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De Belgische verzetsgeschiedenis is tot vandaag vooral mannen-

geschiedenis. Verzet wordt opgevat als een in essentie mannelijke 

activiteit waartoe vrouwen in het beste geval konden bijdragen, 

bijna� per� de�nitie� in�een� ondergeschikte� positie.� Over� het�alge-

meen�krijgen�vrouwen� in�de�verzetshistoriogra�e�meer�aandacht�

naarmate ze meer op mannen leken : op leiders die sleutelposities 

bekleedden binnen hun organisaties of op partizanen die voch-

ten met wapens in de hand. Zelden wordt vertrokken vanuit de 

speci�eke�positie�van�vrouwen�in�1940�en�de�toenmalige�ideeën�

over de rol van vrouwen in de samenleving. Nochtans gaf de visie 

van tijdsgenoten op de motieven, bezorgdheden en capacitei-

ten van mannen en vrouwen mee vorm aan verzet. Het feit dat 

vrouwen in 1940 niet erkend werden als volwaardige burgers en 

juridisch, politiek en sociaal ondergeschikt waren aan mannen is 

een belangrijke factor in het begrijpen van hun verzetsengage-

ment. Vrouwen waren in 1940 bijvoorbeeld nog steeds uitgesloten 

van een aantal beroepen zoals het leger, politie of de diplomatie, 

 hadden geen universeel stemrecht en konden binnen hun gezin 

niet�zelfstandig�beschikken�over�de��nanciële�middelen2. Ze had-

den bijgevolg minder toegang tot bepaalde kennis, ervaring, mid-

delen en netwerken die van pas konden komen bij verzetsactivitei-

ten. Tenminste, indien we verzet situeren in de publieke, politieke 

en militaire sfeer – een opvatting die we in dit artikel zullen nuan-

ceren. Niet hun sekse, maar wel hun gender – de verplichtingen 

en verwachtingen verbonden aan ‘vrouw-zijn’ en de indeling van 

de maatschappij die daarmee samenhangt – beïnvloedde de ver-

zetsactiviteiten van vrouwen3. In deze bijdrage analyseren we de 

visie� van�een� speci�eke� groep� tijdsgenoten�op� de� rol� van� vrou-

wen in het verzet, namelijk de communistische clandestiene vrou-

wenpers. Mobiliseerde deze pers vrouwen voor de clandestiene 

strijd ? Welke motivatie moest vrouwen aanzetten tot deelname 

aan verzet ? Welke rolmodellen werden hen aangereikt ? Was er 

sprake� van� speci�ek� vrouwelijke� verzetsactiviteiten�?� En� tot� slot�:�

hoe verhield dit vrouwelijke verzetsmodel zich tot het traditionele 

vrouwbeeld in 1940 ?



Ongeveer 24 000 Belgische vrouwen werden na 

de bevrijding erkend als lid van het verzet tijdens 

de Tweede Wereldoorlog5. Deze vrouwen vorm-

den�een�speci�eke�groep�binnen�het�verzet�omdat�

zij deelnamen aan de clandestiene strijd tegen de 

Duitse bezetter nog voor zij over volledige burger-

rechten beschikten en terwijl zij formeel geen stem 

hadden in de publieke ruimte. Pas een halve eeuw 

na de bevrijding kwam deze groep in het vizier van 

de�Belgische�verzetshistoriogra�e.�De�voorgaande�

decennia – vanaf de jaren 1970 – was vanuit 

Frankrijk de evolutie ingezet naar een verbreding 

van de tot dan toe nog erg militair  georiënteerde 

conceptualisering van verzet. Er kwam meer aan-

dacht voor ongewapende vormen van verzet zoals 

clandestiene pers, stakingen en hulp aan slacht-

offers van vervolging. Tijdens deze verschuiving 

kwamen nieuwe actoren onder de aandacht van 

verzetshistorici, waaronder arbeiders, buitenlan-

ders en ook vrouwen6. De dominante vraag in het 

onderzoek naar de rol van vrouwen in het verzet 

was van bij de start wat de impact was van de 

1. « Quand les femmes s’en mêlent… », La Voix des Femmes, augustus 1941. Alle citaten in deze bijdrage werden letterlijk 
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arbeidersmilieu waarin deze kranten tot stand kwamen en het opleidingsniveau van de auteurs. Hier wordt in deze bijdrage 

niet verder op ingegaan.
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verzetsactiviteit van vrouwen op hun naoorlogse 

emancipatie. Deze onderzoeksvraag was duide-

lijk geïnspireerd door de bredere discussie over 

de impact van oorlog op de positie van de vrouw 

in de samenleving, het zogeheten watershed 

debate7. Twee tegenstrijdige theses waren lang 

dominant in deze discussie. De transformatie-

these stelde dat oorlog vrouwen voortstuwde rich-

ting moderniteit. De Tweede Wereldoorlog had 

een ‘nieuwe vrouw’ voortgebracht met een ‘eigen 

geest’ die wilde deelnemen aan de wederopbouw 

en het politieke leven. Tijdens de oorlog had de 

vrouw haar eigen waarde en haar belang als bur-

ger ontdekt. De continuïteitsthese stelde daarente-

gen dat oorlog een terugkeer stimuleerde naar tra-

ditioneel vrouwelijke levensstijlen. De oorlog was 

een periode van beperking en instabiliteit geweest 

waarvan het einde gezien werd als een welkome 

terugkeer naar een veilige huiselijkheid. Het was 

hun rol van echtgenote en moeder, eerder dan 

hun economische en politieke participatie, die 

van vrouwen geschikte burgers maakte en cen-

traal stond in de naoorlogse heropbouw. Terwijl in 

de jaren 1950 en 1960 de transformatiethese nog 



gepopulariseerd werd, schaarden feministische 

historici zich vanaf de jaren 1970 vooral achter 

de continuïteitsthese. Ondanks een schijnbare 

verandering in oorlogstijd leek het dat er weinig 

lange-termijnverandering� was� in� de� identi�catie�

van vrouwen met huiselijkheid en in de onderge-

schikte positie van vrouwen in betaald werk. In 

de jaren 1980 werd er nog een derde these naar 

voren gebracht : de polarisatiethese stelde dat de 

oorlog niets bijdroeg aan gelijkheid, maar de gen-

derverschillen net accentueerde en zo de onge-

lijkheid nog deed stijgen8.

Deze discussie heeft veel bijgedragen aan onze 

kennis over de oorlogservaringen van vrouwen, 

maar werd uiteindelijk onoplosbaar verklaard door 

historici�als�Penny�Summer�eld�en�Joan�W.�Scott9. 

Ook de evaluatie van de impact van de Eerste 

Wereldoorlog op vrouwenemancipatie geeft trou-

wens geen eenduidig beeld. Naargelang het land 

was er vooruitgang op vlak van politieke rechten, 

in het onderwijs en inzake arbeid.  Daartegenover 

stond een groot verlangen naar sociale stabiliteit 

dat samenging met het herwaarderen van heel tra-

ditionele genderrollen. Belgische historici  Eliane 

Gubin en Henk de Smaele besloten dat in de 

overgangsperiode die het interbellum was oude 

en nieuwe ideeën met elkaar in botsing kwamen, 

maar dat de slinger nooit helemaal terugkeerde 

naar het vertrekpunt. Talrijke ongelijkheden ble-

ven voortbestaan, maar er werd ook vooruitgang 

geboekt10. De vraag of vrouwen nu al dan niet 

vooruitgang boekten na de oorlog vonden Gubin 

8. Penny summerFielD, “‘It did me good in lots of ways’...”, p. 13.

9. JelenA bAtiniC�,�Women�and�Yugoslav�Partisans�, p. 10-11 en Penny summerFielD, “‘It did me good in lots of ways’…, p. 13.

10. eliAne gubin en henK De smAele, Vrouwen en mannen ten oorlog..., p. 165-171.
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Italië, Joegoslavië en Nederland treedt de conclusies van Maerten en Debruyne bij : de individuele transformerende 

verzetservaring leidde over het algemeen niet naar een transformatie van de positie van vrouwen in de samenleving. 

Zie voor Frankrijk : ClAire AnDrieu, “Women in the French Resistance. Revisiting the Historical Record”, in : French Politics, 

Culture & Society, nr. 1, 2000, p. 13-25 en PAulA sChWArtz,��Rede�ning�Resistance�:�Women�s�Activism�in�Wartime�France�,�
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Italië : JAne slAughter, Women and the Italian Resistance, 1943-1945, Denver, 1997, 171 p. ; Joegoslavië : JelenA bAtiniC�,�

Women and Yugoslav Partisans... en Nederland : JolAnDe Withuis, “Mothers of the Nation : Post-war Gendered Interpretations 

of the Experiences of Dutch Resistance Women”, in : ClAire DuChen en irene bAnDhAuer-sChöFFmAnn (eds.), When the war 

was�over� en mArJAn sChWegmAn, Het�stille�verzet�:�vrouwen�in�illegale�organisaties,�Nederland�1940-1945, 

doctoraatsverhandeling, Universiteit van Amsterdam, 1980.

en de Smaele bovendien te simpel. Een belangrij-

ker vraagstuk was volgens deze auteurs hoe oorlog 

gender beïnvloedde. Had de oorlog invloed op 

wat mannen en vrouwen van zichzelf en de ander 

verwachtten, eisten en hoopten ?

Deze invloed was er volgens Belgisch verzets-

historicus Fabrice Maerten alleszins wat betreft 

Henegouwse verzetsvrouwen tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. Hij concludeerde dat vrouwen 

in het verzet uit hun traditionele rol stapten en 

niet beperkt waren tot puur ondersteunende rol-

len die slechts een verderzetting betekenden van 

hun huishoudelijke taken. Vrouwen ervoeren hun 

verzetsengagement over het algemeen als vooruit-

gang : ze genoten een meer egalitaire relatie met 

mannen binnen verzetsbewegingen dan daarbui-

ten, en ze getuigden dat deze ervaring hun karak-

ter versterkte. Na de oorlog was het echter voor 

veel vrouwen moeilijk zich opnieuw te integreren 

in een samenleving die niet evenveel veranderd 

was als zijzelf. Daarnaast hadden deze vrouwen 

zich niet aangesloten bij de verzetsstrijd om de 

samenleving te veranderen, maar net om ze te 

herstellen. Hun verzetservaring mag dan op indi-

vidueel vlak wel een transformerende en emanci-

perende impact gehad hebben op deze vrouwen, 

de overweldigende meerderheid van de Belgische 

bevolking deelde hun ervaring niet11. Historicus 

Emmanuel Debruyne concludeerde eveneens dat 

de betrokkenheid van vrouwen in inlichtingen- en 

actiediensten een individuele transformerende 

impact had12.



De spanning tussen de individuele verzetserva-

ring van vrouwen – voor velen betekende deze 

ervaring een hoogtepunt in hun leven – en de 

beperkte impact van deze ervaring op hun posi-

tie in de samenleving is opvallend. In plaats 

van ons al te zeer te focussen op de naoorlogse 

impact van vrouwelijk verzetsengagement, 

roept deze spanning de vraag op welke beteke-

nis er  tijdens de oorlog gegeven werd aan dit 

vrouwelijk verzetsengagement.

Een voorbeeld van hoe ideeën over gender de 

visie op de rol van vrouwen in het verzet beïn-

vloedden, vinden we bij de opvattingen van 

Walthère Dewé – de zeer katholieke leider van 

inlichtingennetwerken Dame Blanche (tijdens 

de Eerste Wereldoorlog) en Clarence (tijdens de 

Tweede Wereldoorlog). De vrouw genoot volgens 

Dewé het vertrouwen van haar echtgenoot aan 

wie zij bijna organisch ondergeschikt was. Aange-

zien volgzaamheid en vertrouwen twee essentiële 

elementen waren voor een goede werking van het 

netwerk, werden de echtgenote en dochter door 

Dewé beschouwd als de meest waardevolle hel-

pers voor de mannelijke verzetsstrijder :

“Pas d’action possible pour un homme sans 

l’adhésion de sa femme, et même sans son 

appui : pas d’action forte sans son intervention 

concrète. L’espionnage n’était pas la guerre 

des femmes ; c’était la guerre des familles ; 

comme dans la famille, l’homme y avait sa 

place, et cette place était la première ; mais la 

femme ne pouvait en être exclue, suivant les 

préceptes simplistes des esprits misogynes, 

sans dommage pour le service13”.

13. Geciteerd in emmAnuel Debruyne, « Les femmes dans les services de renseignements belges »…, p. 8-10.

14. Ibidem.

15. We�gebruiken�in�deze�bijdrage�de�de�nitie�van�feminisme�zoals�aangeleverd�door�Karen�Offen�:�feminisme�is�de�theorie�

of beweging die zich bezighoudt met het bevorderen van de positie van vrouwen door middel van het bereiken van politieke, 

wettelijke of economische rechten die gelijk zijn aan die van mannen. Zie : KAren oFFen,��De�ning�Feminism�:�A�Comparative�

Historical Approach”, in : Signs, 1988, 1, p. 123.

16. mAChtelD De metsenAere e.a., “Gewapend met het gewicht van het verleden : enige resultaten van vrouwengeschiedenis in 

België”, in : georges Duby en miChelle Perrot (red.), Geschiedenis van de vrouw. De twintigste eeuw. Amsterdam, p. 523-556 

en mAChtelD De metsenAere, “Veel geschiedenis, weinig geheugen ? Over de belangstelling van de Belgische contemporanisten 

voor de geschiedenis van feminisme en vrouwenbeweging sinds de jaren zeventig”, in : guy vAnthemsChe e.a. (eds.), De Tuin 

van Heden. Dertig jaar wetenschappelijk onderzoek over de hedendaagse Belgische samenleving, Brussel, 2007, p. 169-208 

en Denise De WeerDt, En�de�vrouwen�?�Vrouw,�vrouwenbeweging�en�feminisme�in�België,�1830-1960,�Gent, 1980, p. 7-8.

De vrouw had volgens Dewé haar plaats in de 

inlichtingendienst omwille van het feit dat zij 

de familie diende en dat de familie – net als het 

leger – de natie diende. Haar rol was een natuur-

lijk gevolg van haar plaats in de samenleving14. 

We merken op dat de deelname van de vrouw 

aan het verzet hier volledig ingebed werd in haar 

traditionele rol, maar dat deze traditionele rol de 

vrouw�niet�belette�om�een�speci�eke�functie�op�te�

nemen in het verzet.

Dit onderzoek plaatst het vrouwelijke verzetsmo-

del in de clandestiene communistische vrouwen-

pers in de context van (ideeën over) de positie van 

de vrouw in de Belgische samenleving in 1940. 

Op deze manier verrijkt dit onderzoek niet alleen 

de Belgische verzetsgeschiedenis, maar wordt 

hier ook een stap gezet naar de exploratie van het 

zogeheten “niemandsland” in de Belgische vrou-

wen- en gendergeschiedenis.

De geschiedenis van het Belgisch feminisme 

wordt meestal opgesplitst in een eerste golf vanaf 

het einde van de 19e eeuw tot aan de Eerste 

Wereldoorlog en een tweede golf vanaf de late 

jaren 196015. Tussen beide golven lag een “nie-

mandsland” en de jaren na de Tweede Wereldoor-

log werden de “stilte voor de storm” genoemd16. 

Bij de start van de Tweede Wereldoorlog was het 

relationeel feminisme de dominante feministische 

ideologie in Europa en in alle Belgische politieke 

strekkingen. Het Anglo-Amerikaans individua-



listisch feminisme dat vandaag dominant is, was 

hier de tegenpool van. Relationeel feminisme 

benadrukte de complementariteit van de seksen 

en streefde naar een op gender gebaseerde maar 

egalitaire samenleving met het niet-hiërarchisch 

man-vrouwkoppel als basiseenheid. De col-

lectieve situatie van vrouwen beschouwden zij 

als onrechtvaardig en ze schreven deze toe aan 

sociale en politieke instellingen die door man-

nen waren opgericht. Als moeder en echtgenote 

lag de voornaamste opdracht van de vrouw in het 

gezin, maar daarnaast moesten vrouwen hun spe-

ci�eke�vrouwelijke�kwaliteiten�ook�gebruiken�om�

de samenleving te hervormen en publiek actief 

te zijn. Individualistisch feminisme legde eer-

der de nadruk op individuele mensenrechten en 

persoonlijke autonomie in alle aspecten van het 

leven en keurde alle sociaal bepaalde rollen en 

aan sekse gelinkte kwaliteiten af17. Deze typolo-

gie zullen we later in deze bijdrage gebruiken om 

te evalueren of het vrouwelijk verzetsmodel in de 

clandestiene communistische vrouwenpers een 

feministisch model was.

Vanuit een hedendaags standpunt voelt het relati-

oneel feminisme ongemakkelijk aan. Ook al is er 

in deze stroming sprake van complementariteit, 

er is weinig verbeelding nodig om te begrijpen 

hoe relationeel feministische argumenten gebruikt 

kunnen worden om een ondergeschikte positie 

voor vrouwen te verdedigen op basis van de ‘bij-

zondere’ aard van vrouwen, de centrale plaats van 

het moederschap en een scherpe arbeidsverdeling 

binnen het gezin en de samenleving. Maar tegelijk 

leert de vrouwengeschiedenis ons dat tot ver in de 

twintigste eeuw argumenten voor vrouweneman-

cipatie gebaseerd waren op relationeel feministi-

sche argumenten. Deze werden effectief gebruikt 

door zowel vrouwen als mannen om verregaande 

herschikkingen in het op gender gebaseerde sys-

17. KAren oFFen,��De�ning�Feminism��,�p.�134-136�en�mAArten vAn ginDerAChter, “Gender, the extreme right and Flemish 

nationalist women’s organisations in interwar Belgium”, in : Nations and Nationalism, 11, 2005, 2, p. 266.

18. KAren oFFen,��De�ning�Feminism��,�p.�155-156.

19. els Flour, Leen vAn molle e.a., Bronnen voor de vrouwengeschiedenis in België. Deel II : Repertorium van de feministische 

en�vrouwenpers,�1830-1994. Brussel, 1994, p. II.

20. mAChtelD De metsenAere, “Veel geschiedenis, weinig geheugen…”, p. 191.

21. Ibidem, p. 198.

teem te bewerkstelligen18. Zo streefden de feminis-

ten van de eerste golf in België voor de aanpas-

sing van discriminerende wetgeving, voor degelijk 

meisjesonderwijs en economische gelijkheid ter-

wijl zij verzekerden dat zij de “fundamentele vrou-

welijke eigenheid” niet wilden aantasten19.

De periode in de Belgische vrouwen- en gender-

geschiedenis tussen de twee golven – 1940 tot eind 

jaren 1960 – is nog maar weinig bestudeerd en de 

evolutie van genderverhoudingen tijdens en na de 

Tweede Wereldoorlog is een bestaand vraagstuk 

in de Belgische vrouwengeschiedenis. De periode 

na de Tweede Wereldoorlog geldt in de literatuur 

over het algemeen als restauratieperiode, maar het 

kan volgens historica Machteld De  Metsenaere 

niet anders of in die periode moet er veel “onder-

huids aan het gisten zijn geweest”, anders is de 

plotse evolutie vanaf de late jaren 1960 niet te 

begrijpen20. Voor De Metsenaere is het doel van 

vrouwen- en genderstudies intussen gedeeltelijk 

bereikt : ze zijn namelijk een permanente uitdaging 

geworden voor de klassieke wijze van geschied-

schrijving21. Deze bijdrage hoopt alvast op dit elan 

verder te gaan en de lezer een uitdaging te bieden 

om vanuit een genderperspectief naar de Belgische 

verzetsgeschiedenis te kijken.

De Kommunistische Partij van België was de enige 

organisatie die clandestiene pers publiceerde spe-

ci�ek� gericht� op� de� mobilisatie� van� vrouwen� in�

het verzet, namelijk de kranten La Voix des Fem-

mes, De Stem der Vrouw, Femmes dans la Lutte en 

Vrouwen in de Strijd. Deze kranten vormen onze 

bron voor de analyse van het vrouwelijke verzets-

model. Dankzij deze bron krijgen we inzicht in 



de�visie�van���een�zeer�speci�eke�groep���tijdsge-

noten op de rol van vrouwen in het verzet, zon-

der�ons�te�laten�leiden�door�naoorlogse�de�nities�

of categorieën van verzet. Fabrice Maerten en de 

Franse historicus Jacques Sémelin beschrijven de 

clandestiene pers als een centrale as waarrond ver-

zetsbewegingen zich konden organiseren en ont-

wikkelen. Deze pers was een initiële ideologische 

basis die het verzet nodig had om actie te kunnen 

ontwikkelen en die een groep kon verenigen rond 

een gedeeld ideaal22. We houden natuurlijk steeds 

in het achterhoofd dat onze bron een propagan-

da-instrument was. We mogen er dus niet van 

uitgaan dat alle verzetsdaden die beschreven wer-

den in de clandestiene pers ook effectief hebben 

plaatsgevonden. Sommige acties zullen aangedikt 

zijn en andere verzonnen. Niettemin kunnen we 

de beschreven activiteiten en individuen beschou-

wen als inspiratie voor het type van activisme dat 

deze bewegingen wilden aanmoedigen.

In de jaren 1930 ontwikkelde de Kommunistische 

Partij�van�België�reeds�een�krant�die�zich�speci�ek�

richtte op haar vrouwelijke achterban : Vrouwen 

en Femmes. Het doel van deze krant was om vrou-

wen te sensibiliseren voor internationale gebeur-

tenissen zoals de Spaanse Burgeroorlog en de 

nazi�cering�van�Duitsland23. De KPB was uniek in 

deze doelstelling en bleef ook tijdens de bezetting 

de enige politieke partij om vrouwen te engageren 

voor de clandestiene strijd. Vanaf oktober 1940 

zette�de�KPB�hiervoor�een�speci�eke�structuur�op�

– Femmes Communistes – en richtte zich in pam-

�etten�tot�vrouwen�en�moeders24. Vanaf mei 1941 

publiceerde de partij de krant La Voix des Femmes 

en haar Nederlandstalige tegenhanger De Stem 

der Vrouw.

22. FAbriCe mAerten, Du murmure au grondement. La Résistance politique et idéologique dans la province de Hainaut pendant 

la�Seconde�Guerre�mondiale�(mai�1940-septembre�1944), Mons, 1999, vol. 1, p. 3-22 en JACques sémelin, Unarmed against 

Hitler : civilian resistance in Europe, 1939-1943, Westport, 1993, p. 84-86.

23. els Flour, leen vAn molle e.a., Bronnen�voor�de�vrouwengeschiedenis�in�België�, p. IV.

24. Femmes Communistes ging in 1942 op in de partij. Zie : José gotovitCh, « Partisanes et militantes : femmes communistes 

dans la résistance en Belgique », in : robert vAnDenbussChe (ed.), Femmes�et�résistance�, p. 73-76.

25. Gebaseerd op : Dossier Politiek Gevangene “PP 10972 A”, Archief Oorlogsslachtoffers en Dossier 3050 “Suzanne Grégoire”, 

Carcob�(dit�dossier�in�het�Carcob�bevat�onder�andere�de�autobiogra�e�die�Grégoire�schreef�voor�de�KPB�in�1948)�en�José 

gotovitCh, Du rouge au tricolore : les communistes belges de 1939 à 1944 : un aspect de l’histoire de la résistance en Belgique, 

Bruxelles, 1992, p. 525.

Met de arrestatie van Suzanne Grégoire in maart 

1943 werd de stem van La Voix des Femmes letter-

lijk het zwijgen opgelegd en stopte de publicatie 

van deze krant. Suzanne Grégoire was als nati-

onaal verantwoordelijke voor de Femmes Com-

munistes de belangrijkste auteur van La Voix des 

Femmes. Afkomstig uit een arbeidersmilieu was 

ze vanaf haar toetreden tot de Luikse afdeling van 

de KPB in 1934 een zeer actieve militante. Tijdens 

de bezetting richtte zij de Union des Femmes et 

Mères de Prisonniers de guerre en enkele Comités 

des Ménagères op : lokale, informele bewegingen 

die de basis moesten vormen voor straatprotesten 

door haar leden. We komen later in deze bijdrage 

nog terug op hoe deze initiatieven beschreven 

werden in La Voix des Femmes. Volgens de auto-

biogra�e� die� Grégoire� schreef� voor� de� partij� in�

1948, zouden deze bewegingen op een bepaald 

moment 30 000 vrouwen gegroepeerd hebben. 

Volgens haar eigen getuigenis was zij betrokken 

bij het organiseren van huisvrouwenbetogin-

gen in 1941 en 1942. Daarnaast begon zij vanaf 

de zomer van 1942 leden te rekruteren voor de 

Gewapende Partizanen en werkte zij als verbin-

dingsagente voor deze beweging. Grégoire werd 

gearresteerd door de Gestapo op 19 maart 1943. 

Na een verblijf van een jaar in de gevangenis van 

Sint-Gillis werd zij gedeporteerd naar kamp Vught 

en vervolgens naar kamp Ravensbrück. Na haar 

terugkeer in België in juni 1945 nam zij haar acti-

viteiten bij de KPB weer op25.

De Stem der Vrouw werd uitgegeven door de lei-

ding van de Vlaamse Kommunistische Partij in Ant-

werpen van juli 1941 tot oktober 1942 en bestond 

grotendeels – maar niet uitsluitend – uit artikels 

overgenomen uit La Voix des Femmes en vertaald 



naar het Nederlands. Deze krant werd vooral uit-

gegeven naar aanleiding van symbolische data 

zoals 8 maart, 21 juli en 11 november26. Na de 

arrestatie van Suzanne Grégoire duurde het een 

jaar vooraleer de vrouwenbeweging van de KPB 

vanaf april 1944 tot augustus 1944 opnieuw een 

vrouwenkrant publiceerde : Femmes dans la Lutte 

en de Nederlandse tegenhanger Vrouwen in den 

Strijd.�Deze�kranten�richtten�zich�speci�ek�op�de�

rol van vrouwen in de bevrijdingsstrijd27. Terwijl 

voor La Voix des Femmes communistische vrou-

wen nog het voornaamste doelpubliek waren, 

trachtte Femmes dans la Lutte een breder publiek 

te bereiken : alle huisvrouwen, arbeidsters, moe-

ders, jonge meisjes en echtgenotes van gevange-

nen, weggevoerde arbeiders en werkweigeraars. 

Deze uitbreiding van het publiek was onderdeel 

van de strategie van de KPB in 1944 om de vol-

ledige Belgische bevolking te mobiliseren en 

26. In welke mate er banden bestonden met de ploeg die voor de oorlog het gelijknamige maar socialistische tijdschrift uitgaf, 

is niet duidelijk. Zie els Flour, leen vAn molle e.a., Bronnen�voor�de�vrouwengeschiedenis�in�België�, p. 129 en 253.

27. Femmes dans la Lutte zou na de oorlog een vervolg kennen als Femmes dans la Vie, tijdschrift van de communistische Union 

des Femmes. Femmes dans la Vie verdedigde de economische, politieke en sociale rechten van vrouwen en streed «pour que 

soit, à jamais et sous toutes ses formes, anéanti le fascisme et pour que s’établisse dans le monde entier une véritable démocratie 

[�]�pour�assurer�au�monde�une�paix�durable��. Het tijdschrift richtte zich op – ideologisch links georiënteerde – vrouwen die 

actief geweest waren in het verzet. Zie : els Flour, leen vAn molle e.a., Bronnen�voor�de�vrouwengeschiedenis�in�België�, 

p. 204, 324 en 444-445 en José gotovitCh (ed.), Guide de la Presse Clandestine de Belgique, Bruxelles, 1991, p. 45 en 166.

28. José gotovitCh, « Partisanes et militantes… », p. 74-75.

het land te bevrijden van binnenuit28. Het clan-

destiene communistische discours over vrouwe-

lijk verzet is dus ook een interessante case om 

te bestuderen hoe communisten hun boodschap 

aanvaardbaar maakten voor de bredere bevolking.

De 32 geanalyseerde ‘vrouwenkranten’ bevatten 

in totaal 311 artikels waarin we vier types kunnen 

onderscheiden : artikels die een bepaalde situatie 

aanklagen, artikels die een bepaalde eis formu-

leren, artikels die oproepen tot bepaalde acties 

en artikels die verslag uitbrengen van acties die 

plaatsgevonden hebben. De meeste artikels zijn 

een combinatie van deze vier en het is vaak moei-

lijk om een duidelijk onderscheid te maken tus-

sen bijvoorbeeld het aanklagen van een bepaalde 

situatie en het formuleren van een concrete moti-

vatie om een verzetsactie te ondernemen of een 

verslag van een bepaalde actie en het oproepen 

Overzicht aantal uitgaves per titel en per jaar.



tot ondernemen van dergelijke actie. We wil-

len in deze bijdrage analyseren wat de visie van 

tijdsgenoten was op de rol van vrouwen in het 

verzet en dus beschouwen we de geanalyseerde 

kranten als een bron die haar doelpubliek trachtte 

te motiveren en inspireren en niet als een bron 

die waarheidsgetrouw verslag uitbracht van een 

bepaalde verzetsrealiteit. Wanneer er in een arti-

kel een situatie aangeklaagd of een eis geformu-

leerd werd, beschouwden we beide steeds als een 

motivatie om verzet te plegen. Deze motivaties 

analyseren we in deel II van deze bijdrage. Zowel 

oproepen tot actie als verslagen over uitgevoerde 

acties beschouwden we als beschrijvingen van het 

type verzetsactie waartoe deze kranten vrouwen 

wilden inspireren en deze bespreken we in deel 

III. Tot slot komen in deze kranten ook een aantal 

rolmodellen aan bod die vrouwen opnieuw een 

bepaald repertorium aan motivaties en acties voor-

schotelden. Deel IV gaat dieper in op wie deze rol-

modellen waren en welk soort activisme zij sym-

boliseerden. Deze drie lagen – motivaties, acties 

en rolmodellen – vormen samen het vrouwelijke 

verzetsmodel dat we in de conclusie van deze bij-

drage evalueren op haar feministisch potentieel.

Het zou zeer waardevol zijn voor dit onderzoek 

om te kunnen vergelijken wat verschillende groe-

pen vrouwen over vrouwen schreven. Wat betreft 

de clandestiene pers beschikken we echter slechts 

over communistische vrouwenstemmen. Om toch 

ook een blik te werpen op andere vertogen laten 

we enkele clandestiene mannenstemmen aan 

29. Le Drapeau Rouge was een partijkrant van de clandestiene Kommunistische Partij van België en De Roode Vaan van 

de Vlaamse Kommunistische Partij (zie : José gotovitCh (ed.), Guide�, p. 32-33 en 115-116) ; Le Peuple was sinds het einde 

van de 19e eeuw een partijkrant van de Belgische Werklieden Partij die tijdens de bezetting de Belgische Socialistische Partij 

werd. De nadruk lag in deze krant op de heroprichting van de partij en naoorlogse perspectieven en ze weigerde de partij te 

engageren in gewapend verzet dat de bevolking kwaad zou doen (zie : Idem, p. 100-101) ; Unis Toujours – Steeds Vereenigd 

was een clandestiene krant van liberale signatuur die vanaf maart 1941 uitgegeven werd in Antwerpen. In haar berichtgeving 

bleef ze trouw aan de koning en riep ze op tot burgerlijk verzet. De ploeg achter de krant nam deel aan de oprichting van 

de Antwerpse afdeling van het Onafhankelijkheidsfront. In november 1941 werd het grootste deel van de redactie opgepakt 

en hield de krant even op te bestaan. Begin 1942 hernam Marcel Louette de krant die nu de spreekbuis van de Witte Brigade 

werd. De redactie bleef grotendeels van liberale signatuur (zie : Idem, p. 128-129) ; La Voix des Belges was een clandestiene krant 

van eerder rechtse, katholieke strekking, opgericht in de zomer van 1941. Het was één van de grootste clandestiene kranten 

in België en werd breed verspreid in het Franstalige deel van het land (in mindere mate in het Nederlandstalige landsdeel). 

De krant droeg een rechtse ideologie uit met voorstellen zoals het inperken van de macht van de politieke partijen ten voordele 

van de uitvoerende macht of de koning en het limiteren van het universeel mannenstemrecht (zie : Idem, p. 150-151).

30. FAbriCe mAerten, « La Résistance, facteur d’émancipation…. », p. 180.

31. « Pas de déportations en Allemagne ! », La Voix des Femmes, september 1941.

32. « Nous voulons la paix ! », La Voix des Femmes, mei 1941.

het woord over de rol van vrouwen in het verzet, 

namelijk de communistische krant Le Drapeau 

Rouge/De Roode Vaan, de socialistische krant 

Le Peuple, de liberale krant Unis Toujours – Steeds 

Vereenigd en de conservatieve krant La Voix des 

Belges29. We gaan er in deze bijdrage van uit dat 

clandestiene�pers�die�zich�niet�speci�ek�op�vrou-

wen richtte mannenpers was. Zo concludeerde 

Fabrice Maerten voor de Henegouwse clan-

destiene pers dat deze bijna uitsluitend geschre-

ven werd door mannen en over het algemeen 

«un point de vue masculin réducteur et peu pro-

gressiste » vertegenwoordigde30.

Wat was volgens de clandestiene pers de voor-

naamste motivator voor vrouwen om deel te 

nemen aan de clandestiene strijd ? Werden vrou-

wen overtuigd met zuiver materiële argumenten of 

werd er ook aan politieke bewustmaking gedaan ?

Vrouwen waren volgens La Voix des Femmes van 

nature vredelievend en de grootste slachtoffers van 

een oorlog die over hen gebracht werd door kapita-

listen32. Als moeders onderling verbonden door hun 



Het eerste nummer van La Voix des Femmes, mei 1941. Bron : The Belgian War Press.



plicht tegenover hun kinderen, moesten vrouwen 

de verbetering van de ravitaillering, hogere lonen 

en de bevrijding van de krijgsgevangenen (in Wal-

lonië), gijzelaars of “aangehouden vrijheidsstrij-

ders” eisen33.�Voor� vrouwen� �� geïdenti�ceerd� als�

huisvrouwen, moeders en arbeidsters – was de ver-

dediging van hun familie hun voornaamste moti-

vator om deel te nemen aan de clandestiene strijd.

Dit eerder defensieve motief evolueerde naar 

een offensief motief vanaf de zomer van 1941, 

nadat de Sovjet-Unie haar intrede in de oorlog 

had gedaan. Vrouwen werden nog steeds gemo-

biliseerd als moeders en verzorgers, maar de 

zorg voor hun gezinnen werd een middel om een 

groter doel te bereiken : het belemmeren van de 

Duitse oorlogsinspanning.

“Wij vrouwen zouden de Duitsers heel wat 

kunnen belemmeren in de plundering van 

ons land […] Door op de fabrieken te sta-

ken voor meer loon en eten wordt de voort-

brengst voor de oorlogsmachine van Hitler 

heel wat geremd.34”

Door hun primaire rol aan het thuisfront te ver-

vullen, konden vrouwen bijdragen aan een gebied 

dat tot dan toe voor hen grotendeels ontoegan-

kelijk was geweest : het oorlogsfront. Het eisen 

van een betere ravitaillering kon volgens La Voix 

des Femmes voorkomen dat voedsel en grond-

stoffen naar Duitsland werden getransporteerd. 

In de ‘totale oorlog’ die de Tweede Wereldoor-

log was, betekende elke productie in het bezette 

gebied – en het transport van deze productie naar 

Duitsland – inderdaad een bijdrage aan oorlogs-

inspanning van de bezetter35. Verhinderen dat hun 

33. « Partout les femmes luttent », La Voix des Femmes, mei 1941 en “Zes gruwelijke misdaden”, De Stem der Vrouw, januari 1942.

34. �Het�hoekje�van�Marie�en�So�e.�Marie�en�So�e�strijden�op�hun�manier�tegen�de�bezetter�,�De Stem der Vrouw, oktober 1942.

35. mArK vAn Den WiJngAert, “Alexandre Galopin en de tewerkstellingspolitiek tijdens de Duitse bezetting”, in AlAin Colignon 

en DirK mArtin, 1940�:�België,�een�maatschappij�in�crisis�en�oorlog, 1993, Brussel, p. 196.

36. “Vrouwen, laat uw huisgezinnen niet uiteenrukken !”, De Stem der Vrouw, augustus 1941.

37. “Wij vrouwen nemen onze plaats in, in de strijd voor ’s lands onafhankelijkheid”, De Stem der Vrouw, augustus 1941 en 

“De Vlaamsche vrouwen zijn den honger en de miserie moe.”, De Stem der Vrouw, januari 1942.

38. « Les Femmes et le soulèvement national », Femmes dans la Lutte, augustus 1944.

39. “Vlaamse vrouwen ! Voor de herovering onzer onafhankelijkheid verenigt u. Vormt front tegen den vijand”, De Stem der 

Vrouw, mei 1942 en “Elf november, verjaardag der bevrijding ! De bezetter uit het land ! Allen verenigd voor de bevrijding !”, 

De Stem der Vrouw, oktober 1942.

echtgenoten en zonen naar Duitsland gingen om 

te werken zorgde bovendien voor het achterhou-

den van arbeiders voor de Duitse oorlogsindus-

trie36. Via deze acties konden vrouwen verzekeren 

dat de Duitse bezetter zich nooit zou kunnen ‘set-

telen’ in de bezette gebieden en volgens De Stem 

der Vrouw dus ook nooit strijdkrachten zou kun-

nen vrijmaken om in te zetten aan het oostfront37.

Via haar discours erkende de communistische 

clandestiene vrouwenpers dat er niet langer een 

grens was tussen het thuisfront en het oorlogsfront 

en bevorderde ze de idee dat alledaagse acties 

de uitkomst van de oorlog konden beïnvloeden : 

“Ainsi dans l’action quotidienne se prépare l’ul-

time combat38”. Verzet was vanuit dit perspectief 

geen geïsoleerd gegeven : elke persoon had elke 

dag de kans om bij te dragen aan de clandestiene 

strijd. De mobilisatie van vrouwen kon gebruikt 

worden om de Duitse bezetter te tonen dat de 

bevolking weigerde om het bezettende regime te 

‘accommoderen’. Het was de taak van vrouwen 

om de bezetter voedsel, brandstof en arbeid te 

onthouden en om zo te verzekeren dat de bezet-

ter niet kon vertrouwen op de Belgische bevolking 

om zijn oorlogsinspanning te ondersteunen39.

In haar onderzoek naar Italiaanse verzetsvrouwen 

stelt historica Jane Slaughter dat het voor de meer-

derheid van deze vrouwen net hun banden met 

conventionele sociale rollen waren die hen uitein-

delijk naar onconventionele activiteiten leidden – 

naast de minderheid van vrouwen die reeds voor 

de oorlog over politiek bewustzijn en sociale visie 

beschikten en leidende posities zouden innemen 

in het verzet. In de crisissituatie van de oorlog 

werd het steeds moeilijker voor vrouwen om hun 



conventionele rol te vervullen : voor hun familie 

zorgen en gezonde kinderen grootbrengen. Als 

reactie hierop rebelleerden ze en gingen ze over 

tot combative motherhood. Vrouwen waren niet 

enkel�slachtoffers�:�hun�eigen�positieve�identi�ca-

tie met vrouwelijke rollen, hun eigen perceptie van 

hoe deze rollen vervuld zouden moeten worden, 

en hun eigen idee van hun rechten als vrouw, dre-

ven hen naar actie. Traditionele rollen verdwenen 

niet, maar breidden uit, kregen nieuwe waarde of 

werden gepolitiseerd40. Deze politisering van de 

taak van de huisvrouw en moeder zien we ook 

terugkomen in de bestudeerde pers : protesteren 

voor een betere ravitaillering werd voorgesteld als 

dienst aan de natie.

Het valt op dat de communistische clandestiene 

vrouwenpers vrouwen expliciet uit de slachtoffer-

rol trok. Dit is misschien wel het grootste contrast 

tussen de communistische clandestiene (vrouwen)

pers en de clandestiene pers van andere ideologi-

sche strekkingen. In de mannenpers – zij het van 

liberale, conservatieve of socialistische strekking 

– bleef de vrouw steeds slachtoffer en werd zij niet 

expliciet gemobiliseerd om deel te nemen aan de 

clandestiene strijd41. In La Voix des Belges werd 

de clandestiene strijd bovendien gepresenteerd 

als een kans voor mannen om zich te onderschei-

den van vrouwen : “Hommes de mon Pays, nous 

voici semblables à des femmes, puisque nous ne 

sommes plus que ceux pour qui d’autres combat-

tent. Pourquoi cette déchéance ?42”. We vinden in 

La Voix des Belges slechts één oproep terug waarin 

vrouwen aangesproken worden : “Mais d’ici là, 

le front intérieur, le front de la résistance, le front 

qui groupe pêle-mêle hommes, femmes, jeunes et 

40. JAne slAughter, Women�and�the�Italian�Resistance�, p. 1-8.

41. Zie onder andere : “Nationale rouwdag 10 mei 1940-1941” en “Gevaarlijke personen”, Steeds Vereenigd, april 1941 ; 

“11 november”, Steeds Vereenigd, november 1942 ; “De Gestapo vreest…”, Steeds Vereenigd, na april 1943 en “La Page de 

la Faim”, La Voix des Belges, 30 november 1941 ; “Cologne et Essen, Grands Cimetières sous la Lune”, La Voix des Belges, 

17 juni 1942 en « L’ère des dictatures ne s’ouvrira pas », Le Peuple, augustus 1943.

42. « Nous avons assez ri », La Voix des Belges, februari 1942.

43. « Amour Sacré de la Patrie », La Voix des Belges, juli 1942.

44. “Naar het voorbeeld der Sovjetvrouwen. Oproep aan de vrouwen van bij ons !”, Vrouwen in den Strijd, juni 1944.

45. “Les Femmes et le soulèvement national ”, Femmes dans la Lutte, augustus 1944.

46. “La femme en U.R.S.S.”, La Voix des Femmes, september 1941, zie ook : “Hoe leeft de vrouw in de USSR ?”, De Stem der 

Vrouw, augustus 1941 en “Ce que défendent les femmes soviétiques”, La Voix des Femmes, december 1941 en « Ce qu’elles 

défendent ! », La Voix des Femmes, augustus 1942.

vieillards, tient et tiendra dans la dignité, la généro-

sité,� la�patience�et� le�sacri�ce43 ». We kunnen dit 

echter eerder beschouwen als een oproep tot ver-

eniging van de bevolking in één front dan als een 

poging�om�speci�ek�vrouwen�te�mobiliseren.

«Dans la Belgique rénovée qui naîtra de la victoire, 

les�femmes�auront�en�n�le�droit�de�cité.�[�]�Demain,�

notre peuple aura à choisir entre les plus méritantes 

et�les�plus�capables.�Auront�sa�con�ance,�celles�qui,�

dès maintenant, luttent aux premiers rangs parmi 

les meilleures pour y servir le pays45. »

Volgens La Voix des Femmes genoten vrouwen 

in de Sovjet-Unie absolute vrijheid en namen zij 

deel aan het sociale, economische en politieke 

leven met dezelfde rechten als mannen, niet 

gebonden aan huishoudelijk werk. Sovjetvrouwen 

hadden deze vrijheid te danken aan de Sovjetstaat 

en daarom was het begrijpelijk dat Sovjetvrou-

wen, of ze nu huisvrouwen of arbeidsters waren, 

hun vaderland wilden verdedigen46. In dit dis-

cours vond de Sovjetvrouw in haar gelijkheid de 

motivatie om voor haar land te vechten : de Sov-

jet-Unie was een vaderland dat het waard was om 

voor te vechten. In 1944 onderschreef Femmes 

dans la Lutte dit discours nog steeds en verklaarde 

dat Sovjetvrouwen wisten dat zij een land verde-

digden dat hen op gelijke voet stelde met man-

nen. Een land dat hun recht op werk en rust en 

hun recht om deel te nemen aan het publieke 

culturele, sociale en politieke leven garandeerde. 
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 Wanneer ze haar vaderland verdedigde, verde-

digde de Sovjetvrouw zichzelf47.

Doorheen de bezetting verdween dit discours dus 

niet, maar werd het vergezeld van een discours 

dat deze quid pro quo relatie tussen vrouwen en 

hun vaderland omkeerde. Terwijl de Sovjet-Unie 

een natie was die het waard was om voor te vech-

ten werd hetzelfde niet gezegd over België. In 

België waren vrouwen nog geen volwaardige bur-

gers. Vrouwen moesten zich eerst nog bewijzen 

door voor hun vaderland te vechten voordat ze 

gelijkheid konden krijgen.

“De tijd toen de man alleen vechtte voor de eer 

en de vrijheid van zijn gezin is lang voorbij. 

Thans moet ge naast hem staan, en zelfs zijn 

plaats kunnen innemen, als het ongeluk wil 

dat hij gevangen is of weggevoerd. In de ran-

gen van het nationale bevrijdingsleger zult ge 

strijden met denzelfden geest van opoffering en 

zelfverloochening als de strijdende troepen48.”

Passief blijven zou hun toekomstige vrijheid in 

gevaar brengen : “Want met welk recht zult ge iets 

opeischen waarvoor ge niet gestreden hebt ?49”. 

Dit discours verliest het communistische ideaal 

van gendergelijkheid nooit uit het oog, maar gen-

dergelijkheid was geen vanzelfsprekend onder-

deel van een vernieuwde Belgische staat na de 

bevrijding noch een natuurlijk recht. Hun vader-

land kon vrouwen slechts burgerrechten verle-

nen indien ze deze verdienden door hun waarde 

te tonen op het mannelijke toneel van de clan-

destiene strijd waartoe vrouwen tijdelijk toegang 

kregen. We zouden kunnen stellen dat de com-

munistische clandestiene vrouwenpers hier min-

47. « Les femmes Soviétiques luttent contre l’envahisseur », Femmes dans la Lutte, april 1944.

48. “De vrouwen in actie op de dageraad van de bevrijding”, Vrouwen in den Strijd, juni 1944.

49. Ibidem.

50. Zie bijvoorbeeld : “Vrouwenbetoogingen – Stakingen”, mei 1941 ; “Hongerbetoogingen der vrouwen”, juni 1941 ; “De strijd 

voor het brood”, augustus 1941 ; “Arbeiders, huisvrouwen, de maat is vol”, december 1941 ; “Oproep tot de vrouwen”, 

december 1942 en “Huisvrouwen manifesteert !”, juni 1944.

51. « Du suffrage universel et des élus », La Voix des Belges, 11 april 1942.

52. “Notre Socialisme, le voici !”, Le Peuple, maart 1942.

53. mAChtelD De metsenAere e.a., “Gewapend met het gewicht van het verleden…”, p. 526.

54. “Vlaamsche vrouwen ! Voor de herovering onzer onafhankelijkheid vereenigt U. Vormt front tegen den vijand”, De Stem 

der Vrouw, mei 1942.

der expliciet egalitaire taal gebruikte omdat het 

ideaal van gelijke rechten niet het strijddoel was 

van hun bredere doelpubliek.

In de conservatieve, liberale en communistische 

clandestiene mannenpers was dit perspectief van 

gelijke rechten afwezig. De Roode Vaan focuste 

meer op de onmiddellijke rol van vrouwen in de 

clandestiene strijd zonder hier andere motiverende 

factoren dan hun moederrol aan te verbinden50. 

La Voix des Belges verdedigde dan weer een meer-

voudig mannenstemrecht waarbij een mannelijk 

gezinshoofd meer gewicht diende te krijgen dan 

bijvoorbeeld een vrijgezel51. In de socialistische 

clandestiene mannenpers werd er wel gepleit voor 

“suffrage universel de tous les Belges majeurs, hom-

mes ou femmes”52. Dit is opvallend aangezien de 

socialisten in vredestijd – zowel tijdens het inter-

bellum als na de Tweede Wereldoorlog – nooit 

de grote voorvechters van het vrouwenstemrecht 

waren. Deze eis van de socialistische vrouwen-

beweging moest steeds het onderspit delven voor 

andere partijbelangen53.

In deel II zagen we hoe vrouwen in de clandestiene 

communistische vrouwenpers gemobiliseerd wer-

den voor de clandestiene strijd vanuit wat volgens 

deze kranten hun voornaamste alledaagse bezorgd-

heid was : de moeilijke levensomstandigheden ver-

oorzaakt door de bezetter. Dankzij hun bijdrage 

aan de clandestiene strijd konden vrouwen zich 

bovendien bewijzen als “waardige burgeressen” 

die gelijkheid verdienden. In dit deel onderzoeken 



we waaruit deze bijdrage concreet moest bestaan. 

Welke verzetsactiviteiten werden aan vrouwen 

gepresenteerd in de bestudeerde clandestiene 

pers ? En was hier sprake van vrouwelijke verzets-

activiteiten ? Of werd er vooral ondersteuning van 

de mannelijke verzetsactiviteiten verwacht ?

“Zoo pas werd het West-Vlaamsche stadje 

Thielt het tooneel van een woelige vrouwen-

beweging voor kolen. Bij honderden door-

liepen zij de straten der stad onder de leuze 

“wij moeten kolen hebben”. De oorzaak hun-

ner ellende kennende, werden er uitroepen 

gedaan : “Weg met Hitler”. Deze losgebarsten 

volkswoede vreezende zagen de Duitschers 

zich verplicht kamions op te eischen en recht-

streeks naar de mijn te rijden en kolen af te 

halen. Aan de bevolking van Thielt welke 

gebrek aan brandstof hadden werden onmid-

delijk de weggehaalde kolen bedeeld. Voor-

waar, de vrouwen van Thielt hebben niet met 

zich laten spotten en aan Hitler getoond dat 

ze niets voelen voor zijn nieuwe orde. […] 

Vrouwen ! volgt het dappere voorbeeld uwer 

zusters van Thielt. Vooruit ! Op de straat voor 

kolen en men zal u voldoening schenken !55”

Vanaf het eerste nummer van La Voix des Femmes 

in mei 1941 tot het laatste nummer van Femmes 

dans la Lutte in augustus 1944 was het dominante 

type van verzetsactiviteit die voorgesteld werd aan 

vrouwen publieke demonstraties voor een betere 

55. “Onder de kreten “Weg met Hitler” grepen woelige vrouwenbetogingen plaats te Thielt”, De Stem der Vrouw, maart 1942.

56. Alfabetisch geordend : Aalst (6), Andenne, Antwerpen, Ardooie (2), Auvelais, Boom, Brussel (5), Charleroi (2), Châtelet, 

Chatelineau, Couillet, Court-Saint-Étienne, Couthuin, Dampremy (2), Deinze, Deurne (3), Docherie, Elsene, Epinois, Erquelinnes, 

Fayt-lez-Manage (2), Flemalle, Fontaine-l’Évêque, Frameries, Gent (7), Geraardsbergen (2), Grâce-Berleur (2), Grivegnée (2), 

Harelbeke (2), Herstal (7), Hoboken (3), Hoei (2), Hornu (3), Izegem (2), Jemeppe-sur-Meuse (2), Kontich, La Louvière (3), 

Landenne, Le Roeulx, Lebbeke (2), Leval, Lodelinsart, Luik (7), Manage, Marchin (2), Mariakerke, Mariemont, Maurage (3), Melen, 

Menen (2), Merksem, Micheroux, Moeskroen, Montegnée (2), Nieuwekerken, Ninove (2), Oostende, Ougrée, Overboelaere, 

Poperinge, Quaregnon, Quiévrain, Rekkem (2), Roeselare (2), Rumbeke (2), Schaarbeek (2), Seilles, Seraing (3), Sint-Gillis, 

Soumagne, Temse, Tielt (2), Tubize (2), Turnhout, Ukkel, Vezin, Villers, Vilvoorde, Wervik, Wetteren, Wilrijk.

57. “Het dure leven en de lonen. Onze eisen !”, De Stem der Vrouw, juni 1941 ; “Het schandaal der kolen moet ophouden !” 

en “De Vlaamsche vrouwen zijn den honger en de miserie moe”, De Stem der Vrouw, januari 1942 ; “Quand les femmes s’en 

melent”, La Voix des Femmes, augustus 1941 ; “Quand des femmes s’unissent”, La Voix des Femmes, februari 1942 ; “21 juli 

algemene strijddag om dit jaar gedaan te maken met de nazistische verdrukking en uithongering”, De Stem der Vrouw, juli 1942.

58. “8 maart dag der vrouwen. Volgen wij het voorbeeld der kranige vrouwen uit den oorlog 14-18 !”, De Stem der Vrouw, 

maart 1942.

59. “Wij vrouwen nemen onze plaats in, in de strijd voor ’s lands onafhankelijkheid”, De Stem der Vrouw, augustus 1941 

en “Tijdens de 18-dagen-campagne van het OF”, Vrouwen in den Strijd, mei 1944 en “Tegen de dreigende hongersnood”, 

Vrouwen in den Strijd, juni 1944 en “Huisvrouwen ! Volgt dit voorbeeld !”, Vrouwen in den Strijd, augustus 1944.

ravitaillering, kolen, hogere lonen, de vrijlating 

van gevangenen en – vanaf oktober 1942 – tegen 

de deportaties in het kader van de verplichte 

tewerkstelling. In alle kranten samen tellen we 

142 gerapporteerde demonstraties door groepen 

vrouwen in 81 verschillende locaties56. Het is 

moeilijk te bepalen hoeveel individuele demon-

straties deze cijfers vertegenwoordigen, aange-

zien berichten over deze demonstraties nooit veel 

details gaven en zelden een datum bevatten.

Deze demonstraties waren collectieve acties, 

zichtbaar voor de bevolking. De protesten moes-

ten gericht worden tegen de lokale overheden en 

Kommandanturen, en om hun acties succesvol te 

laten zijn moesten de protesterende vrouwen tal-

rijk en volhardend zijn57. Verenigd konden vrou-

wen een verschil maken, hun macht lag in hun 

aantal : “Als een reusachtige mierennest zetten 

zij het land in beweging, den bezetter dwingend 

tot het doen van toegevingen aan eene bevolking 

wiens opstandigheid hij vrees”58. De Stem der 

Vrouw benadrukte het belang van een volgzame 

bevolking voor de bezetter en dat het de taak van 

vrouwen was om de bezetter deze meegaandheid 

– die hij nodig had om zich te kunnen vestigen 

in België – te ontzeggen. Zeker vanaf oktober 

1942 waren vrouwen in een betere positie voor 

publiek verzet dan mannen, aangezien deze laat-

sten steeds meer de openbaarheid moesten mij-

den uit angst voor deportatie onder de verplichte 

tewerkstelling59. Ter ondersteuning van de mani-



Artikel “Onder de kreten “Weg met Hitler” grepen woelige vrouwenbetogingen plaats te Thielt”, 

over de vrouwenbetogingen in Tielt, uit De Stem der Vrouw, maart 1942, p. 2.



festaties werden vrouwen (vooral in 1944) opge-

roepen zich te verenigen in huisvrouwencomités, 

om vanuit deze basis collectief actie te onderne-

men : het versturen van petities en protestbrieven 

naar de bevoegde overheden, het organiseren van 

“strijdlustige” manifestaties. Het huisvrouwenco-

mité moest alle huisvrouwen verenigen, verspreid 

over het verzet en in de strijd60.

“Te Antwerpen werden honderden en honderden 

vrouwen uit hun huizen geroepen door vrouwen 

die� met� bellen� de� volkswijken� a�iepen.� Aange-

houdenen werden uit de auto’s der Duitsche poli-

tie gehaald. In de winkels eischten de vrouwen 

het brood op en betaalden het zonder zegels”61. 

Dit bericht laat verstaan dat de Duitse politie 

optrad tegen deze protesten en deelneemsters 

arresteerde. Tegelijk suggereert het bericht dat 

deelneemsters aan deze protesten zich verzetten 

tegen de Duitse politie. In mei en oktober 1942 

riep De Stem der Vrouw vrouwen nogmaals op 

om “krachtdadig” te protesteren tegen elke opei-

sing : “Allen samen moeten wij de deportaties 

verhinderen en desnoods ons met onze kinderen 

voor de treinen werpen die onze mannen naar 

Duitschland zullen voeren”62. In august 1944 

berichtte Vrouwen in den Strijd over een opmer-

kelijk voorval :

“In een Brabantsche dorp komen 2 Ges tapo-

mannen een arbeidsweigeraar aanhouden. 

Eén blijft op straat, de andere gaat in het huis, 

dan in den hof waar de weerspannige zich 

bevindt met zijn vrouw. Deze laatste grijpt 

onmiddellijk de Gestapo-man vast en houdt 

hem tegen de muur. Haar man is de kluts kwijt 

60. « Ménagères Bruxelloises : Pour la défense de nos foyers, unissons-nous, par la lutte, dans nos comités de ménagères », 

Femmes dans la Lutte, april 1944.

61. “Doorheen het land. Vrouwen in de strijd !”, De Stem der Vrouw, juni 1941.

62. “Verplichte arbeidsdienst of dwangarbeid voor iedereen !”, De Stem der Vrouw, mei 1942 en “Betoogt op elf november 

tegen de deportaties !”, De Stem der Vrouw, oktober 1942.

63. “Vrouwen hier een voorbeeld”, Vrouwen in den Strijd, augustus 1944.

64. Ibidem.

65. “Zoo moet gehandeld worden”, De Roode Vaan, augustus 1944.

66. Hoewel in de bestudeerde kranten steeds over Duitse politieagenten gesproken werd, waren het in realiteit vaak 

Belgische collaborateurs die betrokken waren bij het aanhouden van werkweigeraars.

67. “Gezellinnen ! Laat uw mannen niet naar Duitsland gaan !”, De Stem der Vrouw, oktober 1942 en “Vrouwen, laat ons 

diegenen helpen die weerstand bieden”, Vrouwen in den Strijd, juni 1944.

en weet niet wat te doen. Zij roept hem toe 

“Maar maak je dan uit de voeten, idioot !” 

De tweede agent door het gewelt opgeschrikt, 

daagt op om zijn collega, die geen voet kan 

verzetten, ter hulp te komen. Maar te laat : 

de arbeidsweigeraar heeft begrepen, is over 

het hek gesprongen en verdwenen. Wat aan-

toont dat hij toch nog zoo idioot niet was. 

Vrouwen, moeders ! Laat uw mannen, zonen 

en dochter niet aanhouden63”.

In hetzelfde nummer rapporteerde Vrouwen in 

den Strijd : “Te Lebbeke hebben de vrouwen feld-

gendarmen aangevallen die 3 arbeidsweigeraars 

kwamen aanhouden. Twee hebben alzoo kunnen 

ontsnappen”64. (Dit voorval werd trouwens ook 

beschreven in De Roode Vaan65.) Deze berichten 

waren bedoeld om vrouwen aan te zetten tot het 

gebruik van geweld tegen Duitse politieagenten 

om hun echtgenoten te beschermen tegen de ver-

plichte tewerkstelling66. Dit soort gedrag vroeg 

inderdaad totale zelfopoffering van vrouwen.

Als ze niet collectief demonstreerden tegen de 

bezettende autoriteiten, konden vrouwen het 

naziregime ook bestrijden via individuele acties. 

Van vrouwen werd verwacht dat ze hun echtgeno-

ten en zonen overtuigden om niet te gehoorzamen 

aan de verplichte tewerkstelling67, of ze konden 

‘meter’ worden van een ondergedoken persoon. 

Zo’n meter verborg niet steeds de illegale persoon 

in haar eigen huis, maar kon ook worden gevraagd 

om de persoon regelmatig te bezoeken. In april en 

juni 1944 publiceerden Femmes dans la Lutte en 

Vrouwen in den Strijd ‘zoekertjes’ die meters vroe-

gen�voor�speci�eke�(anonieme)�individuen�:



Oproep “Meters voor de strijders zonder uniform !” in Vrouwen in den Strijd, juli 1944. Bron : The Belgian War Press.



« 1. Illégal depuis 2 ans, en service d’une orga-

nisation adhérant au F.I. demande marraine.

2. Jeune femme, illégale, mari prisonnier par 

les Allemands, sans parents, demande mar-

raine pour la recevoir un ou deux fois (week-

end) par mois.

3. Illégale depuis 1 an et demi, sans famille, mari 

fusillé par les Allemands, demande marraine.

4. Réfractaire, 24 ans, mère et sœur prison-

nières, déportées en Allemagne, demande 

marraine pour le recevoir 1 fois par semaine.

5. Jeune patriote illégale demande marraine.

6. Femme illégale, active dans une organi-

sation adhérant au F.I., mari prisonnier à 

Breendonck,� demande�marraine.� [�]�Choisi-

sez� votre� �lleul(le)�!� Ecrivez-lui� par� notre�

intermédiaire ! »68

Huisvrouwenprotesten kwamen uitsluitend aan 

bod in de communistische pers en niet in de 

andere bestudeerde kranten Steeds Vereenigd, 

La Voix des Belges of Le Peuple. In Le Drapeau 

Rouge/De Roode Vaan is er met betrekking tot 

deze huisvrouwenprotesten veel overlapping te 

vinden met de vrouwenpers69. Opvallend is dat er 

in mei 1941 verwezen werd naar een “traditie” 

van zulke vrouwenbetogingen in Gent. Vreemd 

genoeg wordt hier niet verwezen naar de betogin-

gen tijdens de Eerste Wereldoorlog, maar wel naar 

betogingen uit “de vorige eeuw”70.

Het publieke karakter van de huisvrouwenpro-

testen is opvallend aangezien verzet in de histo-

riogra�e� doorgaans� gepresenteerd� wordt� als� een�

‘verborgen’ fenomeen. Bovendien werd er in de 

68. “Les combattants illégaux du front”, Femmes dans la Lutte, april 1944 en “Meters voor de strijders zonder uniform”, 

Vrouwen in den Strijd, juni 1944.

69. Zie onder andere : “Vrouwenbetogingen – Stakingen”, mei 1941 ; “Hongerbetoogingen der vrouwen”, juni 1941 ; 

“De strijd voor het brood”, augustus 1941 ; “Arbeiders, huisvrouwen, de maat is vol. Staakt, betoogt voor meer loon en beter 

bevoorrading”, december 1941 ; “Arbeiders en kleine handelaars te weer ! Het gaat thans om uw leven !” en “Suksesvolle 

strijdakties van arbeiders, huisvrouwen en boeren”, april 1942 en “Eén mei strijddag tegen Hitler”, mei 1942.

70. “Vrouwenbetogingen – Stakingen”, De Roode Vaan, mei 1941. Over de betogingen tijdens de Eerste Wereldoorlog 

zie giselle nAth, Brood willen we hebben ! Honger, sociale politiek en protest tijdens de Eerste Wereldoorlog, Antwerpen, 

2013, 316 p.

bestudeerde kranten weinig tot geen melding 

gemaakt van activiteiten die over het algemeen 

worden geassocieerd met vrouwelijk verzet, 

zoals het smokkelen van wapens, overbrengen 

van berichten, verzamelen van inlichtingen of het 

begeleiden van vluchtelingen langs een ontsnap-

pingslijn. Beide vaststellingen tonen het belang 

aan van een eigentijds perspectief en de comple-

mentariteit hiervan met naoorlogse getuigenis-

sen. Wanneer we het naoorlogse begrip van wat 

verzet was over de geschiedenis zouden leggen, 

zou dit begrip heel wat activiteiten verbergen die 

tijdens de oorlog wel als verzet ervaren werden. 

Enkel wat na de oorlog begrepen werd als verzet 

zou dan nog zichtbaar blijven.

Omdat huisvrouwenprotesten balanceren op de 

grens tussen volksemotie en verzet worden ze vol-

gens Frans historicus François Condette door veel 

historici niet beschouwd als ‘echt verzet’, maar als 

mobilisaties ontstaan uit ellende, met uitsluitend 

materiële doeleinden. Het zeer lokale, spontane en 

gedecentraliseerde karakter van deze demonstra-

ties doet hen op het eerste zicht apolitiek lijken : 

ze omvatten geen politiek bewustzijn en steunden 

niet� op� een� duidelijk� geïdenti�ceerde� verzetsbe-

weging of een duidelijke wil tot de bevrijding van 

het grondgebied, noch een bevestiging van demo-

cratische waarden.  Condette beschrijft een eerste 

piek van Franse huisvrouwenprotesten in de winter 

van 1940-1941 en een tweede piek in de winter 

van 1941-1942. De protesten beantwoordden 

in Frankrijk dus aan een seizoensritme en waren 

talrijk van januari tot mei, wanneer de voed-

selreserves schaars werden. Het doel van deze 

demonstraties was het bereiken van een betere 

voedselvoorziening en ze mobiliseerden uitslui-

tend vrouwen. Toch verborgen veel protesten in 

Condettes casestudie een zeker mate van politi-



sering en organisatie achter hun spontaan voorko-

men. Meestal vonden ze plaats na een opzettelijke 

oproep door communistische bewegingen en ze 

ontvouwden zich bijna uitsluitend in regio’s waar 

communisten sterk vertegenwoordigd waren : 

Parijs en de arbeidersregio Nord-Pas-de-Calais. 

Deze protesten waren schendingen van de Duitse 

orde en daden van ongehoorzaamheid die wezen 

op tekortkomingen in het beleid van de bezetter, 

ook al werden er geen politieke slogans uitgeroe-

pen (wat in het geval van ons voorbeeld in Tielt 

overigens wel het geval was). Condette ontwaart 

een strategie om de communistische invloed op de 

bevolking opnieuw te versterken. Het gebrek aan 

voedsel en grondstoffen vanwege de Duitse blok-

kades creëerde een gunstig klimaat voor commu-

nistische protesten tegen “het dure leven”. Deze 

protesten werden nooit gewelddadig onderdrukt, 

maar werden wel geobserveerd door de politie. 

Volgens Condette nam het bezettingsregime voor-

zorgsmaatregelen tegen deze protesten door zowel 

de ravitaillering te verbeteren als politiepatrouilles 

en netwerken van informanten te versterken om 

de�verspreiding�van�pam�etten�te�onderscheppen.�

Voor het afnemen van het aantal protesten na 1942 

ziet Condette verschillende redenen. Enerzijds was 

er het herstel van handel en voedselbedeling en 

waren er lokale hulpinitiatieven. Anderzijds werd 

de repressie door de bezetter steeds intenser en 

brutaler naarmate de bezetting vorderde en wer-

den verschillende verzetsbewegingen onthoofd, 

niet in het minst de clandestiene communistische 

partij. Daarnaast zou volgens Condette ook de 

toenemende politisering van de protesten verschil-

lende deelneemsters hebben doen afhaken. En tot 

slot stapten verschillende vrouwen vanuit deze 

pre-organisatorische vorm van verzet over naar 

andere verzetsnetwerken71.

Fabrice Maerten deelt huisvrouwenprotesten in 

onder “politiek en ideologisch verzet” : het verzet 

dat – via niet-gewelddadige weg – als doel had 

71. JeAn-FrAnçois ConDette, « Les manifestations de ménagères dans le Département du Nord de 1940 à 1944 : Révolte frumentaire 

ou Résistance ? » in robert vAnDenbussChe (ed.). Femmes�et�résistance�., p. 125-127 ; 130, 145, 153-154 en 161.

72. FAbriCe mAerten, Du murmure au grondement : la résistance politique et idéologique dans la province de Hainaut pendant 

la�Seconde�Guerre�mondiale�(mai�1940-septembre�1944), Mons, 1999, p. 6.

73. Ibidem, p. 689-693 en 727.

weerstand te bieden tegen de bezetter en tegelijk 

trachtte om waarden te promoten die verschilden 

van de nazi-ideologie en ook het naoorlogse poli-

tieke veld voorbereidde. Dit omvat voor Maerten 

clandestiene� kranten,� af�ches,� radio-uitzendin-

gen, massabetogingen, stakingen en symbolische 

daden (bijvoorbeeld het neerleggen van een krans 

of uithangen van een vlag). Manifestaties of sta-

kingen konden de bezetter materieel onder druk 

zetten en de bevolking bewust maken van de te 

voeren strijd72. In juli 1940 vond in Henegouwen 

een eerste manifestatie plaats van echtgenotes van 

krijgsgevangenen, met als eis een verhoging van 

de uitkeringen. Vervolgens vonden telkens in de 

lente van 1941 en 1942 en in de zomer van 1943 

en 1944 huisvrouwenprotesten plaats. Volgens 

Maerten vormden deze protesten een verzetsmid-

del van de Kommunistische Partij van België en 

het Onafhankelijkheidsfront, echter niet uitslui-

tend. De KPB gebruikte de vaak gerechtvaardigde 

klachten van de vrouwelijke bevolking over de 

bevoorradingsmoeilijkheden en de niet-terugkeer 

van de krijgsgevangenen om de lokale Belgische 

autoriteiten en de bezetter aan te vallen. Massa-

demonstraties, symbolische gebaren en stakin-

gen, waren vooral aan het begin van de bezetting 

belangrijke vormen van verzet in Henegouwen. 

Deze acties kwamen overeen met de wens van 

de KPB om haar invloed te vergroten onder de 

massa’s en de hele bevolking te betrekken in haar 

strijd tegen de bezetter73.

Een bezette bevolking die de straat opgaat om 

te protesteren en daarmee de legitimiteit van de 

bezetter ondermijnt, is een duidelijk voorbeeld van 

burgerlijk� verzet� zoals� gede�nieerd� door� Jacques�

Sémelin. Het ontkennen van de legitimiteit van de 

bezetter was volgens Sémelin de eerste manier voor 

de bevolking om zich te verzetten. Dit betekende 

de moed vinden om “nee” te zeggen zonder per 

se een idee te hebben van wat men wel wilde, een 

radicale houding van niet-samenwerken. Stakingen 



voor een betere voedselbedeling hadden niet het 

vernietigen van de vijand tot doel, maar wel het 

corrigeren van de meest ondraaglijke dagelijkse 

effecten van de bezetting. Dit soort acties gebeur-

den buiten alle militaire logica om74. Pieter Lagrou 

erkent�dat�verzet�niet�gede�nieerd�mag�worden�op�

basis�van�effect�of� functie�aangezien�zo�een�de�-

nitie zeer subjectief geïnterpreteerd kan worden. 

Zelf verkiest hij een meer wettelijk perspectief en 

de�nieert� hij� verzet� als� “activities against enemy 

aims, forbidden by the enemy and thus involving 

real risks for its perpetrators”75. Lagrou maakt dus 

geen onderscheid op basis van de impact van de 

verzetsacties en of deze nu van militaire, economi-

sche of ideologische aard waren.

Het doel van de Duitse bezetter was de econo-

mische exploitatie van België met daarbij behoud 

van orde en rust76. Uit het voorgaande is duidelijk 

dat huisvrouwenprotesten rechtsreeks ingingen 

tegen dit doel : ze kloegen precies de economi-

sche exploitatie aan en verstoorden de orde en 

rust. In La Belgique sous les nazis bevestigen Paul 

Delandsheere en Alphonse Ooms dat er in mei 

1941 wel degelijk sympathie was voor deze huis-

vrouwenprotesten onder de Belgische bevolking :

�La� capitale� a� vu� dé�ler� hier� dans� ses� rues�

une procession de femmes et d’enfants hâves, 

chétifs, élevant au-dessus d’eux des drapeaux 

noirs. Par qui ces démonstrations sont-elles 

organisées ? Les communistes sont-ils pour 

quelque chose dans cette agitation des peti-

tes gens en proie aux tiraillements de la faim ? 

Peut-être. Mais la pitié à l’égard de ces infor-

tunés est générale77. »

Bovendien begrijpen we uit een brief van de 

Oberfeldkommandantur Mons aan de provin-

ciegouverneur van Henegouwen – verzonden op 

74. JACques sémelin, Unarmed against Hitler..., p. 27-30 ; 47-50 en 84-86.

75. Pieter lAgrou, « Belgium », in : bob moore (ed.), Resistance in Western Europe, Oxford, 2000, p. 33.

76. mArK vAn Den WiJngAert, “Alexandre Galopin en de tewerkstellingspolitiek tijdens de Duitse bezetting”, in : AlAin Colignon 

en DirK mArtin (eds.), 1940�:�België,�een�maatschappij�in�crisis�en�oorlog, Brussel, 1993, p. 202.

77. PAul De lAnDsheere en AlPhonse ooms, La Belgique sous les nazis, Bruxelles, 1947, p. 336.

78. Via FAbriCe mAerten, Du�murmure�au�grondement��: OFK Mons, AA1078, farde 1044, fonds Zéro, Cegesoma.

79. Zie KArolien steen, De schemerzone van een stad in oorlog..., p. 68 over lynne tAylor, Between Resistance and 

Collaboration.�Popular�protest�in�Northern�France,�1940-1945,�Houndmills, 2000.

22 juni 1942 – dat deze acties door de bezetter als 

zeer vervelend ervaren werden en dan ook abso-

luut vermeden moesten worden in het belang van 

de rust : «Dans diverses communes, des femmes ont 

manifesté, parfois avec drapeau noir en tête, à cause 

de la situation alimentaire. De tels incidents ne peu-

vent, sous aucun prétexte, être tolérés78 ». We krij-

gen hier een aspect van verzet in het vizier dat niet 

altijd in rekening gebracht wordt : de economische 

aard van verzet. De bezetting was niet alleen een 

militaire en politieke onderdrukking maar ook een 

economische uitbuiting van het bezette gebied, 

nodig om de Duitse oorlogsinspanning te ondersteu-

nen. Een bevolking die weigerde de Duitse bezetter 

voedsel en brandstof naar Duitsland te laten trans-

porteren was evenzeer in verzet als een bevolking 

die zich verzette tegen de deportatie van politieke 

gevangenen. Dit was verzet tegen de economische 

uitbuiting van het land, tegen economische – en uit-

eindelijk ook militaire – winst voor de vijand.

Historica Lynne Taylor weigert – in tegenstelling 

tot Condette en Maerten – dit soort protesten te 

beschouwen als verzet. Zij hanteert een smallere 

de�nitie�van�verzet�en�stelt�dat�deze�manifestaties�

niet de bedoeling hadden om de bezetter recht-

streekse schade toe te brengen. Ze waren politieke 

manifestaties tegen de opgelegde centrale gecon-

troleerde economie en het falen van die economie 

om tegemoet te komen aan de basisbehoeften van 

de lokale bevolking. Maar ze waren volgens haar 

geen verzet omdat ze niet intrinsiek de bedoeling 

hadden om de bezetter te hinderen. Dit verhin-

dert niet dat deze protesten een gunstig klimaat 

konden scheppen voor verzet79. Belgisch histo-

rica Karolien Steen erkent dat publieke, vaak ste-

delijke, manifestaties van ongenoegen niet altijd 

de meest klare uitingen van anti-Duits sentiment 

waren maar dat ze wel een belangrijke brug sloe-

gen tussen de civiele samenleving en de zich 
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organiserende clandestiniteit. Door fenomenen 

zoals deze huisvrouwenprotesten op te nemen in 

de� verzetshistoriogra�e� kunnen�we� dus� een� ver-

band leggen tussen verzet en de maatschappij. 

Steen is dan ook geen voorstander van een afge-

sloten� verzetsde�nitie,� maar� opteert� liever� voor�

een�bredere�de�nitie�om�de�band�tussen�verzet�en�

omgeving te blijven zien80.

In een bezettingscontext is het niet zinvol om een 

al te strakke scheiding te maken tussen politieke 

actie en materiële overleving. In haar onderzoek 

naar Gentse hongerprotesten tijdens de Eerste 

Wereldoorlog noemt Belgisch historica Giselle 

Nath deze actievorm “straatpolitiek”. De bezetting 

bracht tijdens de Eerste Wereldoorlog “vrouwen-

bekommernissen” (consumptie en voedsel) samen 

met een “mannenbekommernis” (politiek) en 

sloopte tijdelijk een bestaande muur tussen het pri-

vate en publieke domein. De vrouwen die deelna-

men aan deze protesten hechtten veel belang aan 

het recht om gehoord te worden en verspreidden 

een bijzonder zelfbewust discours voor achterge-

stelde vrouwen die nog niet eens het gemeentelijk 

stemrecht verworven hadden. Nath erkent dat wei-

nig andere groepen zo scherp uit de hoek hadden 

kunnen komen én ook nog eens de sympathie van 

de burgerij kregen. Het hoeft ons niet te verwonde-

ren dat juist vrouwen zo zelfbewust en met gevaar 

voor eigen veiligheid de straat opkwamen tijdens 

de Eerste Wereldoorlog. Vrouwen uit de arbei-

dersklasse waren tijdens de Eerste Wereldoorlog 

de grote verliezers in de publieke sfeer : ze had-

den weinig rechten en kregen weinig kansen. 

Heel wat vrouwen stonden er voor het eerst echt 

alleen voor door de afwezigheid van de manne-

lijke gezinshoofden. Door mannen gedomineerde 

maatschappelijke structuren zoals partij, pers en 

overheid stonden op een laag pitje. Met het Duitse 

bestuur beducht voor reputatieschade konden 

vrouwen via hun straatprotesten een vuist maken. 

Vrouwen werden nog steeds beschouwd als 

kwetsbare wezens : hun ‘natuurlijke’ taak was de 

80. KArolien steen, De schemerzone van een stad in oorlog..., p. 70-74 en 88-90.

81. giselle nAth, Brood�willen�we�hebben�!�, p. 108 ; 217 ; 237-244 ; 259-266.

82. « A la mémoire d’Edith Cavell. Luttons comme elle ! », Femmes dans la Lutte, augustus 1944.

83. Ibidem.

zorg voor hun kinderen en huishouden. Als kinde-

ren hongerden en de sociale politiek blijkbaar niet 

volstond, wie kon dan beter de barricades op dan 

de vrouw ? In de oorlogsbeleving van de meeste 

burgers was het hongerprobleem en alle bijbeho-

rende rancune bepalender en veel dichterbij dan 

de militaire strijd. Dit probleem hoorde heel sterk 

thuis in het vrouwelijk rolpatroon en voor Gentse 

arbeidersvrouwen was betogen en onderhande-

len voor beter brood, toegankelijke wasserijen en 

meer zeep dan ook een manier om hun burger-

schap uit te oefenen81.

Deze analyse van huisvrouwenprotesten toont de 

complexiteit� aan� van� het� de�niëren� van� �verzet.�

De huisvrouwenprotesten werden in de clandes-

tiene communistische pers door tijdsgenoten wel 

aangeduid als verzet, maar na de oorlog werd het 

verzetskarakter van deze protesten in vraag gesteld 

omdat de intentie niet politiek genoeg zou zijn : 

te veel vanuit een materiële nood en te weinig 

gericht op het verdrijven van de bezetter. Zo legt 

dit voorbeeld verschillende vooringenomenheden 

over het fenomeen ‘verzet’ bloot. Wat op het eer-

ste zicht een eenvoudige manier lijkt om verzet te 

de�niëren���het�aan�de�tijdgenoten�zelf�vragen���

levert geen pasklaar antwoord op, maar een inte-

ressante denkoefening over de grenzen van bur-

gerlijk verzet en het belang van intentie en gevolg 

in het bepalen van deze grenzen.

«De tels exemples, doivent nous faire comprendre, 

à nous autres femmes que dans une guerre nous 

avons aussi notre rôle à remplir83. »

Het eerste nummer van La Voix des Femmes (mei 

1941) presenteerde de Franse leidster van de 

Commune van Parijs Louise Michel, de Duitse 

anti-oorlog activiste en communiste Rosa Luxem-
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burg, de Russische bolsjewistische Nadezjda 

Kroepskaja en de Republikeinse strijdster in de 

Spaanse Burgeroorlog Dolores Ibárruri als rolmo-

dellen : internationalistische inspiraties voor het 

type van actief burgerschap dat deze clandestiene 

krant onder haar lezeressen hoopte op te wek-

ken. Ze werden voorgesteld als onvermoeibare, 

 volhardende en gewetensvolle vrouwen die de 

straat gebruikten om voor de revolutie of hun 

vrijheid te vechten, op de barricades stonden en 

hun hele leven aan hun strijd wijdden. Bovendien 

was hun actie collectief en zichtbaar voor het 

publiek – niet ‘ondergronds’ – en gericht tegen de 

gevestigde of bezettende autoriteiten. La Voix des 

Femmes legde een directe link tussen deze inter-

nationalistische inspiraties en Belgische vrouwen 

onder Duitse bezetting door te stellen dat deze 

vrouwen “nous ont précédées dans la lutte84”.

Een ander voor de hand liggend rolmodel was 

de anonieme Sovjetvrouw. Door te strijden aan 

de zijde van de man, slaagde zij erin de “wild-

ste dromen” van Belgische vrouwen te realiseren : 

onafhankelijkheid, het recht om te werken en 

voldoende voedsel en kinderopvang85. De Sovjet-

vrouw bleef een constante inspiratie voor Belgi-

sche vrouwen doorheen alle nummers van zowel 

La Voix des Femmes als Femmes dans la Lutte.

In april 1944 introduceerde Femmes dans la Lutte 

Gabrielle Petit – de Belgische verzetsvrouw uit de 

Eerste Wereldoorlog – als rolmodel. Buiten het 

feit dat zij actief geweest was in inlichtingenwerk 

werden er niet veel details gegeven over haar 

verzetsactiviteiten. Haar titels van “Heroïne Nati-

onale” en “La plus grande des Fusillés” werden 

daarentegen verschillende keren herhaald86. Vanaf 

augustus 1944 vergezelde Brits verpleegster Edith 

Cavell – eveneens actief in het Belgische verzet tij-

84. �Quatre��gures�révolutionnaires�,�La Voix des Femmes, mei 1941.

85. “La Femme en U.R.S.S., doit-elle travailler en dehors de son ménage ?”, La Voix des Femmes, juli 1941, “Wij vrouwen 

nemen onze plaats in, in de strijd voor ’s lands onafhankelijkheid”, De Stem der Vrouw, augustus 1941 en “Vlaamse vrouwen ! 

Voor de herovering onzer onafhankelijkheid verenigt u. Vormt front tegen den vijand”, De Stem der Vrouw, mei 1942.

86. “Il y a 28 ans, les Allemands fusillaient… Gabrielle Petit, ‘Heroïne Nationale’”, Femmes dans la Lutte, april 1944 en 

“Radio-Londen brengt hulde aan de Belgische vrouwen”, Vrouwen in den Strijd, augustus 1944.

87. “A la mémoire d’Edith Cavell. Luttons comme elle !”, Femmes dans la Lutte, augustus 1944.

88. « Tenir, servir, vaincre ! », La Voix des Belges, 10 september 1941.

dens de Eerste Wereldoorlog – Petit als rolmodel. 

Cavell werd voorgesteld als een bescheiden en 

waardige vrouw die begreep dat het de plicht van 

een vrouw was om diegenen te helpen die voch-

ten en stierven voor het vaderland. Beide vrouwen 

betaalden voor hun patriottisme met hun leven. 

Femmes dans la Lutte gebruikte deze voorbeel-

den om te tonen dat vrouwen hun rol te spelen 

hadden in oorlog en om de meedogenloosheid 

van de Duitse bezetter te bewijzen : « Edith Cavell 

assassinée ! Gabrielle Petit assassinée ! Combien 

d’autres encore ? […] Il faut que nous élargissions 

le chemin qu’elles nous ont trouvé. Leur mort ne 

sera�pas�vaine,�leur�sacri�ce�ne�sera�pas�inutile87. ». 

Ook voor mannen, meer bepaald in La Voix des 

Belges, fungeerden Petit en Cavell trouwens als 

rolmodellen : “Les hommes de 1941 seraient-ils, 

par hasard, moins courageux que les femmes de 

1914-1918, les Gabrielle Petit et les Edith Cavell 

par exemple ?88”.

Petit en Cavell kunnen moeilijk communistische 

iconen genoemd worden, maar toch is de keuze 

om hen te presenteren als rolmodellen niet verras-

send. We zagen al dat Femmes dans la Lutte op 

een breder publiek mikte en niet – zoals La Voix 

des Femmes – voornamelijk op  communistische 

vrouwen. We kunnen aannemen dat Petit en 

Cavell beter bekend waren bij de Belgische 

bevolking dan Michel, Luxemburg, Kroepskaja 

en Ibárruri en daarom een groter mobiliserend 

potentieel bezaten. Petit en Cavell hadden zich in 

België verzet tegen de Duitse bezetter en waren 

door hem vermoord : hun lotgevallen hadden dus 

een directere aansluiting op de situatie in 1944 

dan internationale en communistische iconen. 

De motivatie die werd toegeschreven aan Petit en 

Cavell – de bevrijding van België – was relevanter 

voor Belgische vrouwen in 1944 dan de motivatie 



toegeschreven aan vrouwen die vochten voor een 

socialistische of communistische staat.

De kenmerkende eigenschap die al deze vrouwen 

deelden was hun bereidheid tot volledige zelf-

opoffering voor hun zaak. Maar terwijl Michel, 

Luxemburg, Kroepskaja en Ibárruri symbool 

stonden voor collectieve actie, revolutie zelfs, 

en verzet tegen gevestigde machten die niet persé 

buitenlandse indringers waren, vertegenwoordig-

den Petit en Cavell een ander soort activisme : 

zij traden alleen op of in een ondergronds, verbor-

gen netwerk, in bezet België, tegen een buiten-

landse indringer. Petit en Cavell symboliseerden 

geen politieke of sociale revolutie, maar een her-

stel van de vooroorlogse orde. Zij offerden zich-

zelf op voor hun vaderland zonder de vooroor-

logse gevestigde machten in vraag te stellen.

Gabrielle Petit werd na de Eerste Wereldoorlog 

een symbool van verzet en geen symbool van 

vrouwenemancipatie. Petit was een ongehuwde, 

kinderloze vrouw die zelfstandig werkte en alleen 

op pad ging. Maar het is volgens historica Sophie 

De Schaepdrijver niet duidelijk of het verhaal van 

Gabrielle Petit mensen anders deed denken over 

de rechten van vrouwen in de publieke ruimte. 

Petit� was� eerst� en� vooral� een� publiek� �guur,�

een symbool van verzet89. Ook tijdens de Tweede 

Wereldoorlog bleef Petit eerder een mythische 

dan� historische� �guur� en� een� krachtig� vader-

lands symbool90. De Schaepdrijver maakt boven-

dien een onderscheid tussen de cultus van Edith 

Cavell en Gabrielle Petit : “Edith Cavell gold als 

de ‘vermoorde onschuld’, de voor het executie-

peloton��auwvallende,�engelachtige�verpleegster�

wier dood de ridderlijke wraakgevoelens van het 

Britse leger opwekte. Niet zo Petit : ‘haar’ IJzerle-

ger mocht dan heldhaftig zijn, het was ver weg. 

Haar imago was dan ook niet dat van een slachtof-

fer maar van een fel onafhankelijke verpersoonlij-

89. soPhie De sChAePDriJver, Gabrielle Petit. Dood en leven van een Belgische spionne tijdens de Eerste Wereldoorlog, 

Antwerpen, 2018, p. 258.

90. Ibidem, p. 311-316.

91. soPhie De sChAePDriJver, Gabrielle�Petit�, p. 335.

92. JelenA bAtiniC �,�Women and Yugoslav Partisans..., p. 51-57.

king van de res publica, à la Jeanne d’Arc. Dat er 

zo weinig over Petit bekend was, deed er niet toe ; 

zij was een volksheldin91.”

In haar studie over de rol van vrouwen bij de Joe-

goslavische Partizanen tijdens de Tweede Wereld-

oorlog, observeert historica Jelena BatiniC ��een�spe-

ci�eke�set�van�patriottische�waarden���eer,�moed,�

doorzettingsvermogen en militair inzicht – die 

benadrukt werden in de rolmodellen die de lei-

ding van de Joegoslavische Partizanen gebruikte 

om vrouwen te rekruteren. Volgens BatiniC ��waren�

deze waarden gendered en geassocieerd met een 

patriarchaal ideaal van mannelijkheid, maar niet 

exclusief. Een persoon die deze waarden bezat, 

kon – ongeacht gender – een held worden. Hier-

door bleven heroïsche rolmodellen ‘mannelijke’ 

�guren�en�was� het� aannemen�van�een� heroïsche�

identiteit door een vrouw steeds tijdelijk en verbon-

den aan uitzonderlijke omstandigheden. Wanneer 

de uitzonderlijke omstandigheden eindigden, dan 

eindigde ook de genderinversie en nam de vrouw 

opnieuw haar eigen identiteit en rol op. Slechts 

door zich evenwaardig te tonen als mannen of hen 

te overstijgen konden vrouwen respect en privile-

ges verdienen die traditioneel enkel voor mannen 

voorzien waren. BatiniC �� merkt� op� dat� historisch�

gezien de participatie van vrouwen in de strijd het 

grootst was in de context van ‘ongewone’ oorlogs-

voering en nationalistische opstanden : in uitzon-

derlijke situaties waarin het reguliere leger buiten 

strijd was, er dus plaats was voor irreguliere strijd, 

wat vrouwelijke participatie aanvaardbaar maakte. 

Voorbeelden van vrouwelijke strijd zijn boven-

dien vaak indrukwekkend maar tegelijk ook geïso-

leerd92. We herkennen dit in de beschrijving van 

Gabrielle Petit : zij moest “La plus grande des Fusil-

lés” zijn en alle andere geëxecuteerden overtreffen 

om haar heroïsche status te verdienen. Het was niet 

voldoende voor haar om lid te zijn van het verzet ; 

zij moest een uitzonderlijk lid zijn.
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Petit en Cavell werden geïntroduceerd wegens 

hun grotere herkenbaarheid en de relevantie van 

hun herinnering voor de situatie waarin de Bel-

gische bevolking zich op dat moment bevond. 

Deze twee vrouwen werden losgekoppeld van 

hun�activiteiten�en�werden�slechts�geïdenti�ceerd�

met de waarden en motivaties die aan hen werden 

toegeschreven : zelfopoffering, toewijding aan het 

vaderland en afwijzing van de Duitse bezetter. 

Petit en Cavell waren aanvaardbare, niet-bedrei-

gende symbolen die genderrollen niet in vraag 

stelden, en dit maakte hen tot passende voor-

beelden voor de deelname van vrouwen aan het 

verzet. De evolutie van meer traditioneel commu-

nistische rolmodellen zoals Michel, Luxemburg, 

Kroepskaja en Ibárruri naar eerder patriottische 

symbolen als Petit en Cavell illustreert ook de 

evolutie “du rouge au tricolore” die de KPB door-

maakte doorheen de bezetting in haar strategie 

om een massabeweging op de been te brengen 

tegen de bezetter93.

Wat waren volgens de clandestiene pers de voor-

naamste motivaties, actiemiddelen en rolmodel-

len voor vrouwen om deel te nemen aan de clan-

destiene strijd ? Wat betreft de meerderheid van 

de clandestiene pers – geschreven door en voor 

mannen – was er geen rol weggelegd voor vrou-

wen, hetzij die van slachtoffer. Wanneer we die-

per in dit perspectief duiken en de pers bestuderen 

die�zich�speci�ek�richtte�op�vrouwen,�namelijk�de�

communistische clandestiene vrouwenpers, vin-

den we wel een vrouwelijk verzetsmodel.

Uitgaande van wat misschien wel de meest tradi-

tionele vrouwelijke rol was – een moeder die haar 

kinderen voedt – mobiliseerde de clandestiene 

communistische vrouwenpers vrouwen voor 

de meest actieve en openbare vorm van burger-

schap : de straat opgaan om te protesteren tegen 

93. José gotovitCh, Du rouge au tricolore : les communistes belges de 1939 à 1944 : un aspect de l’histoire de la résistance en 

Belgique, Bruxelles, 1992.

het gebrek aan voedsel of het eisen van de vrijla-

ting van hun gevangengenomen echtgenoten en 

zonen. Het was de taak van de vrouwen om de 

bezetter voedsel, brandstof en arbeid te onthou-

den en zo de Duitse oorlogsinspanning te sabote-

ren. Naast deze eerder materiële motivatie bevatte 

het vrouwelijk verzetsmodel ook een perspectief 

van gelijke politieke rechten voor mannen en 

vrouwen, hoewel dit zeker niet als voornaamste 

motivatie gepresenteerd werd.

Vrouwelijk verzet was volgens de clandestiene 

communistische vrouwenpers vooral collectief en 

publiek. Dit valt op omdat dit soort vrouwelijk ver-

zet grotendeels afwezig is in de verzetshistoriogra-

�e�ten�voordele�van�vrouwen�die�zich�aansloten�bij�

mannelijk verzet en hierin meestal ondergeschikte 

rollen�vervulden.�Door�de�bril�die�de�historiogra�e�

in België tot nu toe opzette om zowel verzet als 

feminisme te bestuderen, zijn activiteiten buiten 

het vizier gevallen die het waard zijn om verder 

te onderzoeken, bijvoorbeeld huisvrouwenpro-

testen, maar ook het ‘meterschap’ van ‘illegalen’ 

waarvan sprake in deze bijdrage. Dit toont ons 

zowel de waarde van het genderperspectief voor 

de verzetsgeschiedenis als de nog verder te ont-

ginnen rijkdom van het ‘niemandsland’ in de Bel-

gische vrouwengeschiedenis.

Bevatte dit vrouwelijk verzetsmodel feministisch 

potentieel ? Het is moeilijk om het discours van 

de clandestiene communistische vrouwenpers 

eenduidig als feministisch of antifeministisch te 

beoordelen. Niet alle acties en campagnes door 

vrouwen�zijn�per�de�nitie�feministisch.�Maar�het�

feit dat de clandestiene Kommunistische Partij 

van� België� een� speci�ek� vrouwelijk� verzetsmo-

del presenteerde was op zich al emanciperend. 

Bovendien werd de vrouwelijke verzetsactiviteit 

hier niet voorgesteld als hulp aan mannelijk ver-

zet, maar als een op zichzelf staande actievorm. 

Het bestudeerde discours was zeker niet eenzijdig 

antifeministisch, gezien de eisen voor gelijke poli-
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tieke rechten en gelijk loon voor gelijk werk en 

de�speci�eke�rol�voor�vrouwen�in�de�clandestiene�

strijd. Tegelijkertijd is het discours ook moeilijk 

feministisch te noemen aangezien vrouwen gro-

tendeels� geïdenti�ceerd� werden� als� huisvrouw�

en moeder, en ook in hun rol als arbeidster nog 

gebonden bleven aan hun gezin en ondergeschikt 

aan hun echtgenoot. Bovendien werd duidelijk 

de tijdelijkheid en voorwaardelijkheid van hun 

publieke rol (in de clandestiene strijd) benadrukt. 

Het�bestudeerde�discours� re�ecteerde� bestaande�

eisen van de vrouwenbeweging in 1940 en de 

bestaande visie op de rol van de vrouw. De eis 

van politieke gelijkheid in een communistische 

context feministisch noemen is misschien ook wel 

problematisch gezien het ondemocratische karak-

ter van de Sovjet-Unie, het regime waar zo naar 

opgekeken werd in de bestudeerde bron. Het is 

natuurlijk gemakkelijk om gelijke rechten te clai-

men en toe te kennen wanneer de effectiviteit van 

deze rechten nihil is.

We herkennen het relationeel feminisme in de 

clandestiene vrouwenpers – de feministische ideo-

logie die dominant was in de jaren 1940 in Europa 

en vrouwen eveneens mobiliseerde om vanuit hun 

rol als moeder en echtgenote publiek actief te zijn. 

Het vrouwelijke verzetsmodel werd aanvaardbaar 

gemaakt door het volledig in te bedden in een tra-

ditioneel vrouwbeeld. De KPB wilde niemand van 

zich vervreemden door al te vernieuwende of radi-

cale standpunten in te nemen. Zo veel mogelijk 

vrouwen moesten zich veilig kunnen voelen in het 

model dat hen gepresenteerd werd. Zij moesten 

dit kunnen rijmen met het gekende rollenpatroon. 

Iedereen kon aanvaarden dat vrouwen zouden 

strijden voor een betere ravitaillering en de vrij-

lating van hun echtgenoten, en dit maakte het na 

de oorlog mogelijk om deze activiteit als apolitiek 

en dus niet als verzet te beschouwen, ook door de 

deelneemsters zelf. De beschreven vrouwenpro-

testen tonen hoe mensen zich konden bewegen 

van traditionele rollen naar illegale acties terwijl 

hun gedrag acceptabel bleef voor hun omgeving. 

Met name vrouwen waren een groep waarvan 

over het algemeen niet werd verwacht dat ze 

de publieke arena betraden en een (bezettende) 

autoriteit zouden confronteren. Het vrouwelijke 

verzetsengagement legt de paradox bloot tussen 

verzetsdiscours en verzetspraktijk en tussen de 

formele status van de vrouw en haar reële rol in 

de samenleving. Door hun deelname aan de clan-

destiene strijd konden vrouwen zich gedragen als 

actieve burgers, terwijl ze door hun land niet in 

die hoedanigheid erkend werden en niet over vol-

waardige politieke rechten beschikten.

Of het bestudeerde vrouwelijk verzetsmodel nu 

feministisch of antifeministisch was, kunnen we 

dus niet eenduidig zeggen. We kunnen wel vast-

stellen dat de clandestiene communistische vrou-

wenpers beroep deed op traditionele genderrollen 

om vrouwen ertoe te bewegen eisen te stellen in 

de publieke ruimte en om de machthebbers en de 

status quo uit te dagen. Deze vorm van vrouwelijk 

politiek engagement – of ze nu vanuit een feminis-

tisch of niet feministisch geïnspireerde mobilisatie 

voortkwam – is het in elk geval waard om aan-

dacht te krijgen. Over de impact van deze acti-

viteiten kunnen we op basis van ons onderzoek 

geen uitspraak doen.

Deze bijdrage toont hoe niet alleen na, maar reeds 

tijdens de bezetting, door vrouwen zelf, gebruik 

gemaakt werd van een ‘gendered’ discours om 

betekenis te geven aan de vrouwelijke verzets-

activiteit. Bestaande ideeën over de rol van vrou-

wen in de samenleving gidsten niet alleen het dis-

cours van de communistische vrouwenpers, maar 

ook de communistische strategie om vrouwen te 

mobiliseren en bood de mogelijkheid om deze 

mobilisatie aanvaardbaar te maken voor vrouwen 

en hun omgeving. Dit discours bevatte een eman-

ciperend potentieel omdat het vrouwen opriep 

om deel te nemen aan het verzet, maar er was 

geen sprake van een ‘nieuwe’ vrouw. Vrouwen 

deden wat van hen verwacht kon worden, vanuit 

hun traditionele rol. Dit aanvaardbaar discours 

maakte het na de oorlog moeilijk om een eman-

ciperende betekenis te geven aan deze emancipe-

rende ervaring. Er werd teruggegrepen naar een 

vertrouwd en aanvaardbaar referentiekader. En dit 

gebeurde reeds tijdens de bezetting, door mannen 

én vrouwen.
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