
9Vo o r w o o r d

V O O R W O O R D

Aan het begin van het eerste hoofdstuk van Mijn kleine oorlog (1947) van Louis Paul 
Boon, getiteld ‘hET BOEK OVER DEN OORLOG’, stelt de verteller zich de vol-
gende vraag: 

Een kleine schrijver schrijft zijn kleinen oorlog maar welke groote schrijver 
gaat er nu opstaan om ons Zijn-Boek-Over-Den-Grooten-Oorlog – alle-
maal met een hoofdletter – aan te bieden? en aanbieden, het is een veel te 
fatsoenlijk woord voor zoo een boek. Ons in het gelaat slingeren, ons in het 
ontstelde geweten smijten, dat ware dichter bij de waarheid, dit is, bij de 
welvoeglijkheid.1 

Boon roept hier een tegenstelling op tussen een tegenwoordige situatie waarin een “klei-
ne schrijver” pogingen onderneemt om zijn persoonlijke oorlogservaringen te boek te 
stellen en een onvervulde toestand waarin een “groote schrijver” dat doet. Die kleine 
en die grote schrijver worden niet bij naam genoemd. Ze staan voor tegengestelde stra-
tegieën om over die oorlog te schrijven: klein, ontnuchter(en)d, verslagen, tegenover 
groots en verheven, gedragen door idealisme en een geloof in de toekomst. 
 De spanning tussen beide strategieën speelde een belangrijke rol in het ontstaans-
proces van Mijn kleine oorlog.2 in notities die hij naar het einde van de oorlog onder de 
titel ‘Vertellingen over den Oorlog’ optekende, toonde hij een fervent geloof dat deze 

1  Boon, Mijn kleine oorlog, 13.
2  Voor een uitvoerig inzicht in de ontwikkelingen van Boons opvattingen tijdens het totstandkomen 

van Mijn kleine oorlog, zie humbeeck, “Kleine Apocalyps”, 436 e.v., “Een kramp van walg”, 377 e.v. en “Na-
woord”. mijn beknopte bespreking van het geneseproces van Mijn kleine oorlog en de ontwikkelingen in Boons 
schrijvershouding is in ruime mate op deze bijdragen geïnspireerd.
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oorlog een keerpunt kon betekenen; dat de mens na twee industriële slachtpartijen ein-
delijk zijn dierlijk-destructieve driften ondergeschikt zou maken aan het verlangen naar 
universele liefde en broederschap en dat zijn opstanding de weg zou effenen naar een 
betere, humanere en solidaire samenleving. En Boon zou daarbij de boodschapper zijn, 
met een boek dat zijn lezers, afgestompt door vier en een half jaar oorlog, tot het besef 
zou brengen dat men inzake menselijkheid een absoluut dieptepunt had bereikt. in de 
traditie van Romain Rolland en henri Barbusse ambieerde hij nu zelf een Oorlogsbijbel: 
“Dit zijn de gebeden en de vloeken van den kleinen man tegenover den grooten oorlog. 
Dit zijn gezangen, dit [is een] waarachtigen Bijbel – dit is heilige schrift […] Bible de 
la guerre”.3 
 Toen kwam de bevrijding en met haar het repressiegeweld en het herstel van de voor-
oorlogse orde. De mens had, zo merkte Boon, niets geleerd uit de voorbije verschrikkin-
gen en niets wees erop dat hij bereid was te revolteren tegen de situatie waarin hij zich be-
vond. Toen Boon eind 1944 zijn notities voor een Oorlogsbijbel begon uit te werken in 
een reeks verhaaltjes voor het weekblad Zondagspost, bleef van zijn aanvankelijke idealisme  
nog maar weinig over. Dat werd alleen maar erger toen in april 1945 de poorten van de 
vernietigingskampen opengingen en in augustus 1945 twee steden op drie dagen tijd in 
een lichtflits van de wereldkaart geveegd werden. had Boon in 1944 nog met de idee 
van Opstanding gespeeld, dan leefde hij nu in het besef dat aan de dwaasheid van de 
mens geen einde kwam. En hij nam hem dat bijzonder kwalijk. 
 met het mensbeeld viel ook het literaire ideaal van het Grote Boek aan diggelen. 
schrijven over de voorbije oorlog kon voor Boon niet langer in de traditie van de schone 
Letteren als burgerlijk vermaak staan (“aanbieden”), maar moest een radicale actie zijn, 
een krachtdadige en explosieve schrijfact die de hardleerse kleine mens in het gelaat treft, 
zijn wereldbeeld op losse schroeven zet, hem doet verstommen bij het lezen van zoveel 
verschrikking. hoe dat boek er dient uit te zien, verhelderde Boon in het reeds vermelde 
‘hET BOEK OVER DEN OORLOG’; een genadeloos manifest over oorlogsliteratuur, 
beladen met een reeks – in zijn ogen – onontbeerlijke literaire en morele voorwaarden. De 
kern daarvan is de onwrikbare noodzaak van het schrijven om het oorlogstrauma te be-
dwingen. men schrijft omdat men niet anders kan, “om aan uw stomme smart en blinden 
angst te ontkomen en niet waanzinnig te moeten worden”.4 Enkel die ingesteldheid, zo gaf 
Boon aan, kan de basis vormen van een werkelijk besef van de oorlogsrealiteit en stelt de 
schrijver in staat die ervaring over te dragen op de lezer, in woorden “die geboren werden 
uit zweet en modder en stervende paarden in een wagen met de wielen omhoog en door 
den luchtdruk uiteengereten huizenblokken en bloed”. Zo kan het boek uitgroeien tot “de 
spiegel de afgrond de hel […] waar komende geslachten zullen kunnen naar kijken”.5

3  Boon, Mijn kleine oorlog 2002, 34. 
4  Boon, Mijn kleine oorlog, 15.
5  Boon, Mijn kleine oorlog, 14.
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 Niet alleen legde Boon hiermee de lat heel hoog voor schrijvers die na hem over de 
oorlog wilden schrijven; zijn eisen gelden tevens als een expliciete poëtica voor Mijn kleine  
oorlog. Op formeel vlak vinden we die in de gehaaste stijl, de gebrekkige interpunctie, 
de versplinterde structuur en de naturalistische beschrijvingen; inhoudelijk in het alles 
doordringende pessimisme, gedragen door de overtuiging dat de mens zich zelfs door 
de grootste verschrikkingen niet wakker liet schudden. De befaamde slotzin “schop de 
mensen tot zij een geweten krijgen”6 was in dat opzicht, zoals humbeeck aangeeft, geen 
verheven appel tot bewustwording maar een furieuze alarmkreet, de invocatie van een 
pure revolte. De schrijver walgt, hij spuwt de hele horreur uit totdat er slechts een naam-
loos, haast onpersoonlijk verdriet rest.7 Pacifisme en antimilitarisme ruimden plaats voor 
een cynische blik in “de afgrond de hel” van de oorlog en de mens – een blik die tot op 
vandaag niets aan scherpte heeft verloren. 

 Toch hebben Boons eisen en inzichten in verband met het schrijven over de oorlog 
niet tot enige koudwatervrees geleid bij Vlaamse auteurs die hun werk aan de Tweede 
Wereldoorlog hebben gewijd. Zoals hugo Brems aangeeft in Altijd weer vogels die nesten 
beginnen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005 (2006) is de Tweede 
Wereldoorlog vrijwel ononderbroken aanwezig geweest, “als thema, als motief, als decor, 
in de innerlijke wereld van personages of als symbool. in alle genres heeft hij zijn sporen 
nagelaten; niet alleen in de roman, maar ook in de poëzie, in het theater en het essay”.8 
in het naoorlogse Vlaamse fictionele proza treffen we tussen 1945 en 2000 zo’n 300 
boeken aan die expliciet betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog.9 Dat dit grote 
aantal een even grote diversiteit aan literaire benaderingen in zich bergt, behoeft weinig 
betoog. De herinnering aan de oorlog duikt op in historische romans, in politieke ten-
densromans, in ontwikkelingsromans, in genealogische romans, in avonturenromans, in 
streekromans, in parabels enzovoort. Enkele daarvan geven een panoramisch beeld van 
de oorlogsomstandigheden, de meeste behandelen specifieke gebeurtenissen of thema’s, 
zoals de vlucht naar Frankrijk in 1940, de strijd aan het oostfront of de Jodenvervolging. 

6  Boon, Mijn kleine oorlog, 115.
7  Zie humbeeck & Vanegeren, “Een onfatsoenlijk boek”, 392.
8  Brems, Altijd weer vogels, 64.
9  het hier vermelde aantal is het resultaat van een gerichte zoektocht naar romans over de Tweede 

Wereldoorlog in de bibliografische tijdschriften Boekengids, Lektuurgids en Leesidee (zie Lensen, Al die kleine 
oorlogen). Daarbij werd vrijwel exclusief gezocht naar romans, geschreven door Vlaamse auteurs, die expliciet 
over de Tweede Wereldoorlog handelen. Dit betekent dat ik me in dit boek uitsluitend bezighoud met proza 
dat met de herinnering aan de historische gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de slag gaat. 
Vragen naar de invloed van de Tweede Wereldoorlog op ontwikkelingen in de Vlaamse naoorlogse literatuur, 
zoals bijvoorbeeld de romanvernieuwing aan het begin van de jaren 50 of de opkomst van het existentialisme, 
worden hier niet beantwoord. in bijlage 1 is een chronologische lijst van de betreffende romans tussen 1945 
en 2000 opgenomen. in hoofdstuk Vi bespreek ik uitzonderlijk één roman die na 2000 is verschenen, met 
name Omega minor van Paul Verhaeghen uit 2004, en dit vanwege zijn relevantie voor de thematiek van de 
Jodenvervolging. Voor het overige wordt de chronologische afbakening strikt aangehouden.
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sommige boeken gaan uitvoerig en polemisch in op de persoonlijke en maatschappelij-
ke gevolgen van die gebeurtenissen, andere vermelden ze enkel in de marge of gebruiken 
ze als decor voor de psychologische ontwikkeling van de personages of de afwikkeling 
van de plot. Enkele behandelen de oorlog onder een veeleer abstracte vorm als symbool 
voor geweld en verdrukking en bevatten nauwelijks of geen herkenningspunten met de 
historische omstandigheden.
 Door die grote variëteit aan benaderingen is het niet eenvoudig algemene tendensen 
of paradigmatische ontwikkelingen af te zonderen. Niet enkel presenteert elke auteur de 
Tweede Wereldoorlog vanuit een eigen poëtica en met eigen motieven, perspectieven, 
inzichten en stijlkenmerken; de oorlog zelf biedt als overkoepelende historiografische 
term voor alle gebeurtenissen die grofweg tussen 1939 en 1945 plaatsvonden een wel-
haast eindeloze reeks aan thema’s en onderwerpen. Zo geeft Donderkoppen (1945) van 
Julien Kuypers een inzicht in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog, gaat Zwart 
en wit (1948) van Gerard Walschap in op het precaire karakter van de collaboratie en 
vormt Action Station-Go (1958) van Libera carlier een ode aan het verzet. hoewel die 
romans alle over de Tweede Wereldoorlog handelen, hebben ze voor het overige weinig 
met elkaar gemeen. Dat geldt nog meer als we het werk van eerstegeneratieauteurs –  
auteurs die de oorlog bewust als volwassene meemaakten – naast dat van schrijvers van 
de tweede en de derde generatie plaatsen. De benaderingswijzen en invalshoeken zijn 
vaak zo uiteenlopend dat het thema van de oorlog geen aanknopingspunt biedt om ze 
met elkaar in verband te brengen.
 Eerder dan een exhaustief overzicht te presenteren van die amorfe verzameling van 
literaire oorlogssporen, is het in dit boek de bedoeling enkele centrale thema’s en literair-
historische ontwikkelingen af te zonderen en te analyseren. meer bepaald komen vijf 
onderwerpen aan bod die centraal staan in de Vlaamse collectieve herinnering aan de 
Tweede Wereldoorlog: de gebeurtenissen rond mei 1940, het verzet, de collaboratie, de 
repressie en de Jodenvervolging. Voor elk ervan biedt dit boek een overzicht van rele-
vante romans en novelles, gevolgd door een analyse van prominente tendensen in hun 
beeldvorming en hun literair-historische ontwikkeling. De centrale doelstelling is na 
te gaan welk beeld het Vlaamse proza van die onderwerpen creëert, hoe dat beeld zich 
heeft ontwikkeld in de loop van de naoorlogse periode en op welke manier het daar-
mee eventueel heeft bijgedragen aan de Vlaamse collectieve herinnering aan de Tweede  
Wereldoorlog.
 De keuze voor die thematische structuur is zowel gemotiveerd door de specifieke focus 
van romans op bepaalde van die vijf thema’s als door de textuur van de naoorlogse herin-
nering aan de Tweede Wereldoorlog in Vlaanderen. Zoals Benvindo en Peeters aantonen, 
is die herinnering op geen enkel ogenblik eenduidig en transparant geweest.10 Door het 
woelige verloop van de oorlog en de vele partijen die erin betrokken waren, ontstond 

10  Benvindo & Peeters, Scherven, 15. 
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een grote diversiteit aan specifieke herinneringsdiscoursen. Oud-strijders van mei 40,  
verzetsstrijders, ex-collaborateurs of slachtoffers van de Jodenvervolging onderhielden al-
len geheel eigen herinneringen die onderling vaak weinig met elkaar te maken hadden. Die 
partijen, die zich manifesteerden als actieve herinneringsgemeenschappen, zaten voort-
durend verwikkeld in een onderlinge strijd om dominantie en geldigheid van de eigen 
herinnering – een strijd die zowel gemotiveerd was door het historische verloop van de 
omstandigheden als door de daarmee samenhangende naoorlogse politieke en commu-
nautaire doeleinden.11 Dit verdeelde herinneringslandschap hinderde elk streven naar een 
homogeen en eenduidig herinneringsbeeld van de Tweede Wereldoorlog in Vlaanderen – 
een gegeven waarvan ook het literaire veld in Vlaanderen duidelijk de sporen draagt.
 Bij de analyse van die vijf thema’s in het Vlaamse proza gaan we uit van de gang-
bare stelling dat het literaire schrijven over het verleden geen reproductieve, maar een 
constructieve functie heeft. Vlaamse romans over de Tweede Wereldoorlog geven het 
oorlogsverleden niet zomaar weer, maar scheppen door middel van de schrijfact het 
verleden dat ze lijken te beschrijven. Zoals Van Alphen en meijer stellen: “Geschiede-
nis produceert geen tekst, maar de tekst produceert geschiedenis”.12 hoe gedetailleerd, 
precies en levendig die romans het oorlogsverleden ook lijken op te roepen, in werkelijk-
heid creëren ze niet meer dan een mimetische illusie.13 Dat betekent niet automatisch 
dat ze geen band hebben met de historische realiteit waarmee ze aan de slag gaan. De 
nieuwe geschiedenissen zijn doorgaans immers sterk gebonden aan bestaande represen-
taties van herinneringen en cultuurspecifieke configuraties. Tegelijk zijn ze echter het 
resultaat van selectie- en adaptatieprocessen die via de verbeelding en met het gebruik 
van narratieve technieken nieuwe herinneringsvormen scheppen.
 Die imaginatieve exploraties kunnen het beeld dat lezers van dat verleden hebben 
ingrijpend beïnvloeden en daarmee gevestigde en dominante versies van de herinnering 
in het collectieve geheugen uitdagen en hervormen. hiermee dragen ze bij tot datgene 
wat Jan Assmann het ‘culturele geheugen’ heeft genoemd.14 het begrip verwijst naar de 
manier waarop een gemeenschap haar culturele continuïteit verzekert door met de hulp 
van culturele mnemotechnieken (bijvoorbeeld monumenten, herdenkingen) haar col-
lectieve kennis van de ene generatie op de andere over te dragen. Ook literatuur heeft 
een dergelijke mnemotechnische functie. in haar confrontatie met het nationale oorlogs- 
verleden gebruikt ze verbeelding en narratieve middelen om dat verleden in een  
esthetisch gecondenseerde vorm te presenteren en zo suggestieve mythes te creëren. 
haar artistieke vrijheid stelt haar in staat het reële en het imaginaire, het herinnerde en 
het vergetene te combineren, en zo het culturele geheugen te beïnvloeden met nieuwe 

11  Voor een inzicht in het gebruik van de oorlogsherinnering voor naoorlogse politieke doeleinden, zie 
o.m. Benvindo & Peeters, Scherven en Lagrou, The Legacy of the Nazi Occupation.

12  Van Alphen & meijer, De canon onder vuur, 11.
13  Genette, Figures III, 185: “l’ illusion de mimesis”.
14  Zie Assmann, Das kulturelle Gedächtnis en “collective memory”.
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perspectieven en inzichten. Door diverse, vaak incompatibele versies van het verleden 
samen te brengen, is ze in staat de invulling van het verleden ter discussie te stellen, 
evenals de manier waarop het herinnerd kan of moet worden. Bovendien kan literatuur 
door haar aandacht voor verdrongen of onderbelichte aspecten van het verleden optre-
den als een bron van innovatie en culturele zelfvernieuwing.
 Of en hoe literatuur dat innovatieve vermogen realiseert, is een theoretische kwestie 
die buiten het bestek van dit boek valt. Dat vermogen hangt immers niet enkel samen 
met haar inhoudelijke en poëticale eigenschappen, maar ook met de manier waarop die 
herinneringsconstructies gerecipieerd worden door lezers en critici en waarop ze ingang 
vinden in de betreffende herinneringscultuur. Dit boek focust in de eerste plaats op de 
tekstuele constructie van de herinnering in het Vlaamse naoorlogse proza. hoewel het 
omvangrijke corpus van romans niet meteen toelaat hieromtrent eenduidige stellingen 
te formuleren, kan men vrij algemeen stellen dat oorlogsliteratuur inzoomt op het lot 
van het individu in oorlogstijd – met de woorden van James meredith in de context 
van de Amerikaanse oorlogsroman: “although the literature of World War ii recogni-
zes the global scale of the conflict, it focuses largely on the plight of the individual”.15 
Dat geldt eveneens voor het Vlaamse oorlogsproza, dat steevast individuen opvoert die 
zich in het oorlogskluwen trachten staande te houden, maar met absurde omstandighe-
den, oppermachtige tegenstanders en onberekenbare medestanders af te rekenen krijgen. 
Wat daarbij opvalt, is dat het voornamelijk die laatsten zijn die het moeten ontgelden.  
Telkens opnieuw schetsen Vlaamse auteurs een erg kritisch beeld van de manier waarop 
de Vlaming zich tijdens (en na) de oorlog heeft gedragen. Dit beeld treffen we aan bij 
de beschrijving van het eigen leger tijdens de strijdlusten van mei 1940, van de Vlaamse 
bevolking en haar houding tegenover de Duitse bezetter, de eigen landgenoten tijdens de 
bevrijdingsdagen en de Vlaamse houding tegenover de Joodse gemeenschap. in wat volgt, 
schets ik beknopt hoe die diverse beeldvormingsprocessen in dit boek ter sprake komen.
 hoofdstuk i is gewijd aan de beeldvorming van de gebeurtenissen rond mei 1940. 
Daarbij gaat het in het bijzonder over de mobilisatie, de Achttiendaagse Veldtocht en 
de krijgsgevangenkampen waarin Belgische soldaten na de capitulatie terechtkwamen. 
De thema’s van verlies, ontgoocheling en vervreemding staan hier centraal. Eerder dan 
die te verklaren vanuit de onmacht tegenover een brutale en genadeloze tegenstander, 
leveren Vlaamse romans, zoals Boons Mijn kleine oorlog (1947), De wereld lacht om 
tranen (1952) van Frans carolina Ridwit (pseud. van Frans Lodewijk de Ridder) of De  
varkensput (1985) van Willy spillebeen, een scherpe kritiek op problemen binnen de 
eigen gelederen, en met name dan de amateuristische voorbereiding en het machtsmis-
bruik door Franstalige legeroversten.
 Een vergelijkbare kritiek treffen we aan bij de thematisering van het verzet, dat cen-
traal staat in het tweede hoofdstuk. Ook hier wordt de tegenstelling tussen de eigen 

15  meredith, Understanding the Literature of World War II, xiv-xv.
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gemeenschap en de vreemde, vijandige invaller ondergeschikt gemaakt aan de aandacht 
voor de problemen die dat verzet van binnenuit uithollen. in romans als De zure druiven 
(1952) van Gaston Duribreux, De heilige gramschap (1952) van maurice D’haese of 
De zoveelste illusie (1959) van Jan ceuleers komen verzetsstrijders tot de conclusie dat 
het verzet geen interne coherentie kent, dat ze er grotendeels alleen voor staan, dat hun 
inzet op het einde van de oorlog niet naar waarde geschat wordt en dat hun idealisme 
de wereld niet vooruit geholpen heeft. Zowel bij de beeldvorming van mei 1940, als bij 
die van het verzet wordt de strijd tegen de vijand dus niet voorgesteld als een glorierijke 
daad, maar als moedige pogingen die door leden van de eigen gemeenschap tegenge-
werkt worden. 
 De beperkte literaire aandacht voor strijd en verzet staat in schril contrast met de 
prominente aanwezigheid van de thema’s van de collaboratie en de bestraffing ervan 
tijdens de zogenaamde ‘repressie’. Niet enkel zijn de meeste Vlaamse romans over de 
Tweede Wereldoorlog aan de spanning tussen beide gebeurtenissen gewijd, de thema-
tisering ervan heeft zowel in het proza van diegenen die de gebeurtenissen aan den 
lijve ondervonden of rechtstreekse getuigen waren, als in dat van de generaties die erop 
volgden, aanleiding gegeven tot een uitgesproken literair engagement en een ongemeen 
polemische beeldvorming. Dit heeft ertoe geleid dat die thema’s in de literaire kritiek en 
de literair-wetenschappelijke studie van de Tweede Wereldoorlog in het Vlaamse proza 
de meeste aandacht hebben gekregen, in die mate zelfs dat de literaire herinnering aan 
de Tweede Wereldoorlog ertoe gereduceerd werd. 
 Door eveneens ruimte te laten voor de thema’s van mei 1940, het verzet en de  
Jodenvervolging wil dit boek een tegenwicht bieden voor die ietwat eenzijdige benade-
ring. Tegelijk mag het niet verbazen dat de collaboratie en de repressie ook hier de meeste 
aandacht naar zich toe trekken. hun prominente aanwezigheid in het Vlaamse proza en 
de diversiteit aan perspectieven en benaderingen waarmee ze behandeld werden, maken  
dit onvermijdelijk. mijn analyse is verdeeld over drie hoofdstukken. in hoofdstuk iii 
ga ik in op de manier waarop Vlaamse auteurs van de eerste generatie de collaboratie 
afbeelden als een keuze die in hoge mate bepaald is door complexe historische omstan-
digheden en externe factoren, en geregeld het gevolg is van politiek en moreel zuivere 
intenties. in die verklaring onderkent men diverse gradaties. Bepaalde auteurs geven 
blijk van een apologetische drang om de collaboratie te deculpabiliseren, anderen erken-
nen dat een politieke fout gemaakt werd, maar trachten die te nuanceren en te contex-
tualiseren. Beide tendensen weerspiegelen de drang naar een tegenwicht voor de radicale  
diabolisering die collaborateurs te beurt viel tijdens de bevrijdingsdagen. Belangwek-
kende romans zijn Zwart en wit (1948) van Gerard Walschap, Aanvaard het leven (1956) 
van Filip de Pillecyn of Jan van Gent. Historische roman uit het leven in Vlaanderen rond 
twee wereldoorlogen (1962) van Ward hermans.
 hoofdstuk iV gaat specifiek in op de beeldvorming van de bestraffing van collabora-
teurs op het einde van de oorlog. in tegenstelling tot de uitbeelding van de collaboratie 
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is die niet gegrond in argumentatie en verklaring. De repressie wordt steevast afgebeeld 
als een uiterst verwerpelijke gebeurtenis, uitgevoerd door schijnheilige individuen, een 
genadeloze lagere klasse en een partijdig justitieel apparaat. Voorbeelden hiervan vinden 
we onder meer in De dood met de kogel (1952) van Valère Depauw, Onder de toren. Uur-
boek van een terdoodveroordeelde (1959) van marcel matthijs of het tweeluik Wij vragen 
geen pardon (1976) en Wij kregen geen pardon (1979) van Willy Vanherp. 
 hoofdstuk V behandelt de wijze waarop auteurs van de tweede en de derde genera-
tie na de oorlog de thema’s van collaboratie en repressie actueel gehouden hebben. in  
tegenstelling tot eerstegeneratieauteurs leggen zij de klemtoon niet zozeer op een poli-
tiek geladen herschrijving van de historische gebeurtenissen, maar op het conflict tussen 
het verbeten zwijgen van diegenen die de oorlog meemaakten enerzijds, en de nieuws-
gierigheid van hun kinderen en kleinkinderen naar dat oorlogsverleden anderzijds. De 
historische afstand van die jonge personages tegenover dat verleden stelt hen in staat 
het met een zekere politieke en emotionele onpartijdigheid waar te nemen, wat dikwijls 
perspectieven opent op verzoening en verwerking. De politiek geladen en vaak apolo-
getische toon in het proza van de eerste generatie maakt hier plaats voor een opener en 
genuanceerdere kijk op de geschiedenis en een pleidooi voor een minder verkramp-
te manier van herinneren. Voorbeelden zijn Je onbekende vader (1977) van Jan Emiel  
Daele, Altrapsodie (1997) van Geert van istendael of Marcel (1999) van Erwin mor-
tier. Tegelijk vinden we vaak een duidelijke kritiek op de recalcitrante manier waarop 
de collaboratie en de repressie de Vlaamse herinnering blijven beheersen, zoals in De  
verwondering (1962) en Het verdriet van België (1983) van hugo claus.
 De kritische houding tegenover de rol van de eigen gemeenschap in de oorlog geldt 
eveneens voor de beeldvorming van de Jodenvervolging, die in hoofdstuk Vi aan bod 
komt. hoewel dit thema in het proza tussen 1945 en vandaag slechts sporadisch aanwe-
zig is, zijn Vlaamse auteurs – zoals clem schouwenaars in Doktor Simon Falbeck (1963), 
Albert van hoogenbemt in De opdracht van Zygmunt Sablinsky (1959) of hugo claus 
in Het verdriet van België – des te kritischer voor de Vlaamse houding tegenover de  
Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog in België. De voornaamste punten van kritiek 
zijn de xenofobe geslotenheid van de eigen gemeenschap en de algemene onverschillig-
heid tegenover het lot van de Joden, het onvermogen of de onwil om hen te beschermen 
en, in bepaalde gevallen, zelfs de stilzwijgende instemming met hun vervolging.
 Aan de hand van deze zes hoofdstukken werpt dit boek een vernieuwend licht op 
de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in het Vlaamse proza. Dat dit overzicht 
niet volledig is, hoeft niet te verbazen. De keuze voor vijf thema’s impliceert immers 
dat romans die andere oorlogsthema’s aansnijden hier niet aan bod komen. Evenmin 
was het binnen het bestek van deze studie mogelijk om voor elke roman de poëticale 
en stilistische eigenschappen, evenals de contextfactoren ten gronde te analyseren. Waar 
ik dat nodig achtte, worden die zaken behandeld; elders vindt de lezer verwijzingen 
naar secundaire literatuur voor een vollediger beeld. Dit boek wil in de eerste plaats een  
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aanzet zijn om, met de woorden van Grootes, “een houvast te verschaffen in de chaos der 
verschijnselen”.16 het biedt een oriëntatie in de enorme verzameling van oorlogsscher-
ven die over het naoorlogse Vlaamse proza uitgespreid ligt en een aanzet voor verder 
onderzoek naar de manier waarop de Tweede Wereldoorlog ons literaire en culturele 
geheugen heeft beheerst, en blijft beheersen. 
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