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Inleiding

Met meer dan vijftien miljoen dodelijke slachtoffers was de Eerste
Wereldoorlog het bloedigste conflict van de nog jonge twintigste eeuw.
Verschillende naties deelden in de klappen. Ook België, dat het Westelijk
Front dwars door zijn grondgebied zag lopen en omwille van zijn strategische
ligging een cruciale rol had gespeeld in het conflict, had in november 1918
veel doden te betreuren. Niet enkel soldaten, maar ook burgers, verzetslui en
spionnen lieten in het conflict het leven. Velen van hen verdwenen inmiddels
in de vergetelheid. In de Belgische context zijn twee martelaressen van bij-
zonder belang: de Britse verpleegster Edith Cavell (1865-1915) en de
Belgische spionne Gabrielle Petit (1893-1916). Uiteenlopende roerende en
onroerende artefacten herinneren vandaag nog aan de cultus die zich na hun
dood rond beide vrouwen ontspon. In deze bijdrage worden drie Brusselse
monumenten die meteen na de oorlog voor de vrouwen werden opgericht,
alsook hun respectievelijke fotografische afbeeldingen op prentbriefkaarten
onder de loep genomen. 

Opvallend is dat de (petite) bourgeoisie en de arbeidersklassen elkaar in de
herdenking van beide vrouwen vonden, en dat er een uitwisseling ontstond
tussen gerespecteerde of ‘hoge’ kunstvormen enerzijds, i.c. de beeldhouw-
kunst, en ‘lage’ cultuur of goedkope en wijdverspreide massaproducten
anderzijds, i.c. de prentbriefkaart. De foto’s op de briefkaarten onderschei-
den zich bovendien van andere vormen van fotografie door hun anonieme
karakter en vooral het commerciële oogmerk waarmee ze gemaakt werden.
Als fotografische representaties van de standbeelden vormen de prentbrief-
kaarten papieren tegenhangers van de stenen artefacten. Het gaat hier echter
niet enkel om fotografische ‘dubbels’ van monumenten in de publieke ruim-
te, maar om volwaardige artefacten die door middel van specifieke fotografi-
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sche representatiestrategieën andere betekenislagen blootleggen en creëren.
De naoorlogse verwerking van de hecatombe van 1914-1918 is de laatste
jaren het voorwerp geweest van heel wat (cultuur)historisch onderzoek.1

Voorliggend artikel wil vanuit een kruisbestuiving tussen de cultuur- en de
kunstgeschiedenis een licht werpen op de naoorlogse herinneringscultus. 

De naoorlogse herdenkingscultuur, monumenten en prentbriefkaarten

In de eerste naoorlogse jaren was er sprake van een echte herinneringshausse.
Rouw en bitterheid kregen hierin vaak een plaats naast nationale trots en
dankbaarheid voor zoveel heldhaftigheid en opoffering. Centraal in de her-
denking stonden dan ook diegenen die zich op uitzonderlijke wijze onder-
scheiden en geofferd hadden voor het vaderland, de helden en heldinnen van
de natie. De zogenaamde ‘fusillés’, burgers die hun inzet voor het vaderland
met de dood voor het executiepeloton moesten bekopen, nemen binnen deze
groep een bijzondere positie in.2 Executies van burgers leidden al tijdens de
oorlog tot gramschap bij de bevolking, meer nog wanneer het vrouwen
betrof. Zowel Edith Cavell als Gabrielle Petit zijn wat dit betreft schoolvoor-
beelden. De 49-jarige Britse verpleegster Cavell werd in oktober 1915 in
Brussel door de Duitsers geëxecuteerd op betichting van soldatensmokkel en
de 23-jarige verkoopster Gabrielle Petit moest nauwelijks een half jaar later,
in april 1916, voor een Duits executiepeloton verschijnen wegens spionage
voor de Britse inlichtingendienst. 

Na hun dood kon hun heldhaftigheid op grote waardering rekenen, zodanig
zelfs dat hun naoorlogse status hun reële verzetsdaden – die in het geheim
waren uitgevoerd en post factum nog moeilijk precies te achterhalen waren
– enigszins overklaste.3 Hun dood stond dan ook vaak meer in de belang-
stelling dan hun daden. Zowel de verschillende overheden als particuliere
groepen zetten stappen om de herinnering aan de vrouwen levend te houden.
De oprichting van een aantal monumenten behoorde tot de meest duurza-
me initiatieven. In deze bijdrage bekijken we het tijdelijke monument voor
Edith Cavell dat in november 1918 achter de Brusselse Grote Markt werd
geplaatst (Peperstraat), het Cavell-Depage monument (1920) in Ukkel (aan
het kruispunt van de Edith Cavellstraat en de Marie Depagestraat) en het
Gabrielle Petit monument (1923) op het centraal gelegen Sint-Jansplein. 

Zowel bekende personen, zoals martelaars en helden, als monumenten waren
geliefde onderwerpen op prentbriefkaarten. Net als monumenten en stand-

380 Volkskunde 111 (2010) 4

1 Zie onder meer: Audoin-Rouzeau & Prochasson, 2008; Claisse & Lemoine, 2005; Engelen,
2005; Prost & Winter, 2004; Winter, 2003.
2 Claisse, 2004b, p. 87-88.
3 Van Ypersele & Debruyne, 2004, p. 115-116.
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beelden lenen prentbriefkaarten zich uitstekend voor herinneringspraktijken
en spelen ze een belangrijke rol in de herdenkingscultuur. Als goedkope en
makkelijk reproduceerbare massaproducten kenden ze een snelle en interna-
tionale verspreiding onder brede lagen van de bevolking. Op die manier
werkten ze ook de popularisering en vulgarisering van standbeelden in de
hand. Reeds aan het einde van de negentiende eeuw en met name ter gele-
genheid van de Parijse Wereldtentoonstelling van 1889, was de populariteit
van de prentbriefkaart in een stroomversnelling gekomen, om tegen het
begin van de twintigste eeuw in West-Europa de meest geliefde vorm van
post te worden.4 Met het verzenden van de prentkaarten werden niet alleen
mededelingen uitgewisseld, maar vaak ook herinneringen gedeeld, getuige de
handgeschreven boodschappen op verschillende kaarten. Zo draagt een kaart
verstuurd in 1919 als opschrift op de verso-zijde: “Selon ton désir, je t’envoie
un petit souvenir de Miss Edith Cavell” (ill. 1).5 In mei 1920, vier jaar na de

4 Voor de historiek van de prentbriefkaart zie onder meer: Berthier, 1904; Claretie, 1907;
Guyonnet, 1947; Holt & Holt, 1971; Kyrou, 1966; Ripert, Frère & Forestier, 1983; Sterckx, 2006;
Van Peteghem, 1992; Vints, 1996; Willoughby & Delifer, 1993. 
5 Briefkaart van Anna [Delatte] aan [haar zuster] Mlle Renelde Delatte, verzonden vanuit Brussel,
29 April, 1919. (privécollectie)

Ill. 1. Prentbriefkaart van het tijdelijk
monument voor Edith Cavell achter het
Broodhuis in Brussel.  Zie ook het handge-
schreven onderschrift “Souvenir de guerre.
Bruxelles 1918”. Photobrome, Brussel.
(privécollectie)



dood van Petit, stuurde een anonieme afzender een prentkaart met een foto
van Petit aan ene Jules Gasthuys in Parijs, met daarop de boodschap: “si à
Paris il y a de jolies femmes, en Belgique il y a des femmes courageuses. Vive
Gabrielle Petit.”6 Prentbriefkaarten werden ook aangekocht om te bewaren
als persoonlijk souvenir of als verzamelobject. Met name voor vrouwen werd
‘cartofilie’ een charmante passie bevonden.7

Hun dood maakte Cavell en Petit na de oorlog vatbaar voor recuperatie door
allerhande belangengroepen die hun eigen, vaak instrumentele visie op he-
roïek en verdienste op deze heldinnen projecteerden.8 Hoewel de Britse Edith
Cavell reeds sinds 1907 in België werkte en leefde en er als hoofd van de ver-
pleegopleiding een behoorlijke reputatie had opgebouwd, werd zij in België
toch veel minder dan Gabrielle Petit als een nationale heldin ingehaald. Als
de eerste vrouw die tijdens het conflict geëxecuteerd werd door de Duitsers
genoot Cavell internationaal dan weer een veel grotere bekendheid. Haar
herdenking kwam ook reeds tijdens de oorlog op gang, terwijl Gabrielle Petit
pas na de oorlog (en nadat België bevrijd was van het alziend oog van de
Duitse bezetter) een echte nationaal gekende heldin werd.9 De mythevor-
ming en cultus rond Cavell werd bijgevolg al snel enigszins een model voor
de herdenking van andere (vrouwelijke) geëxecuteerden. Er zijn dan ook tal
van parallellen waar te nemen in het stramien dat de herdenking rond beide
vrouwen aanneemt.

Prentbriefkaarten en vroege plaatsen van herinnering

Na de oorlog kwam zowel de cultus rond Cavell als deze rond Petit in een
stroomversnelling: een exhumatie en officiële herbegrafenis (respectievelijk
op 13 en 29 mei 1919), publieke erediensten en herdenkingsceremonies,
gedenkplaten en standbeelden op openbare plaatsen, hagiografieën, prent-
briefkaarten en tal van memorabilia voorzien van hun beeltenis. In de naoor-
logse herinnering worden Cavell en Petit vaak in een adem genoemd, waar-
bij Petit niet zelden als ‘de Belgische Edith Cavell’ wordt getypeerd.10 (ill. 2)
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6 Prentkaart aan Monsieur Jules Gasthuys (Parijs), verzonden vanuit Brussel, mei 1920 (privécol-
lectie; onderlijnd in origineel).
7 Hiervan getuigt onder meer een citaat uit de vrouwencolumn La femme chez elle in het Franse blad
Le cartophile: “[…] This pastime does not lack charm; for a well brought up young lady with a staunch
heart and cultivated mind, it provides thousands of ways of demonstrating her tact and savoir-faire.”
Griseline, Le cartophile, 3 dec. 1900, p.7. Zoals geciteerd in vertaling in Schor, 1992, p. 211.
8 Claisse, 2004b, p. 89-90.
9 Voor Petit werden tijdens de oorlog wel een aantal missen opgedragen: Van Ypersele, 2005, p. 538. 
10 In de Britse pers werd Petit herhaaldelijk geduid als ‘the Belgian Edith Cavell’. Zie bijvoorbeeld
een foto met onderschrift die in juni 1919 n.a.v. Petits officiële herbegrafenis verscheen in The
Daily Mirror (“Belgium’s “Edith Cavell”,” 1919) of een artikel uit The Times n.a.v. een gezamen-
lijke ceremonie die georganiseerd werd door de Fédération Nationale des Prisonniers Politiques de la



Dit houdt onder meer verband met een aantal gelijkenissen in het traject dat
beide vrouwen in de oorlogsjaren doorliepen: deelname aan verzetsactivitei-
ten, arrestatie, gevangenschap en executie. Initieel werden naast occasionele
scènes uit het leven van de vrouwen – zoals foto’s uit het familiealbum (bij-
voorbeeld een foto van Edith Cavell met haar geliefde honden) of staatsie-
portretten (ill. 3) – vooral taferelen in verband met hun arrestatie, gevan-
genschap en executie op prentkaarten afgebeeld. Een aantal specifieke plaat-
sen ging een prominente rol spelen in hun gedeeld verhaal van vrouwelijk
martelaarschap. Met name de gevangenis van de Brusselse deelgemeente
Sint-Gillis, waar beide vrouwen in afwachting van hun proces gevangen
zaten, en de nationale schietstand in Schaarbeek, plaats van hun executie,
fungeren hier als gedeelde ‘lieux de mémoire’; plaatsen, hier letterlijk, waar
de geschiedenis post factum als het ware aanwezig is en gevoeld kan worden.
Beide plaatsen waren na de feiten immers ad hoc bedevaartsoorden gewor-
den waar geïmproviseerde plechtigheden georganiseerd werden en schrijnen
voor de vrouwen werden opgetrokken die nu door pelgrims werden
bezocht.11 De geschiedenis had zich aan deze plaatsen vastgehecht.
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Guerre in de gevangenis van Sint-Gillis (“Tribute to Brave Women. Miss Cavell and Mlle. Petit,”
1919). Zelfs de Australische pers zette de parallellen in de verf, getuige onder meer een artikel dat
in 1919 in de regionale Poverty Bay Herald werd gepubliceerd (“Girl Martyr. Belgian Edith Cavell
who defied the Germans,” 1919). Met dank aan Luke Mc Kernan voor de Britse referenties.
11 Claisse, 2004a, p. 134. 

Ill. 2. Persfoto van het standbeeld van
Gabrielle Petit op het Brusselse Sint-
Jansplein tijdens de inhuldiging, uit een
ongekende (Brits(e)?) krant of tijdschrift,
handmatig gedateerd 2 nov. 1923. Gent,
Universiteitsbibliotheek, BRKZ.TOPO.
0977.J.
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De status van deze locaties als plaatsen van herinnering wordt tevens gere-
flecteerd in enkele prentbriefkaarten die na de oorlog verschenen. De natio-
nale schietbaan was reeds lang vóór de Eerste Wereldoorlog een geliefd
onderwerp voor prentkaarten. Na de oorlog zien we echter prentkaarten ver-
schijnen waarin de gebouwen van de schietstand expliciet als verbindings-
plaats tussen beide vrouwen gaan fungeren. De fotografische beeltenis van
beide vrouwen neemt op de prentbriefkaart in illustratie 4 een prominente
plaats in, zonder dat evenwel expliciet verwezen wordt naar hun beider dood
op deze locatie, of naar overeenkomsten in hun levensverhaal. De uitgever
van deze prentkaart, Marco (Marcovici), ging er duidelijk van uit dat de link
tussen de vrouwen en de locatie enerzijds en tussen beide vrouwen onderling
anderzijds, genoegzaam bekend was bij het grote publiek.12 Toch had deze
locatie ook een collectieve dimensie. In de oorlogsjaren werden immers meer
dan dertig mannen en vrouwen omgebracht op de nationale schietbaan.
Hoewel hun namen (maar nooit hun foto’s) soms voorkomen op prentkaar-
ten van bijvoorbeeld de tijdelijke graven die ter plaatse werden aangelegd 

12 Voor meer informatie over Marco Marcovici, zie: Constandt, 2009.

Ill. 3. Prentbriefkaart met staatsieportret
van Gabrielle Petit. Zonder uitgever. (privé-
collectie)
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Ill. 4. Prentbriefkaart met de nationale schietstand in Brussel en twee foto’s in medaillonfor-
maat van Gabrielle Petit en Edith Cavell. Uitgever Marco Marcovici, Brussel. (privécollectie)

Ill. 5. Prentbriefkaart met de gedenksteen voor de martelaars van de Eerste Wereldoorlog die
aan de Nationale Schietstand gefusilleerd werden, onder wie Gabrielle Petit en Edith Cavell.
Nels, Brussel. (privécollectie)



(ill. 5), zijn Petit en Cavell de enigen die zo expliciet en afzonderlijk in duo
worden gepresenteerd.13

Iets gelijkaardigs stellen we vast met betrekking tot de prentbriefkaarten van
de gevangenis van Sint-Gillis die na de wapenstilstand in omloop kwamen.
Het exterieur van de gevangenis (1884), in Neo-Tudor stijl, was ook vóór de
oorlog een geliefd onderwerp op prentbriefkaarten van de gemeente. Het is
echter pas na de oorlog dat ook het interieur van de gevangenis voor dit
medium wordt gefotografeerd. Dit gebeurt met name naar aanleiding van de
voor Cavell en Petit opgerichte schrijnen in hun respectievelijke cellen.14

(ill. 6 en 7) Opnieuw worden Cavell en Petit dus aan elkaar verbonden door
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13 In een enkel geval (een prentkaart van Henri Georges éditeur, nr. 417) wordt Edith Cavell samen
met Philippe Baucq genoemd. De Brusselse architect Philippe Baucq werd in het kader van de ‘af-
faire Cavell’ gearresteerd en samen met de Britse verpleegster gefusilleerd op 12 oktober 1915. Het
gedrukte opschrift op de briefkaart luidt Bruxelles – Le Tir National – où sont inhumées, près de 
l’endroit où elles ont été fusillées, les victimes des brutes teutonnes, Miss Cavell, Philippe Baucq, et tant
d’autres martyrs tombés au champ d’honneur. 
14 “Tribute to Brave Women. Miss Cavell and Mlle. Petit,” 1919.

Ill. 6. Prentbriefkaart van het schrijn in Edith
Cavells cel in de gevangenis van Sint-Gillis,
Brussel, met nummering 760. Henri
Georges, Brussel. (privécollectie)

Ill. 7. Prentbriefkaart van het schrijn in
Gabrielle Petits cel in de gevangenis van Sint-
Gillis, Brussel, met nummering 761. Henri
Georges, Brussel. (privécollectie) 



een specifieke locatie. Beide prentkaarten hebben opeenvolgende nummers
(i.c. 760 voor Cavell en 761 voor Petit) en maken deel uit van een kaarten-
boekje uitgegeven door Henri Georges. Dezelfde kaarten werden tevens
afzonderlijk verkocht als onderdelen van een serie van enkele honderden
prentbriefkaarten van Belgische toeristische sites.

De vergelijking van beide prentkaarten toont niet alleen een gelijkaardig
camerastandpunt, maar ook een zeer gelijkaardige mise-en-scène. Zo is op
beide foto’s een prominent geplaatst fotografisch portret van de heldin te
zien, omgeven door bloemen, kransen en rouwlinten, een crucifix aan de
muur,… Toch zijn er ook betekenisvolle verschillen, zoals de grotere over-
vloed aan bloemen en kransen bij de foto van Petit (die tevens de iets grote-
re camera-afstand motiveert) en de linten waarop niet enkel haar naam, maar
ook opschriften als “notre héroïne nationale” en “notre grande fusillée” prijken.
Deze bevestigen de vaststelling dat het lot en het heldendom van Gabrielle
Petit, meer dan dat van Edith Cavell, in België een zeer brede nationale reso-
nantie had. 

Na de oprichting van monumenten voor beide dames in Brussel, in respec-
tievelijk 1918 (Cavell), 1920 (Cavell-Depage) en 1923 (Petit), verdwijnen
deze prentkaarten van ad hoc geïmproviseerde plaatsen van herinnering vrij
snel uit de circulatie en maken ze plaats voor briefkaarten van de respectie-
velijke monumenten in situ, al geruime tijd een populair thema binnen de
prentkaartfotografie. 

On(t)roerend goed van de herinnering

De drie Brusselse monumenten voor Cavell en Petit worden tussen november
1918 en juli 1923 in de publieke ruimte opgetrokken. Na de wapenstilstand
klonk de roep om monumenten voor de oorlogsslachtoffers vanzelfsprekend
erg luid. Toch duurde het enige tijd vooraleer er consensus was over wie
geëerd moest worden en welke instanties het initiatief hiertoe moesten
nemen. Ook de financiering van monumenten was een prangend vraagstuk
in een tijd waarin de staatsfinanciën er desastreus aan toe waren. Uiteindelijk
werden zowel nationale als lokale initiatieven op papier aangemoedigd, wat er
in praktijk toe leidde dat vooral lokale oorlogsmonumenten werden opge-

Herinneringen in steen en op papier 387

15 De wet van 14 juli 1919 met betrekking tot de herdenking en huldiging van de doden en ter
dood veroordeelden van de Eerste Wereldoorlog drukte het verlangen uit de oorlog zowel lokaal als
nationaal te herdenken. Terwijl lokale monumenten als paddenstoelen uit de grond rezen, bleef de
oprichting van een nationaal monument uit. (Claisse, 2005) De begraafplaats van de onbekende
soldaat aan de Brusselse Congreskolom doet sinds november 1922 dienst als nationale ‘lieu de
mémoire’, maar moet het tot op vandaag stellen zonder een echt monument, de eeuwigdurende
vlam die in november 1924 werd ontstoken niet te na gesproken. 



richt.15 Met uitzondering van het Cavell monument uit 1918 behoren de
bestudeerde monumenten tot die laatste groep. Ze zijn daarenboven
(kunst)historisch ook van bijzonder belang omdat het de eerste monumen-
ten waren die in België voor een hedendaagse vrouw werden opgericht.16

In haar bijdrage aan het boek België, een parcours van herinnering (2008), de
Belgische tegenhanger van Pierre Nora’s monumentale Les lieux de mémoire
(1984-1992), argumenteert Sophie de Schaepdrijver dat het standbeeld van
Gabrielle Petit op het Sint-Jansplein ontegensprekelijk een ‘lieu de mémoire’
of plaats van herinnering genoemd kan worden.17 Bij uitbreiding gaat dit
zeker ook op voor beide Cavell monumenten. Zowel het onroerende karak-
ter van monumenten als het topografische aspect zijn hierbij van bijzonder
belang. Een monument is in principe duurzaam. In het geval van publieke
monumenten betreft het dus beelden die naar believen bezocht en gefre-
quenteerd kunnen worden en waar men stil kan staan bij specifieke histori-
sche gebeurtenissen of collectieve en persoonlijke herinneringen.
Monumenten zijn niet immuun voor het verstrijken van de tijd, maar ver-
werven er juist extra patina door. De monumenten fungeren ook als ‘ankers’
die gebruikt kunnen worden om over het verleden en de herinnering te spre-
ken en om de geschiedenis werkelijk tastbaar te maken voor de jongere gene-
raties. Wanneer monumenten verworden tot ‘lieux de mémoire’, wordt
onroerend goed vaak ook ontroerend goed; de smart en de vreugde van het
verleden laten zich voelen aan de al dan niet toevallige passanten. Bijzondere
data, zoals in dit geval 21 juli, 4 augustus, 11 november of de geboorte- en
sterfdata van de heldinnen geven door de jaren heen aanleiding tot herden-
kingsceremonies aan de voet van de monumenten. Zo vormde het Petit
monument na de inhuldiging op 21 juli 1923 nog vaak het decor voor mani-
festaties die varieerden van patriottische ceremonies tot Vlaams-nationalisti-
sche demonstraties.18 Ter gelegenheid van bijzondere momenten of manife-
staties werden vaak bloemen en kransen neergelegd bij de monumenten. Het
is niet toevallig dat fotografen juist bij deze gelegenheden veelvuldig foto’s
kwamen nemen voor gebruik op postkaarten. 

Het eerste Belgische standbeeld voor Edith Cavell werd reeds op 22 novem-
ber 1918 in Brussel onthuld. (ill. 8) Het maakte deel uit van een reeks van
zeven tijdelijke monumenten in stuc die ter gelegenheid van de terugkeer van

388 Volkskunde 111 (2010) 4

16 Leclercq, 2000, p. 185. De eerste Belgische standbeelden voor individuen waren opgedragen aan
historische figuren. Het is pas na 1860 dat ook meer hedendaagse figuren met monument geëerd
werden. (Verschaffel, 2003b) Het eerste Belgische monument voor een (historische) vrouw werd in
1849 op de Mechelse Grote Markt opgericht voor Margareta van Oostenrijk: Kerremans, 1990, 
p. 167; Verschaffel, 2003a, p. 47.
17 De Schaepdrijver, 2008, p. 220-221.
18 De Schaepdrijver, 2002.
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de Belgische koning Albert I in de hoofdstad langs het parcours van de
koninklijke cortège werden geplaatst.19 Het monument voor Cavell, ontwor-
pen door de Brusselse beeldhouwer Jacques Marin (1877-1950), kreeg een
centrale plaats in de huidige Peperstraat achter het Broodhuis vlakbij de
Grote Markt. Het monument bestaat uit twee delen: een monumentale sok-
kel met trapconstructie en een beeldengroep van Edith Cavell gevolgd door
enkele vrouwen die zich aan haar vastklampen en haar bewenen. Daarboven,
op een nog hogere sokkel, schrijdt gracieus in de tegenovergestelde richting
een monumentale vrouwelijke allegorie met bloemen in de armen, mogelijk
Glorie. In de reeks stucco monumenten is dat van Cavell samen met een
monument voor koning Albert I, het enige dat expliciet aan een individu
gewijd werd. De overige monumenten verbeelden veelal allegorieën zoals ‘La
Brabançonne’ of vrouwe België, en huldigden de slachtoffers, helden en
bondgenoten als groep. Uit de inscriptie “à Edith Cavell. Hommage à
l’Angleterre” blijkt dat het monument niet enkel Cavell huldigt, maar tevens
de Belgische erkentelijkheid aan de Britse bondgenoot uitdrukt. Het stand-
beeld, dat niet uit duurzaam materiaal was vervaardigd, verdween na korte
tijd weer uit het straatbeeld. 

19 Het betreft monumenten van de hand van Jacques Marin, Jos Van Hamme, Marquis de Poncilly,
Marcel Wolfers, Charles Samuel, Léandre Grandmoulin en Louis Mascré. Voor een verslag van de
koninklijke intrede, zie bijvoorbeeld Le Soir, 23 november, 1918, p. 1.

Ill. 8. Prentbriefkaart van het tijdelijk monument voor Edith Cavell (door J. Marin) achter de
Brusselse Grote Markt in november 1918, met portretfoto van Cavell in medaillonformaat.
Nels-Ern. Thill, Brussel. (Prentkaartcollectie Dexia Bank, Brussel)



Het Cavell monument dat in 1920 in de Brusselse deelgemeente Ukkel werd
opgericht is veel bescheidener van aard. Het betreft een stenen sokkel met
bronzen beeldengroep die door Paul Du Bois (1859-1938) werd ontworpen
voor de voortuin van de verpleegsterschool die Cavell samen met Dr.
Antoine Depage (1859-1938) runde. (ill. 9) Het monument huldigt niet
enkel Cavell, maar tevens Marie Depage, de echtgenote van dokter Depage,
die in mei 1915 omkwam toen het hospitaalschip Lusitania door Duitse tor-
pedo’s tot zinken werd gebracht. Het monument bestaat uit twee enigszins
atypische allegorische figuren, wellicht Tijd (de gevleugelde mannelijke
figuur Kronos) en Glorie (de naakte vrouwenfiguur), die voorover geleund
bloemen aanbieden aan Cavell en Depage. De twee vrouwen werden even-
wel niet afgebeeld, maar zijn enkel door de inscriptie van hun namen in de
– enigszins op een graftombe gelijkende – sokkel aanwezig. Het opschrift
leest: “À Edith Cavell. À Marie Depage. 1915. Passant, dis-le à tes enfants, ils
les ont tués”. Du Bois’ standbeeld is niet langer mede opgedragen aan de
Britse geallieerden, maar aan een Belgische collega-verpleegster. Wellicht
speelt de Belgische teleurstelling over het Verdrag van Versailles en de wig die
hierdoor tussen de voormalige bondgenoten werd gedreven, hierin een rol.
In de vroege jaren twintig werden overigens nog verschillende andere monu-
menten voor Cavell opgericht, zoals een bas-reliëf van Gabriel Pech (1854-
1930) in de Parijse Jardin des Tuileries (juni 1920), het monumentale stenen
gedenkteken van George Frampton (1860-1928) op het Londense 
St. Martin’s Square (maart 1922) of nog een gedenkplaat in de Anglicaanse
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Ill. 9. Monument voor Edith Cavell en Marie Depage (door P. Du Bois) in de voortuin van
de verpleegstersschool in Ukkel. Phototypie A. Dohmen, Brussel. (privécollectie) 
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Christ Church te Brussel (oktober 1922).20 Dat laatste monument werd,
voor zover geweten, evenwel niet afgebeeld op prentbriefkaarten. 

Het Brusselse standbeeld voor Gabrielle Petit werd vervaardigd door Égide
Rombaux, toen een van België’s meest vooraanstaande beeldhouwers, en
werd ingehuldigd op 21 juli 1923, in aanwezigheid van koningin Elisabeth,
prinses Marie-Josée en tal van andere hoogwaardigheidsbekleders. (ill. 10)
Het monument werd opgericht op initiatief van de Ligue des patriotes en gefi-
nancierd door publieke intekening.21 Het betreft een voorstelling van
Gabrielle Petit ten voeten uit, in een dynamische, wat getorste pose, gekleed
in een lang kleed en mantel doch met een schouder ontbloot (herinnerend
aan de beeldtraditie van de Franse Marianne), linkerhand op het hart, de
borst vooruit en het hoofd geheven, onversaagd turend over het plein in de

20 Zie onder meer: Sniter, 2008.
21 Het initiatief hiertoe werd reeds in 1919 genomen. Op 12 december 1919 meldt het Britse dag-
blad The Times dat de British Chamber of Commerce in België oproept het initiatief te steunen.
(“Belgium’s National Heroine. A monument to Gabrielle Petit,” 1919).

Ill. 10. Fotokaart van het standbeeld voor
Gabrielle Petit (door E. Rombaux) op het
Sint-Jansplein, Brussel. Zonder uitgever.
(privécollectie)
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richting van een imaginair vuurpeloton, bereid tot het grootste offer. Op de
door architect Adrien Blomme ontworpen monumentale sokkel vinden we
een referentie aan de haar toegeschreven laatste woorden “Vive le Roi. Vive la
Belgique” en een dubbele opdracht: aan Gabrielle Petit en alle Belgische vrou-
wen die hun leven gaven voor het vaderland (“à Gabrielle Petit. Fusillée par
les allemands le 1ier avril 1916. Et à la mémoire des femmes belges mortes pour
la patrie”). Petit werd begin jaren twintig meermaals in brons herdacht: een
eenvoudig bas-reliëf werd op 23 juli 1922 onthuld in het Instituut Kindheid
Jesu in Brugelette waar Petit had schoolgelopen; in mei 1924 kreeg zij tevens
een standbeeld (van Paul Du Bois) in haar geboortestad Doornik.22

In de benadering van deze monumenten als ‘lieux de mémoire’ moet echter
ook de locatie in beschouwing worden genomen, het topografische aspect
zeg maar. Hoewel Pierre Nora argumenteert dat monumenten hun betekenis
in zichzelf dragen en dat men ze van locatie kan veranderen zonder de bete-
kenis aan te tasten,23 volgen we toch Antoine Prost die in zijn bijdrage over
de Franse ‘monuments aux morts’ aan Nora’s Les lieux de mémoire stelt dat de
locatie van een monument op een complexe en vaak polysemische wijze bete-
kenis verschaft aan het monument als plaats van herinnering.24 Bij publieke
monumenten gaat de locatie toch vaak vanaf het begin of door de jaren heen
intrinsiek mee de betekenis en perceptie van een monument bepalen. De
relatie tussen de locatie en het monument is evenwel complex en kan varië-
ren of evolueren van een louter arbitraire relatie tot een onlosmakelijk geheel. 

Opmerkelijk in het geval van de Brusselse standbeelden voor Cavell en Petit
is dat bij de plaatsing niet werd gekozen voor de voordien (uitgekristalliseer-
de) plaatsen van herinnering, zoals die ook voorkwamen op postkaarten. De
monumenten kwamen dus niet terecht aan de nationale schietstand of de
gevangenis van Sint-Gillis, locaties met een sterke collectieve connotatie.25

Het Cavell-Depage monument in Ukkel is het enige van de drie monumen-
ten hier besproken waarbij er een effectieve band bestaat tussen het monu-
ment en de locatie. Het standbeeld is sterk lokaal verankerd: het werd
geplaatst aan de ingang van de verpleegsterschool waar Cavell en Marie
Depage werkten, en bevond zich op het kruispunt van de anno 1920 recent

22 Claisse, 2004a, p. 140-141.
23 Nora, 1984.
24 Prost, 1984, p. 200.
25 Op 10 april 1921 werd in aanwezigheid van diverse leden van de koninklijke familie en tal van
hoogwaardigheidsbekleders op de nationale schietstand een collectief monument onthuld voor de
34 burgers die er geëxecuteerd werden. Het uiterst eenvoudige memoriaal is van de hand van F. Van
Ecke. In 1929 werd op de schietstand nog een sculptuur geplaatst (van Amédée Hamoir en archi-
tect Servais Mayné) ter ere van de gefusilleerden. (Claisse, 2004b). 
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26 Na de Eerste Wereldoorlog kwam de hele Berkendaalwijk in het teken van de oorlogsherinnering
te staan. In 1926 wordt op het Brugmannplein een standbeeld (door Godfried Devreese) voor de
net overleden dokter Depage opgericht. Vlakbij de Edith Cavellstraat en de Marie Depagestraat is
de Franz Merjaystraat gelegen. Franz Merjay (1852-1917), een lokale rentenier en vader van negen
kinderen, werd in mei 1917 geëxecuteerd op beschuldiging van spionage. Verschillende van zijn
kinderen werden in het kielzog van Edith Cavell en Philippe Baucq gearresteerd. (del Marmol,
2004; Van Ypersele & Debruyne, 2004, p. 243).
27 Informatie verschaft door Chantal Kesteloot tijdens haar lezing op het congres Local memories in
a nationalizing and globalizing world (1750 up to the present), Universiteit Antwerpen, oktober
2009.

opnieuw genoemde Edith Cavellstraat en Marie Depagestraat.26 Zowel van
dit kruispunt, als van het Cavell-Depage monument en de verpleegsters-
school werden afzonderlijke prentkaarten uitgebracht. (ill. 11) 

In de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek, waar Gabrielle Petit vóór de
oorlog korte tijd als verkoopster werkte, werd eveneens een straat naar haar
genoemd. In 1919 werd de Hamburgstraat op vraag van de bevolking omge-
doopt tot Gabrielle Petitstraat.27 Toch verkozen de initiatiefnemers en het
stadsbestuur in 1923 een meer prestigieuze en centrale locatie voor de
oprichting van het Petit monument. Nadat baron Janssens in 1920 vergeefs
had geopperd een monument voor Petit in het Brusselse Warandepark te

Ill. 11. Prentbriefkaart van de Edith Cavell verpleegstersschool en het Cavell-Depage monu-
ment op de hoek van de Cavellstraat (links) en Depagestraat, Ukkel. Uitgever Henri Georges,
Brussel. (privécollectie)



plaatsen (dit plan werd verworpen door onder meer de stadsarchitect),28 koos
men in 1923 voor een andere locatie midden in het historische stadscentrum
die goed aansloot bij haar status als nationale heldin: het Sint-Jansplein. Er
was geen vooraf bestaand verband tussen deze locatie en Petit. Het plein
wordt op deze manier letterlijk een ‘locus memoriae’, een plaats die, los van
zijn eigen geschiedenis, intentioneel en post-factum met specifieke bijko-
mende historische betekenissen en herinneringen beladen wordt. Dit proces
ging reeds van start in november 1918 toen een van de zeven tijdelijke
monumenten in de Brusselse binnenstad op het tot dan toe lege plein werd
geplaatst: À nos soldats morts pour la patrie van Louis Mascré (1871-1927).
(ill. 12) Dit gelegenheidsmonument verdween, net als het tijdelijke Cavell
monument, evenwel na korte tijd alweer uit de publieke ruimte, maar blijft
vereeuwigd dankzij de fotografische afbeelding ervan op verschillende prent-
kaarten. 
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Afb. 12. Prentbriefkaart van het tijdelijk
monument ‘À nos soldats morts pour la
Patrie’ (door L. Mascré) op het Sint-
Jansplein in november 1918. (kaart afge-
stempeld in 1919). Nels-Thill, Brussel.
(privécollectie)

28 Leclercq, 2000, p. 185.



Monumenten voor de lens

De prentbriefkaarten van de monumenten voor Cavell en Petit zijn niet
zomaar een fotografische verdubbeling van de monumenten. Hoewel ze dui-
delijk een aantal kwaliteiten van het originele monument moeten missen,
zoals de driedimensionaliteit, monumentaliteit en het tastbare van brons of
steen, is er toch sprake van een toegevoegde waarde en betekenis. Deels komt
deze voort uit de ‘tastbare’ kenmerken van de prentkaart zelf: het zakformaat,
de kwaliteit van de druk of foto, de draagbaarheid, de mogelijkheid de kaart
op te sturen, op te bergen of op te hangen,… Daarnaast is ook de beeldtra-
ditie voor het fotograferen van beeldhouwkunst van belang (bijvoorbeeld wat
de camera-afstand betreft, de perspectief, de lichtgevoeligheid van de
film…), alsook de keuzes die de fotograaf maakte met betrekking tot de
mise-en-scène van het beeld. 

Wat de fotografische beeldtraditie betreft, vielen fotografen gewoonlijk terug
op een herkenbare ‘common practice’, hun algemene beroepservaring als
fotograaf en wellicht ook wat gezond verstand. Echte richtlijnen voor dit spe-
cifieke fotografische genre waren niet voorhanden; (kunsthistorische) studies
behandelden wel de studiofotografie van sculpturen, maar niet of zeer zelden
dit soort van commerciële, veelal anonieme en ongedateerde, in situ fotogra-
fie van standbeelden.29 Zo geeft de Zwitserse kunsthistoricus Heinrich
Wölfflin in zijn klassieke artikelenreeks Wie man Skulpturen aufnehmen soll
(1896, 1897 en 1915) fotografen de raad het ideale standpunt dat de beeld-
houwer beoogde te respecteren, en het belang van belichting en ‘clair-obscur’
effecten niet uit het oog te verliezen.30 Hoewel deze algemene aanwijzingen
vaak ook in de prentkaartfotografie terug te vinden zijn, speelt bij in situ
fotografie toch vooral de omgang van de fotograaf met de context (tijd en
ruimte) een belangrijke rol. Dit in tegenstelling tot de studiofotografie van
beeldhouwwerk, die vaak een effen, monochrome en liefst contrasterende
achtergrond zoekt of creëert, bijvoorbeeld door gebruikmaking van een zwart
of wit doek als achtergrond (soms zelfs in semipublieke binnenruimtes), en
zo juist een ruimte- en tijdloosheid nastreeft. De fotograaf van standbeelden
in de openlucht werkt niet op deze manier, en heeft in zekere zin meer moge-
lijkheden om bijkomende betekenissen in het beeld te leggen, bijvoorbeeld
door de keuze van het standpunt ten opzichte van het monument en de stad,
de belichting, scherptediepte, symmetrie, achtergrond, compositie... 

De prentbriefkaarten van de monumenten voor Petit en Cavell zijn zowel in
landschaps- als portretformaat te vinden. Daar waar het breed uitwaaierende
en enigszins in een hoek geplaatste tijdelijke beeld voor Cavell (ill. 8) de foto-
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29 Voor een introductie zie: Sterckx, 2004, 2006.
30 Chirollet & Wölfflin, 2008.
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Ill. 13. Prentbriefkaart van het standbeeld
voor Gabrielle Petit (door E. Rombaux) op
het Sint-Jansplein, Brussel, met numme-
ring 145. (kaart afgestempeld in 1926).
Phototypie, Brussel (privécollectie)

grafen tot het gebruik van een landschapsformaat verleidde, is dit voor het
sterk vertikaal georiënteerde Petit monument eerder zeldzaam. Het domi-
nante standpunt is eerder laag, haast in kikvorsperspectief (omwille van de
bijna twee meter hoge sokkel) en toont Petits gezicht in profiel. (ill. 13) Door
de keuze voor dit standpunt, met de Séverin apotheek links en de Sint-
Jansstraat zich uitstrekkend achter haar, wordt een fraai dieptezicht gecreëerd
en komt het donkere bronzen beeld geheel tot zijn recht tegen de lichte
achtergrond van de bijna wolkenloze lucht, wat het monumentale karakter
van het beeld goed in de verf zet.31 Zulke gebruiken uit de reproductie- of
studiofotografie van beeldhouwkunst lijken ook een vaste plaats te hebben
verworven in de fotografie van standbeelden voor prentkaarten. Foto’s van
het Petit standbeeld die bij bijzondere gelegenheden in de pers verschenen
daarentegen hebben dan weer oog voor andere elementen. Zo focussen pers-
fotografen bij het fotograferen van het standbeeld met name veeleer op de
positie van het publiek dan op de oriëntatie van het monument. (ill. 2) De

31 Illustratie 15 is een van de zeldzame kaarten in landschapsformaat. We zien dat de oriëntatie van
de fotograaf hier naar links verschuift (Séverin apotheek staat nu rechts). De gehanteerde principes
blijven echter dezelfde: contrast tussen het donkere brons en de lichte hemel en het creëren van
diepte door de achterliggende straat. 
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Ill. 14. Ingekleurde prentbriefkaart van het Sint-Jansplein met zicht op de Violetstraat, met
nummering 38, afgestempeld in 1904. Zonder uitgever. (privécollectie)

manier waarop het Sint-Jansplein na de oorlog gefotografeerd werd voor de
prentkaarten, verschilt grondig van zowel de vooroorlogse kaarten, waar het
steevast gehanteerde landschapsformaat een wijds vista creëert op het plein
(ill. 14), als van de kaarten uit 1918 waarop het tijdelijke monument À nos
soldats morts pour la patrie centraal staat (ill. 12). Het mag duidelijk zijn dat
de plaatsing van de respectievelijke monumenten de fotografische represen-
tatie van het plein fundamenteel beïnvloedde. 

Bij de studie van de rol die prentbriefkaarten spelen in de herinneringscultus
is vooral de combinatie van fotografische gebruiken en de mise-en-scène
instructief. Het feit dat men monumenten in de publieke ruimte fotogra-
feerde, maakte van de aanwezigheid van figuranten, die het dagelijkse leven
in de stad verraadden, een belangrijk punt.32 Het is inderdaad opmerkelijk
vast te stellen dat de standbeelden voor Cavell en Petit zelden geïsoleerd wor-
den afgebeeld. Enerzijds zijn ze altijd ingebed in de stedelijke context en
anderzijds zijn er zo goed als altijd figuranten op te zien. De aanwezigheid

32 Een handleiding voor (amateur)fotografen uit 1934 raadde zulke geanimeerde stadscènes als
volgt aan: « Si le paysage et le portrait sont, en quelque sorte, les sujets classiques de la photographie, les
scènes de rues, les scènes de genre constituent des sujets originaux et personnels d’une popularité sans cesse
croissante. Que de scènes dignes d’intérêt nous offre, en effet, la vie quotidienne d’une ville animée.»
Natkin, 1934, p. 68.



van deze toevallige passanten, toeristen of bedevaarders geeft niet enkel een
indicatie van de periode waarin de foto genomen werd, maar verwijst ook
naar de publieke interactie met het monument en de inbedding in de stede-
lijke ruimte die het beeld omgeeft. Zowel het Cavell-Depage monument als
het standbeeld van Petit anticipeert ook op deze interactie door een appele-
rende inscriptie. Terwijl het Petit monument zich in zekere zin richt tot alle
vrouwen die zich ingezet hebben voor het vaderland (“à la mémoire des fem-
mes belges mortes pour la patrie”), roept het Cavell-Depage monument de
voorbijgangers op om nooit te vergeten dat de twee vrouwen moedwillig
gedood werden (“Passant, dis-le à tes enfants, ils les ont tués” ). Ook het feit dat
het Petit monument werd gefinancierd door publieke inschrijving wijst naar
het belang van deze publieke betrokkenheid. 

Bekijken we de prentkaarten van Petits standbeeld van naderbij, dan wordt
duidelijk hoe de mise-en-scène dikwijls een grote betrokkenheid van het
publiek connoteert. Uit de kledij en pose van de omstanders blijkt dat Petit
als werkelijk nationale heldin alle lagen van de bevolking kon aanspreken.33

(ill. 10, 13 en 15) Zowel schoenverkopers, schoolkinderen, politieagenten als
burgerdames houden zich op rond het standbeeld. Hoewel dat ook toen al
midden op een vrij druk plein stond en omgeven was door rijwegen, bege-
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Ill. 15. Geanimeerde prentbriefkaart van het standbeeld voor Gabrielle Petit (door E.
Rombaux) op het Sint-Jansplein, Brussel. Zonder uitgever. (privécollectie)

33 De Schaepdrijver, 2002, 2008; Van Ypersele & Debruyne, 2004.
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ven de bezoekers zich naar het centraal geplaatste monument. Ze monsteren
de inscriptie of kijken omhoog naar het beeld terwijl auto’s en paardenkoet-
sen het plein oversteken. De betrokkenheid van het publiek blijkt tevens uit
de vaak vele boeketjes, bloemen en kransen die aan de voet van het monu-
ment zijn opgestapeld. In vergelijking met de enkele officiële kransen bij het
tijdelijke Cavell monument lijkt dit inderdaad de bijzondere status die
Gabrielle Petit in België genoot te onderstrepen. (ill. 8) Het Cavell monu-
ment, duidelijk afgescheiden van het publiek door een koord, is op de prent-
briefkaarten steevast enkel getooid met officiële kransen en Britse vlaggen.
Dit is duidelijk geen plaats voor publieke devotie of persoonlijke rouw. De
positie van de figuranten bij het Cavell monument op de prentkaarten lijkt
in dezelfde richting te wijzen. Als er al figuranten aanwezig zijn, gaat het om
kleine groepjes die vaak enigszins ongemakkelijk poseren voor de afsluiting. 
Bloemen en kransen geven vaak een indicatie van de gelegenheid (bijvoor-
beeld de inauguratie of een specifieke manifestatie) waarbij de foto genomen
werd. Een precieze datering is – zeker bij onbeschreven kaarten zonder post-
stempel – vaak giswerk. In sommige gevallen kunnen kleine veranderingen
aan het monument de precieze datering van de foto vereenvoudigen. Zo
kreeg het Petit monument een nieuwe sokkel bij de heraanleg van het Sint-
Jansplein in het midden van de jaren dertig. De inscriptie bleef dezelfde maar
werd nu rechtstreeks in de steen gegraveerd (in plaats van in de moeilijk lees-
bare koperen plaat). Na de heraanleg lieten enkele uitgevers nieuwe foto’s
maken van het plein. De beeldcompositie van de foto’s bleef grosso modo
dezelfde, maar een aantal kleine wijzigingen zijn toch veelzeggend. (ill. 16)
Globaal genomen wordt voor de latere prentkaarten het monument van iets
dichterbij gefotografeerd, waardoor het monument prominenter op de voor-
grond komt, ten nadele van de context. De kaarten vertonen ook opmerke-
lijk minder animatie: er zijn zelden omstanders of bloemen te bemerken. De
kaarten lijken hiermee ook de imagoverandering die Petit in de loop van het
interbellum onderging te bevestigen. Haar status van nationale heldin was in
de jaren dertig en veertig niet langer onbetwist. Diverse belangengroepen,
van Vlaams-nationalistische oud-strijders tot pacifisten, en een nieuwe
Duitse bezetting verbraken de eensgezindheid omtrent haar status van natio-
nale heldin.34 Na de Tweede Wereldoorlog zou Petit snel in de vergetelheid
raken. In 2005 flakkerde de herinnering nog even op naar aanleiding van de
De Grootste Belg / Les plus grands belges verkiezing, waarin zij respectievelijk
op nummer 94 (Vlaanderen/Canvas) en 85 (Wallonië/La Une) strandde.35

Nieuwe prentkaarten werden bij die gelegenheid niet uitgebracht, wel een
speciale Petit postzegel. 

34 De Schaepdrijver, 2002.
35 www.degrootstebelg.canvas.be. Bij de verkiezing van de 100 Greatest Britons (BBC, 2002) werd
Edith Cavell niet genomineerd.



400 Volkskunde 111 (2010) 4

Ill. 16. Prentbriefkaart van het Gabrielle
Petit-standbeeld met nieuwe sokkel op het
vernieuwde Sint-Jansplein, jaren 1930.
Uitgever Nels-Ern. Thill, Brussel. (privécol-
lectie)

De reizende herinnering

Wanneer we de cultus rond martelaressen als Edith Cavell en Gabrielle Petit
vanuit zowel de kunst- als de cultuurgeschiedenis benaderen, valt het op dat
beide disciplines elkaars bevindingen grotendeels lijken te bevestigen. Een al
bij al eerder mineure vorm van fotografie (de prentkaartfotografie) en een
verheven kunstvorm (het standbeeld) brengen de herinnering ondanks een
geheel eigen idioom in een bijna volmaakt unisono dat bovendien een mooie
a capella vormt met bevindingen uit de cultuurgeschiedenis. Toch zijn de
prentbriefkaarten niet louter een ‘verdubbeling’ of reflectie van de monu-
menten en de specifieke herinneringspraktijken die zich doorheen de jaren
aan hun voet ontsponnen. Bovenstaand onderzoek indiceert dat de cultus
rond Edith Cavell als een mal fungeerde voor de herdenking en herinnering
van andere vrouwelijke martelaars, in de eerste plaats Gabrielle Petit.
Wanneer we de prentkaarten van beide heldinnen naast elkaar leggen is het
duidelijk dat men in België Gabrielle Petit maar wat graag spiegelt aan het
(reeds in de oorlogsjaren geconsolideerde) genie van Cavell. De (beeld)ana-
lyse van de prentbriefkaarten duidt echter op subtiele verschillen in de
Belgische herinnering aan beide vrouwen. De opschriften en de fotografische
mise-en-scène onderschrijven dat Petit een ware nationale heldin was, die aan
alle lagen van de bevolking appelleerde. 
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Achteraf beschouwd blijken echter ook de tastbare kenmerken van de prent-
briefkaart een belangrijke rol te spelen: de prentkaart als grijpbaar verzamel-
object, souvenir, groet aan het thuisfront of ‘carnet de voyage’. Als boven-
staand onderzoek iets duidelijk maakt, is het wel dat de herinnering één grote
reis is. Een reis door de gangen van het geheugen; een omzwerving door tijd
en ruimte; een reis die meandert langs geconsolideerde pleisterplaatsen
(monumenten) en door nu reeds lang verdwenen contreien (familiefoto’s of
tijdelijke monumenten en pelgrimsoorden). Nog voor de reis beëindigd is,
herinneren papieren prentbriefkaarten aan het afgelegde traject en vormen –
misschien meer nog dan granieten en bronzen ‘lieux de mémoire’ – blijven-
de herinneringen. De prentkaarten documenteren vandaag de ‘geschiedenis
in de tweede graad’ waar Pierre Nora naar op zoek was, een geschiedenis van
aan ‘plaatsen’ vastgehechte herinneringen. Als archivalische bewijsstukken
tonen de prentbriefkaarten echter aan dat herinnering zich doorheen de tijd
(en niet noodzakelijk consecutief ) soms bijna krampachtig aan meerdere
‘plaatsen’ vasthecht en in dat opzicht deze plaatsen ook transcendeert.
Misschien zijn ‘lieux de mémoire’ geen eindpunten, maar slechts topografi-
sche en imaginaire tussenstops op een lange reis. Eens de reiziger vertrokken,
rest er de steeds vergelende prentkaart. 
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