‘Aan de vrouwen van Frankrijk’, augustus 1914. 
Coll. Archives départementales de Saône-et-Loire, R286.



Pedagogisch dossier ‘Vrouwen en mannen ten oorlog 1914–1918’

‘Is jouw thuis het waard ervoor te vechten? 
Wanneer de vijand aan je deur staat, zal het 
te laat zijn om te vechten. Neem vandaag  
nog dienst.’

‘Britse vrouwen zeggen: ga!’

Britse rekruteringsaffiches, 191419151/4

Affiches van het Parliamentary Recruiting Committee, een comité dat instond voor 
rekruteringscampagnes in Groot-Brittannië, 1914-1915. Coll. Library of Congress, Washington, WWI Posters.



Pedagogisch dossier ‘Vrouwen en mannen ten oorlog 1914–1918’

‘Wel, jij plichtsverzaker, zijn er veel verliezen in jouw regiment?’ 

De woorden plichtsverzaker, embusqué en slacker of shirker verwijzen naar mannen die ver 
van het front bleven en ontsnapten aan de gevechten. Coll. AVG, Brussel.

 
‘Beste mijnheer Brookes, aangezien u duidelijk geen man bent – u wil niet  
naar het leger – nodigen we u uit onze groep meisjesscouts te vervoegen  
als afwasser.’ 
Brief van meisjesscouts aan een gewetensbezwaarde, ca. 1916 [vertaald uit het Engels].
© Imperial War Museums, London, doc. 5020.

Groot-Brittannië voerde in 1916 samen met de dienstplicht een speciaal statuut in voor mannen 
die uit principe weigerden om de wapens op te nemen. Zo’n 16.000 mannen verkregen voor de 
rechtbank het statuut van gewetens bezwaarde. De publieke opinie toonde weinig begrip voor 
hen, aangezien ze ingingen tegen de norm van de moedige soldaat.

Beeldvorming van mannen die niet vochten1/5



Pedagogisch dossier ‘Vrouwen en mannen ten oorlog 1914–1918’

‘De Rijn wordt sterk en trouw bewaakt’. Duitse propaganda-affiche.
Lithografie van Horst Schülze, 1914. Coll. Library of Congress, Washington, WWI Posters.

2/1 duitse affiche voor de mobilisatie, 1914



Pedagogisch dossier ‘Vrouwen en mannen ten oorlog 1914–1918’

Foto van Duitse loopgraven in de omgeving van Ieper (België), augustus 1917.
Foto Ernest Brooks, © Imperial War Museums, London, Q 3090.

2/2 foto van duitse loopgraven in de omgeving 
van ieper, 1917



Pedagogisch dossier ‘Vrouwen en mannen ten oorlog 1914–1918’

Brief van maurice drans aan zijn  
verloofde, 19172/3

‘Ik sleepte me ‘s nachts naar de linies, m’n ransel in stukken op de rug;  
ik verzwakte; in m’n mond, in m’n neusgaten was er die smaak, die geur; 
[…] De Duitser en de Fransman die wegrotten in elkaar, zonder hoop om 
ooit door broederlijke of vrome handen begraven te worden. Hen gaan 
halen betekent je eigen kadaver toevoegen aan die immer gapende put, 
want de oorlog heeft een onstilbare honger  […]
Oh mijn Georgette, ik zou het over liefde moeten hebben, en nu praat ik 
hierover! Ach! Op die momenten, wankelend, dronken, verlaten, bibbe-
rend, als een schipbreukeling, strek ik m’n armen naar je uit, roep ik je, 
smeek ik je. Ik ben een man nochtans, maar soms bijt ik op m’n tanden 
om niet te wenen.’
Uittreksel uit een brief van Maurice Drans aan zijn verloofde, 17 mei 1917 [vertaald uit 
het Frans]. Geciteerd in Yves Laplume, Paroles de poilus : lettres et carnets du front 1914-1918, Parijs, Librio, 1998, p. 81.



Pedagogisch dossier ‘Vrouwen en mannen ten oorlog 1914–1918’

getuigenis van een oorlogsverpleegster, 
19292/4

Foto van Mary Borden, ca. 1930.

‘Er zijn hier geen mannen, dus hoe zou ik een 
vrouw zijn? Er zijn hoofden en knieën en  
gemangelde testikels. Er zijn borstkassen met 
gaten erin zo groot als je vuist, en vermalen 
dijen, vormloos, en stompen waar ooit benen  
zaten. Er zijn ogen – ogen van zieke honden,  
zieke katten, blinde ogen, ijlende ogen, en  
monden die niet kunnen spreken, en stukken 
van aangezichten – zonder neus of kaak. Al die 
dingen zijn hier, maar geen mannen, dus hoe 
zou ik een vrouw kunnen zijn en er niet aan 
sterven?’
Uittreksel uit Mary Borden (vertaling Erwin Mortier), 
Verboden Gebied, Amsterdam, Bezige Bij, 2011 (1929,  
The forbidden zone), p. 64-65.

Foto van Mary Borden, tijdens het uitladen van de gewonden, 1915-1918. 



Pedagogisch dossier ‘Vrouwen en mannen ten oorlog 1914–1918’

foto van krijgsgevangenen in duitsland, 
19142/5

Foto van Belgische en Franse krijgsgevangenen in een kamp in Munsterlager (Duitsland), 1914.
Coll. Archief van het Koninklijk Paleis, Brussel.



Pedagogisch dossier ‘Vrouwen en mannen ten oorlog 1914–1918’

Foto van burgers op de vlucht, Dendermonde (België), 1914. Coll. Bibliothèque nationale de France, Parijs.

foto van burgers op de vlucht, België, 19143/1



Pedagogisch dossier ‘Vrouwen en mannen ten oorlog 1914–1918’

‘Aan de inwoners van Andenne
Op bevel van de Duitse militaire bezettingsmacht in de stad Andenne, 
worden alle mannen gegijzeld. Per schot afgevuurd op de Duitse troepen, 
zullen er MINSTENS twee gijzelaars gefusilleerd worden. De gijzelaars 
zullen gevoed worden door de vrouwen, die hen het nodige zullen  
brengen nabij de brug om 6 uur ’s avonds en om 8 uur ’s morgens.
Het is de vrouwen strikt verboden te praten met gijzelaars.’

Aanplakaffiche uit Andenne (bezet België), augustus 1914.
Coll. Rijksarchief Namen, affichecollectie.

aanplakaffiche uit bezet België, 19143/2



Pedagogisch dossier ‘Vrouwen en mannen ten oorlog 1914–1918’

‘Verkrachtingen door dronken soldaten kwamen veel voor. Dat soort  
dingen werd door de families zoveel mogelijk verstopt en de onderzoeks-
commissie heeft hun achterliggende gevoel willen respecteren. Er bestaat 
evenwel geen twijfel over dat de verkrachtingen erg talrijk waren.’

Uittreksel uit La violation du Droit des gens en Belgique, Rapports officiels de la Commission 
d’enquête sur la violation des règles du Droit des gens, des lois et des coutumes de la guerre, 
Parijs, 1915, dl.1, Rapport nr. 8 [vertaald uit het Frans]. Geciteerd in Stéphane Audoin-Rouzeau, L’enfant de 
l’ennemi 1914-1918 : viol, avortement, infanticide pendant la Grande Guerre, Parijs, Aubier, 1995, p. 39.

Les berceaux tragiques (‘De tragische wiegjes’) van Albert Giuliani: een roman over  
kinderen geboren uit oorlogsverkrachtigen, verschenen in Frankrijk in 1917. Coll. AVG, Brussel.

oorlogsverkrachtingen3/3



Pedagogisch dossier ‘Vrouwen en mannen ten oorlog 1914–1918’

‘Hier, zoals elders, kan de houding van de Duitsers tegenover de burger-
bevolking als barbaars worden bestempeld. Ze verplichtten alle inwoners  
om voor hen te werken, kinderen, ouden van dagen, jonge vrouwen en jonge 
mannen, volwassen mannen, iedereen werd opgeëist. De kinderen moesten 
hun kuddes hoeden en aardappelen schillen. De meisjes werden belast met  
het vegen van de straten, de stallen, de huizen die waren ingenomen door  
officieren, of ze moesten wieden op het land, of patroontassen maken.  
De jongens en volwassen mannen werden onderworpen aan zwaar werk,  
verplicht om graven te delven voor de talrijke doden die van het front werden 
aangebracht. Er zou veel te vertellen zijn over al het werk dat onze arbeiders  
en arbeidsters werd opgelegd.’
Getuigenis van een priester uit het dorp Villers-au-Flot in Noord-Frankrijk [vertaald uit het 
Frans]. Geciteerd in Annette Becker, Oubliés de la Grande Guerre. Humanitaire et culture de guerre. Populations occupées,  
déportés civils, prisonniers de guerre, Parijs, Hachette Littératures, 1998, p. 57. 

dwangarbeid in België en het  
noorden van frankrijk3/4

‘Je vader! We nemen hem mee om  
bij ons munitie te maken!’ 

Prent van Louis Raemaekers, 1914-1918.
Coll. Algemeen Rijksarchief, Brussel.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog verrichtten 
meer dan 120.000 Belgische mannen  
en vrouwen dwangarbeid. Van hen werden 
60.000 mannen naar Duitsland gedeporteerd.



Pedagogisch dossier ‘Vrouwen en mannen ten oorlog 1914–1918’

‘Een balans van de oorlogsdoden zou eigenlijk ook op de burgerbevolking  
moeten slaan. […] Naast de onbetwistbare slachtoffers van luchtbombardemen-
ten of verschillende wreedheden, zou het terecht zijn om rekening te houden 
met al wie stierf door de indirecte gevolgen van de oorlog, door ondervoeding,  
gebrek aan medische zorg, de algemene ontwrichting van de administratie. 
Maar hoe moet je bijvoorbeeld inschatten hoeveel doden te wijten waren aan  
de blokkade die de geallieerden oplegden aan de Centrale mogendheden?  
In sommige landen vielen er zelfs meer burgerslachtoffers dan militaire.  
Nog los van de Armeense genocide wordt geschat dat er in het Ottomaanse Rijk 
minstens anderhalf miljoen doden vielen door hongersnood en ondervoeding. 
In de meest ontwikkelde landen, die beschikten over goede communicatie-
middelen, een stevige administratie en een georganiseerde gezondheidszorg, 
leed de bevolking veel minder dan die in de oosterse gebieden, aan de Baltische 
zee of de Perzische golf. Het is onmogelijk een volledig beeld te geven, maar  
de balans was zwaar.’
Uittreksel uit Antoine Prost, ‘Les morts’ in Jay Winter, Annette Becker, La Première Guerre 
mondiale, Vol. 3. Sociétés, Parijs, Fayard, 2014, p. 601 [vertaald uit het Frans].

het aantal burgerslachtoffers becijferen3/5



Pedagogisch dossier ‘Vrouwen en mannen ten oorlog 1914–1918’

‘Al in de eerste oorlogsdagen nam de werkloosheid gigantische proporties aan 
[in België]. Het aantal werklozen wordt geschat op 650.000 of 54 procent van de 
industriearbeiders. De textielindustrie, een erg vrouwelijke sector, viel bruusk 
stil door een gebrek aan grondstoffen en door opeisingen. Al in 1914 zat 82 
procent van de katoenspinsters zonder werk, in 1918 liep dat op tot 91 procent. 
In de vlasindustrie was de situatie gelijkaardig. Ook naaisters hadden te lijden 
onder de hoge prijzen van de stoffen en de opeisingen. Door de algemene  
armoede ging het aantal bestellingen snel in dalende lijn. […] het [was] priori-
tair om de mannen en speciaal de mannelijke gezinshoofden tewerk te stellen. 
Die bekommernis werd nog groter vanaf 1916, toen werklozen het risico liepen 
om opgeroepen te worden voor dwangarbeid in Duitsland.’
Uittreksel uit Eliane Gubin en Henk de Smaele, Vrouwen en mannen ten oorlog, 1914-1918,  
Davidsfonds, 2015, p. 105-106.

Bezetting en de arbeidsmarkt in België4/1



Pedagogisch dossier ‘Vrouwen en mannen ten oorlog 1914–1918’

‘De Duitse vrouwen in oorlogstijd’. Affiche, 1916. Coll. Algemeen Rijksarchief, Brussel.

affiche ‘de duitse vrouwen in oorlogstijd’, 
19164/2



Pedagogisch dossier ‘Vrouwen en mannen ten oorlog 1914–1918’

‘De mannen zijn massaal vertrokken en ondertussen is de oogst binnengehaald 
en de grond bewerkt; de administratie werkt, de trams rijden, de metro is niet 
onderbroken. Alles werkt. Het is een mirakel. Leve de Franse vrouwen! Hun 
echtgenoten zijn aan het front en zij willen allemaal werken en zijn zo heroïsch 
dat ze hun bloed geven voor de laagste prijs. Hoeveel miserie gaat er niet schuil 
onder dat mooie woord heroïek. Overal zijn de lonen naar beneden gehaald. 
Kijk naar de vrouwen die voor het leger werken. Ze verdienen 0,15 F  0,20 F 
per uur. De dienst voor bevoorrading betaalt voor een soldatenhemd 0,55 F  
per stuk en de arbeidster wordt 0,20 F per stuk betaald. De tussenpersonen 
verzamelen fortuinen.’
Uittreksel uit Marcelle Capy, La Vague, 1916 [vertaald uit het Frans].

Marcelle Marquès (1891-1962, pseudoniem Marcelle Capy) was een Franse journaliste  
en schrijfster. Ze was actief in vakbondsorganisaties, de vredesbeweging en het feminisme.

‘Werkende vrouwen stapten dus snel over van de economische sectoren die 
hen traditioneel waren voorbehouden – weven, confectie, huishoudelijke hulp 
– naar werkplaatsen en fabrieken die een contract hadden met defensie, naar 
hospitalen en ondersteunende diensten bij het leger, naar transportdiensten 
en de zich ontwikkelende overheidsadministraties; kortom naar alle domeinen 
van de economie waar het plotse vertrek van de mannelijke arbeidskrachten 
een leemte had gelaten die ze konden invullen. [...]
In oorlogstijd betekende dat uitputtende werkdagen in ploegendienst, vaak  
van 10 à 12 uur of meer, met kostbare en korte periodes buiten de fabriek waar-
in [de vrouwen], eens thuisgekomen, moesten zorgen voor de personen, jong 
en oud, die ze ten laste hadden of in de rij moesten staan met voedselbonnen  
in de hoop iets van de steeds zeldzamere levensmiddelen te verwerven.’
Uittreksel uit Laura Lee Downs, ‘Le travail’ in Jay Winter, Annette Becker, La Première Guerre 
mondiale, Vol. 3. Sociétés, Parijs, Fayard, 2014, p. 95-96 [vertaald uit het Frans].

de ‘vervangarbeidsters’4/3



Pedagogisch dossier ‘Vrouwen en mannen ten oorlog 1914–1918’

rekruteringsaffiche voor het Britse  
Women’s land army, ca. 19175/1

In 1917 werd in Groot-Brittannië het Women’s Land Army opgericht. Doel was 
vrouwen aan te moedigen om in de landbouw te werken, waar het tekort aan 
arbeidskrachten zich sterk liet voelen.

Rekruteringsaffiche voor het Britse Women’s Land Army, ca. 1917.
Coll. Koninklijk Legermuseum, Brussel.



Pedagogisch dossier ‘Vrouwen en mannen ten oorlog 1914–1918’

‘Ons Amazone-korps “op de plaats rust” ’: karikatuur van vrouwen in het leger, verschenen  
in het Britse tijdschrift Punch, 26/4/1916. © Punch Limited.

5/2 karikatuur van vrouwen in het leger, 1916



Pedagogisch dossier ‘Vrouwen en mannen ten oorlog 1914–1918’

schatting van het aantal verpleegsters  
en vrouwen in dienst bij het leger 5/3

Bron: Ute Daniel, Arbeiterfrauen in der Kriegsgesellschaft : Beruf, Familie und Politik im Ersten Weltkrieg, Göttingen, Vandenhoeck &  
Ruprecht, 1989, p. 89-91; www.iwm.org.uk; Margaret Darrow, French women and the First World War. War Stories of the Home front, Berg, 
2000, p. 232; Jay Winter, Annette Becker, La Première Guerre mondiale, Vol. 3. Sociétés, Parijs, Fayard, 2014, p. 153-154; Janet Watson,  
‘Wars in the wards…’, Journal of British Studies, 2002, 4, p. 510.

Land      Verpleegsters       Vrouwen in dienst van het leger 

Duitsland         ca. 110.000   ca.   88.400

Groot-Brittannië        ca. 120.000   ca.   95.000

Frankrijk         ca. 120.000   ca. 120.000

Schatting	van	het	aantal	verpleegSterS	en	vrouwen	in	dienSt	bij	het	leger	



Pedagogisch dossier ‘Vrouwen en mannen ten oorlog 1914–1918’

‘De meerderheid van de verpleegsters [...] deden evenwel dienst in  
ziekenhuizen ver achter de linies en in hersteloorden en revalidatie-
centra. Ze zorgden voor het transport van de gewonden, reinigden en 
verbonden hun wonden, wasten hen, gaven eten, masseerden, stonden 
de artsen bij ... Lijden en dood waren alomtegenwoordig. [...] Daarnaast 
waren er de vele vrouwen die instonden voor het dagelijkse functioneren 
van de ziekenhuizen: onderhoudstaken, poetsen, desinfecteren, wasserij, 
linnenkamer, bevoorrading, bereiden van de maaltijden. De verpleeg-
sters moesten hun plaats zoeken in de overwegend mannelijke ruimte 
waarin hun werk zich afspeelde. [...] Anders dan de zoete en romantische 
beeldvorming doet uitschijnen, was het leven van de verpleegsters hard, 
zowel nabij het front als op veilig terrein.’
Uittreksel uit Eliane Gubin en Henk de Smaele, Vrouwen en mannen ten oorlog,  
1914-1918, Davidsfonds, 2015, p. 78-80.

de taken van oorlogsverpleegsters5/4

Gewonden en verpleegsters. Foto, 1914-1918. Stadsarchief Brussel, gift Poreye, album S. Yseux.



Pedagogisch dossier ‘Vrouwen en mannen ten oorlog 1914–1918’

Tekening van een soldaat voor de Belgische  
verpleegster Suzanne Yseux, die tijdens de  
oorlog in een hospitaal in Le Havre (Frankrijk) 
werkte. Coll. Stadarchief Brussel, gift Poreye, 1914-1920.

‘Oorlog 1914-18
Onze gekwetsten in het hospitaal
aan Juffr. Yseux, 
Slachtoffer van de Duitse wreedheid
“Ontroerd blijk van erkentelijkheid en bewonde-
ring voor alle zorgen die ik kreeg van haar die  
in mijn ogen op zo’n nobele wijze het fiere  
België belichaamt dat pijnlijk verwond werd  
op de drempel van deze 20ste eeuw.”
Maurice Bobrie
63de Infrie
Le Havre, 15 januari 1918’

het beeld van de verpleegster5/5

‘De witte engel’, L’Illustration, december 1915.
Privéverzameling. 



Pedagogisch dossier ‘Vrouwen en mannen ten oorlog 1914–1918’

Foto van rustende soldaten, 1914-1918. Coll. Koninklijk Legermuseum, Brussel.

foto van rustende soldaten6/1



Pedagogisch dossier ‘Vrouwen en mannen ten oorlog 1914–1918’

‘Het mannelijke publiek herkende zich gemakkelijk in de liederen die tijdens 
de eerste oorlogsmaanden werden geschreven en die onverbloemd hun  
seksuele verlangens beschreven. In de propaganda verschenen de soldaten 
echter als de hoofdfiguren in een belangrijk werk van nationale en morele 
verheffing, als de onthechte verdedigers, beheerst en kuis, van een vaderland 
in gevaar. De censuur reageerde bovendien streng wanneer schrijvers de 
limieten van het goed fatsoen overschreden. De legerleiding bleef niet achter 
en maakte jacht op de gewaagde boeken en pornografische foto’s die soldaten 
makkelijk konden verkrijgen in de zones achter het front of tijdens hun verlof. 
[...]
De censuur was nog waakzamer wanneer het over de gefrustreerde  
gevoelens van vrouwen ging [...]. Vrouwelijk verlangens werden als lach-
wekkend beschreven en afgedaan als iets van enkele dolverliefde vrouwen.  
Het fenomeen werd zo gemarginaliseerd, waarbij meteen werd vermeden  
dat de goede orde verstoord raakte en de afwezigen zich zorgen maakten.  
Toch kwam het onderwerp duidelijk aan bod [...]’.
Uittreksel uit Anne Simon-Carrère, Chanter la Grande Guerre : les ‘poilus’ et les femmes,  
Seyssel, Champ Vallon, 2014, p. 140-141 [vertaald uit het Frans].

oorlogsliederen6/2

e  ‘Wat hebben onze piotten aan het front 
nodig ter afleiding?
Een vrouw, een vrouw!
Wie zou er hen liefjes
Een verdraaid goede tijd doen beleven?
Een vrouw, een vrouw!
In plaats van de lelijke smoel van de Duitsers
willen ze zeer zeker liever 
Een vrouw, een vrouw!
Verdomd nog aan toe!
Wat zouden ze niet geven
Om even in hun armen te houden
Een vrouw, een vrouw!’e 
Refrein van het lied ‘Le cri du Poilu’ (De schreeuw van 
de piot) [vertaald uit het Frans]. Woorden en muziek 
van Vincent Scotto & Nine Pinson, 1916.

Dit lied kende veel succes tijdens de Eerste Wereld-
oorlog: er werden suggestieve affiches en postkaarten 
rond gemaakt.

Franse postkaart, 1914-1918. Coll. AVG, Brussel.



Pedagogisch dossier ‘Vrouwen en mannen ten oorlog 1914–1918’

‘Wees er maar zeker van, mijn schat, dat ik mij ten allen tijde informeer of ik tot 
bij u kan komen. Iemand uit Dôle wou koste wat kost haar echtgenoot opzoeken 
aan het front. Ze is teruggekeerd zonder hem gezien te hebben. En als straf  
is haar man als soldaat naar de eerste linie gestuurd. Dat alles stemt tot  
nadenken. Ik wil het immense geluk van elkaar terug te zien achteraf niet  
moeten bekopen met bittere tranen. Ik wil je niet met een straf opzadelen  
en je het leven moeilijker maken. Eerst nadenken en dan handelen.’
Uittreksel uit een brief van Gabrielle aan haar echtgenoot Constant, 1 juli 1915 [vertaald uit  
het Frans]. Geciteerd in Clémentine Vidal-Naquet, Correspondances conjugales 1914-1918, Parijs, Robert Laffont, 2014, p. 384.

Brief van gabrielle aan haar echtgenoot, 
1915

6/3



Pedagogisch dossier ‘Vrouwen en mannen ten oorlog 1914–1918’

Duits legerbordeel in België. Tekening door Heinrich Zille, 19141918. 
Coll. Anthony Langley.

tekening van een legerbordeel in België6/4



Pedagogisch dossier ‘Vrouwen en mannen ten oorlog 1914–1918’

Angstbeeld van soldaten: thuis flirt hun ontrouwe vrouw met een andere man. Karikatuur uit 
L’Echo des marmites, 1/1/1917. Coll. Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine, Parijs.

karikatuur van de ontrouwe vrouw, 19176/5



Pedagogisch dossier ‘Vrouwen en mannen ten oorlog 1914–1918’

Schatting	van	het	aantal	poStStukken	tuSSen	front	en	thuiS

Land                Jaar            Poststukken/dag

Frankrijk     1916        5.000.000 

Groot-Brittannië     1917        2.000.000

Duitsland     1918        7.000.000

Belang van de post tussen oorlogs  
en thuisfront7/1

Foto van een postkantoor in de loopgraven  
in Frankrijk, 1915. © L’Adresse Musée de la Poste, Parijs / La Poste.

Verschillende bronnen.

‘Schrijf snel! Zie hoe we  
uitkijken naar de postbode!’  
Postkaart, 1914-1918. Coll. AVG, Brussel.



Pedagogisch dossier ‘Vrouwen en mannen ten oorlog 1914–1918’

‘Schrijf mij, m’n liefste, vraag aan anderen om mij te schrijven, en ontzeg mij 
onder geen beding dit plezier: het is me daarvoor te groot! [...] Een brief, dat is 
een stukje grond van thuis dat ons komt vervoegen, dat is, een seconde lang,  
de realiteit van u helemaal voor mijzelf te hebben, van bij jullie te leven:  
er is geen afstand meer, geen oorlog, geen soldaten; gedurende een moment 
zijn we weer een papa, een echtgenoot, een zoon, een broer; we lachen; er welt 
een traan op, en daarna wordt de kostbare brief weer gevouwen en opgebor-
gen in de zak die het gemakkelijkst bereikbaar is; nog een seconde mijmering 
en dan is de illusie voorbij, zijn we weer een Franse soldaat en klaar om alle 
schatten achter te laten die ons een seconde voordien deden huilen. Je zou de 
jaloerse blikken moeten zien van de vijf soldaten die vlakbij mij slapen, die zelf 
geen brief hebben ontvangen, wanneer ze zien hoe ik jou uitgebreid antwoord 
en geniet van het lezen van de drie brieven van deze avond!’

‘Ik reken op jou, m’n liefste, om het kantoor over te nemen en je de boek-
houding te laten uitleggen; je bent heel goed in staat om mij tijdelijk te  
vervangen [...]. Ik weet dat je in staat bent om onze zaken te beheren.’

Uittreksels uit twee brieven van de Franse soldaat Maurice aan zijn echtgenote Yvonne,  
2 oktober en 13 november 1914 [vertaald uit het Frans]. 
Geciteerd in Clémentine Vidal-Naquet, Correspondances conjugales 1914-1918, Parijs, Robert Laffont, 2014, p. 559; 601. 

Maurice was jong getrouwd een had een zoon, geboren in augustus 1913. Voor zijn mobilisatie 
leidde hij een weverij in Ferté-Macé (in het noord-westen van Frankrijk). Hij stierf aan  
het front in 1915.

Brieven van maurice aan zijn echtgenote, 
19147/2
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‘26 juni 1915
Allerliefste schat,
Ik haast me om uw brief te beantwoorden, die  
mij veel verdriet heeft gedaan. Wanneer ik uw  
brief doorlas, kreeg ik een vreselijke klap. Een 
dolksteek zou me niet meer pijn gedaan hebben. 
Zozeer heeft het mij geraakt.
Ik weet goed dat een Belgische soldaat niet veel  
verdient, maar mijn liefste, we zijn niet verplicht  
om te trouwen wanneer ik op verlof kom,  
aangezien u bang bent om te trouwen.
Wanneer de oorlog voorbij is zal u niet meer op  
kantoor moeten werken. Want voor mij is de  
vrouw niet gemaakt om te werken.
[...]
Uw geliefde die u liefheeft voor het leven.’
Uittreksels uit een brief van Cyrille aan zijn geliefde, 1915 
[vertaald uit het Frans]. Cyrille was brigadier in het Belgische 
leger. Coll. Koninklijk Legermuseum, Brussel.

Brief van cyrille aan zijn partner, 19157/3

‘Hoe zou ik je kunnen vergeten?’ 
Duitse postkaart, 1914-1918. 
Coll. AVG, Brussel.
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‘Mijn lieve kinderen, mijn lievelingen,
[...] Ik omhels van ganser harte mijn flinke kleine meisje voor deze uitstekende 
resultaten en mijn Alex opdat hij zou proberen om 3de te worden na de vakan-
tie. Bid veel mijn lieve engeltjes, dat de vrede komt die voor iedereen het eind 
van alle ellende zal betekenen, zodat we elkaar kunnen terugzien om elkaar 
nooit te verlaten. Schrijf me vaak over alles wat jullie doen [...]. Van elkaar  
gescheiden zijn doet vreselijk veel pijn, vooral wanneer je zoveel van 
elkaar houdt als wij vier. [...]
Ik omhels jullie beiden en jullie lieve papa en grootouders, die zo afzien op hun 
leeftijd [...].
Erg toegenegen jullie moeder.
Fanny D.’
Brief van Fanny Aubergé aan haar kinderen, 28 augustus 1916 [vertaald uit het Frans]. 
Coll. familie Diercxsens. 

Brief van fanny aubergé aan haar  
kinderen, 19167/4

Fanny Aubergé woonde in de omgeving van  
Turnhout. Tijdens de oorlog was ze actief in een 
netwerk dat mannen België uit hielp, richting front. 
In mei 1916 werd ze aangehouden en in Siegburg in 
Duitsland gevangen gezet. Ze had twee kinderen, 
Elisabeth en Alexandre, geboren in 1901 en 1903.

Portret van Fanny Aubergé in 1905. 
Coll. familie Diercxsens.
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‘Liefste papa,
Wanneer het sneeuwt, heb ik het koud aan mijn hart, en mama ook,  
omdat we denken dat jij het in de loopgraven ook erg koud hebt, arme papa!
Ik doe elke avond mijn gebed voor het portret van mijn lieve papa en ik  
vraag aan de goede God dat je terugkomt, zodat mama niet meer huilt.  
We zullen gelukkig zijn. Ik zal nooit ongehoorzaam zijn.
We gaan niet meer naar school: er zijn geen kolen meer. Ik heb al mijn  
spaarcentjes aan mama gegeven voor chocolade en een pijp voor jou.  
Ik omhels je met heel mijn hart. Je kleine meisje voor het leven.
Odette
P.S. Met mijn broertje gaat het beter.’
Brief van Odette aan haar vader, z.d. [vertaald uit het Frans]. 
Geciteerd in Mon histoire de la Grande Guerre, Parijs, Hachette, 1919.

Brief van odette aan haar vader7/5
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Bron: Jay Winter, Annette Becker, La Première Guerre mondiale. Vol. 3. Sociétés, Parijs, Fayard, 2014, p. 56 ; 396.

 Land              Weduwes    Wezen

Duitsland    525.000  1.000.000

Frankrijk    600.000   1.100.000

Groot-Brittannië   240.000      350.000

schatting van het aantal oorlogsweduwes 
en wezen

Schatting	van	het	aantal	oorlogSweduweS	en	-wezen

8/1
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getuigenissen over de terugkeer  
van soldaten, 1918

‘Mevrouw, [...] ik ben erg ongerust en in de war, en ik zou u om raad willen  
vragen. Vier jaar lang was ik van mijn man gescheiden; hij is gevangen-
genomen in de eerste weken van de oorlog. De oorlog loopt op zijn einde,  
ik zal hem terugkrijgen, ik ben gek van geluk, maar ik ben bang. Ja, ik ben erg 
bang. We waren zes jaar getrouwd toen hij vertrok, we waren zeer gelukkig, 
zeer hecht en hadden nooit de minste ruzie, want hij was wel graag bazig maar 
ik was eindeloos onderdanig. [...] Het was vreselijk toen hij vertrok, Mevrouw. 
Niet alleen ging ik eronder gebukt dat ik hem niet meer naast me zag, ik voelde 
mij ook hulpeloos, verloren. [...] Daarna, beetje bij beetje, moest ik de draad  
wel weer opnemen, in actie komen ... En daarin schuilt het drama, Mevrouw. Ik 
heb geleerd om te leven, om voor mijzelf te denken. [...] Ik heb vriendschappen  
opgebouwd, gewoontes, kleine behoeftes, ik ben me bewust van mijn persoon-
lijkheid. Mevrouw, wat zal mijn man zeggen wanneer hij thuiskomt? Ik hou 
meer van hem dan ooit, maar mijn liefde kan niet meer dezelfde zijn. Zal hij  
het begrijpen? Zal hij het aanvaarden? Ik voorzie botsingen, moeilijkheden,  
misschien erge ruzies in deze strijd tussen zijn legitieme gezag en mijn  
legitieme onafhankelijkheid.’
Uittreksels uit een lezersbrief aan een journaliste, verschenen in La Femme de France,  
17 november 1918 [vertaald uit het Frans]. 
Geciteerd in Dominique Fouchard, Le poids de la guerre : les Poilus et leur famille après 1918, Presses universitaires de Rennes, 2013, p. 53-54.

‘Toen mijn vader terugkeerde uit de oorlog was ik 9 jaar. Het was in 1918.  
Ik had moeite om hem te herkennen: hij die anders zo vrolijk en levendig  
was, was half verlamd en hij leek verdwaasd. Men zei dat dit het gevolg was  
van een hersenschudding, nadat er naast hem een granaat was ontploft.’ 
Getuigenis van Jeanne Carayol in een interview afgenomen in de jaren 1980 [vertaald uit  
het Frans]. Geciteerd in Dominique Fouchard, Le poids de la guerre : les Poilus et leur famille après 1918, Presses universitaires  
de Rennes, 2013, p. 66.

‘Te gewend om alleen de loopgraaf en verwoeste landschappen te zien, wisten 
zijn ogen niet meer hoe te kijken; hij is nog blind en doof voor uw tedere klagen. 
[...] beeld u in dat het een kind is dat naar u terugkeert, en dat u hem het echte 
leven weer moet aanleren.’ 
Ève, 24/10/1920, brievenrubriek ‘courrier sentimental’ [vertaald uit het Frans]. 
Geciteerd in Dominique Fouchard, Le poids de la guerre : les Poilus et leur famille après 1918, Presses universitaires de Rennes, 2013, p. 68.

8/2
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Naoorlogs gezinsportret, ca. 1923. Privéverzameling.

gezinsportret, ca. 19238/3
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schatting van het aantal militaire  
slachtoffers8/4

Schatting	van	het	aantal	militaire	SlachtofferS	(1914-1918)

Land       Doden & vermisten Gewonden     Gevangenen

Duitsland    2.033.700  4.216.058          1.152.800

België                          38.716       44.686               34.659

Frankrijk   1.375.800  4.266.000             537.000

Groot-Brittannië      908.371  2.090.212              191.652
(Empire & Dominion)

     
  

Bron: Jay Winter, ‘Victimes de la guerre : morts, blessés et invalides’ in Stéphane Audoin-Rouzeau, Jean-Jacques Becker, Encyclopédie de la 
Grande Guerre, dl. 2, Parijs, Perrin, 2012, p. 717-718.
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‘Heb geen medelijden met een invalide man – help hem aan werk’.  
Britse affiche, 1914-1918. Coll. Imperial War Museums, London, PST 13211.

affiche ‘heb geen medelijden met een  
invalide man  help hem aan werk’9/1
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oproep aan de Britse vrouwen, 19199/2

‘Er is opnieuw een oproep aan de Britse vrouwen, gelukkig geen oproep  
om munitie te maken om de genadeloze vijand te verslaan, maar een oproep 
om te helpen om de Engelse huishoudens nieuw leven in te blazen, te naaien  
en te verstellen, te koken en te poetsen, en gezonde baby’s groot te brengen,  
die op hun beurt waardige mannen en vrouwen van het Rijk zullen worden.’
Folder van het British Ministry of Labour [Britse Ministerie van Werk] over lessen  
huishoudkunde voor vrouwen, april 1919 [vertaald uit het Engels]
Coll. Imperial War Museums, London, Women's Work Collection, Emp. 80.
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het aandeel vrouwen in de actieve  
bevolking voor en na de oorlog9/3

Land              Jaar         % vrouwen            Jaar      % vrouwen       Verschil

België                    1910                 31,3  1920  25,4  –5,9

Duitsland                  1907                 33,8  1925  35,8  +2,0

Frankrijk                  1906                 37,1  1921  39,6  +2,5

Groot-Brittannië   1901                29,4  1921  29,4  +0,3

Bron: Revue du Travail, maart 1935, p. 337.

vergelijking	van	het	percentage	vrouwen	in	de	actieve	bevolking		
voor	en	na	de	oorlog
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‘Overal ter wereld hebben vrouwen bewezen waartoe ze in staat zijn. Ze hebben 
de zieken en gewonden verzorgd in de hospitalen. Ze hebben de mannen ver-
vangen in de landbouw; ze hebben gezaaid en geoogst. Ze hebben solidariteits 
en liefdadigheidswerken opgericht. Ze hebben dag en nacht gewerkt in de  
munitiefabrieken voor de verdediging van het vaderland, zonder ooit te klagen 
over vermoeidheid; overal hebben ze getoond dat ze opgewassen waren tegen 
hun taak. Terwijl de soldaten vechten voor rechtvaardigheid en vrijheid,  
vervangen vrouwen hen overal, altijd onversaagd. Ze zullen hun rechten  
verdiend hebben, wanneer de vrede weerkeert op aarde. Hoe zou men hun  
die kunnen weigeren?’

Uittreksel uit Léonie La Fontaine, ‘La femme pendant et après la guerre’, L’Action féminine :  
bulletin officiel du Conseil National des Femmes Françaises, maart 1917 [vertaald uit het Frans]. 
Coll. Mundaneum, Bergen.

Feministe en pacifiste Léonie La Fontaine (1857-1949) stond mee aan de wieg van de Ligue 
belge du droit des femmes (1892) en van de Nationale Vrouwenraad van België (1905), waar ze 
vanaf 1913 voorzitster van was. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vluchtte ze naar Zwitserland.

‘Uit het leed, gelijkelijk in geduld gedragen, zijn gelijke rechten geboren ter 
uitdrukking van ’s Volks verzuchtingen. De Regering zal bij de Kamers een 
voorstel indienen om, in vaderlandlievende verstandhouding, de oude hinder-
nissen weg te ruimen en de nationale raadpleging plaats te doen hebben op 
den grondslag van gelijk stemrecht voor al de mannen, die den leeftijd hebben 
bereikt, vereischt om de burgerlijke rechten te kunnen uitoefenen.’
Albert I, koning der Belgen, Troonrede, 22 november 1918.

‘Hebben wij minder geleden, minder moeten verdragen, minder gestreden,  
ons land minder gediend dan de meeste mannen die in bezet België bleven –  
en zoals u weet is dat de grote meerderheid? Toch zullen zij allemaal genieten 
van de verworvenheid die onze moedige soldaten op het slagveld kochten.  
De jonge mannen die morgen 21 worden, zullen kiezers zijn. Maar hun  
moeders, weduwes, en de andere vrouwen – het zijn er ontzettend veel –  
die alleen de verantwoordelijkheden hebben gedragen van gezinshoofd,  
zij zullen geen kiesrecht kunnen uitoefenen.’
Open brief van de Fédération Belge pour le Suffrage des Femmes aan de leden van de regering, 
december 1918 [vertaald uit het Frans]. Geciteerd in Le temps des femmes, CNFB, 1988, p. 118.

teksten over mannen en vrouwen 
stemrecht, 1917191910/1
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evolutie van het stemrecht voor de Wetgevende 
kamers in vier oorlogvoerende landen10/2

* Enkele categorieën van vrouwen mochten stemmen vanaf 1919, in naam van hun echtgenoot of zoon die in de oorlog gestorven was.  
Ook vrouwen die zich verdienstelijk hadden gemaakt in het verzet kregen stemrecht. Voor de gemeenteraad was er vanaf 1920 algemeen 
stemrecht voor mannen en vrouwen.

   Land   Soort stemrecht Jaar van invoering     Jaar van invoering 

                 
voor vrouwen

   Duitsland      beperkt        1870         __

       algemeen enkelvoudig      1918         1918

   België      cijnskiesrecht       1831         __

       algemeen meervoudig      1893         __

       algemeen enkelvoudig      1919*       1948

   Frankrijk      algemeen enkelvoudig      1848        1944

   Groot-Brittannië     beperkt        1884–85       1918

       algemeen meervoudig      1918        1928

evolutie	van	het	Stemrecht	voor	de	wetgevende	kamerS	in	vier	

oorlogvoerende	landen
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