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DE SYMBOOLBLOEMEN VOOR DE EERSTE WERELDOORLOG 
 

Eric Van Baelen 
 
Symbolen en herdenkingen kunnen na een tijdje erfgoed worden en zelfs met mekaar vergroeien. Als ze maar 
lang genoeg bestaan en een voldoende, brede aanvaarding in de maatschappij vinden. 
Hier in Vlaanderen duiken rond elf november meer en meer klaprozen, “poppies”, op. Bij de Last Post onder 
de Menenpoort dwarrelen dan ieder jaar tienduizenden rode bloemblaadjes naar beneden. Op de kleding zijn 
ook hier steeds vaker van die poppy-speldjes te zien. 
Het lijkt een oer-Britse traditie sinds mensenheugenis – en bovendien eentje met lokale connecties: was het 
tenslotte niet hier op onze Vlaamse velden dat ze hun internationale symboolwaarde verwierven? 
Maar de achtergrond is wel wat ingewikkelder en genuanceerder dan het bovenstaande. 
Eigenlijk “importeren” we nu die poppies omdat we doorheen de voorbije eeuw onze traditie vergeten zijn… * 
 

Het beruchte gedicht…  

 
Het begin is vrij algemeen gekend: de jarenlange 
uitputtingsslag in de Westhoek en Noord-Frankrijk 
leverde een immense kapotgeschoten vlakte op 
waar de bodem zwaar verstoord was. De normale 
wilde platengroei en de geteelde gewassen waren 
er letterlijk vermorzeld. 
Op dit soort terreinen duiken er dan ieder jaar 
eerst de zogenaamde pioniersplanten op, die net 
op zo’n ruwe ondergrond goed gedijen. Eén zo’n 
soort is de klaproos 1, die de trieste grijsbruine 

vlakten opeens in 
een groot, levendig 
en knalrood tapijt 
kon veranderen. 
 
In de streek rond 
Ieper werkt op dat 
ogenblik ook een 
Canadese arts en 
dichter, majoor John 
McCrae (°30.11.1872 
te Guelph, Ontario). 

Op 03.05.1915 2, na een gasaanval, schrijft hij een 
eerste versie 3 van het gedicht In Flanders Fields. 

                                                           

*  Met dank aan onze medewerker Geert Tamsyn, lt-kol 

vlw sbh bd, die er ons op attent maakte dat we hier ten 

lande compleet ons eigen erfgoed aan het verkwanselen 

waren: dank zij hem is de zoektocht begonnen… 
1  Ook “kollenbloem” genoemd, er bestaan diverse 

soorten binnen deze papaver-familie, hier is meestal de 

rhoeas-variant bedoeld. De bloemen verschijnen in de 

periode mei-augustus uit door de wind verspreide zaden 

die soms jaren slapend in de grond kunnen liggen. Als 

die bodem dan omgewoeld wordt, is er een goeie kans 

dat ze opduiken. 
2  Dat tijdstip lijkt geen toeval te zijn: dat is de maand 

dat die klaprozen voor het eerst door de soldaten te zien 

Een collega-officier stuurt het naar kennissen in 
Groot-Brittannië op, daar wordt het in het 
populaire tijdschrift Punch4 gepubliceerd en dan 
wordt het snel verder door de pers in de hele 
verdere Angelsaksische wereld verspreid. 
Het korte gedicht met de directe verwoordingen 
schijnt onmiddellijk een sterke en vrij emotionele 
reactie bij de publieke opinie uit te lokken: het 
beeld van fris-rode bloemen bij de grijze 
modderige ellende van het front, de vraag om niet 
vergeten te worden en voort te vechten, de jonge 
mannen die nooit meer oud zullen worden 5,… het 
groeit spontaan uit tot een ware symbooltekst 
voor wat een hele generatie hier moet ondergaan. 
 
John McCrae zelf, ondertussen tot luitenant-
kolonel bevorderd, wordt het hoofd van het 
Canadese General Hospital McGill bij Boulogne-
sur-Mer. Hij sterft er op 28.01.1918 aan een 
longontsteking 6, net 45 jaar oud. Hij ligt nog 
steeds op de militaire begraafplaats Wimereux 
Communal Cemetry, enkele kilometer verder. 

                                                                                           

waren die daar toen de strenge winter van 1914-1915 

doorgemaakt hadden. 
3  De definitieve versie schreef hij op 08.12.1915. 
4  Eerst anoniem op 08.12.1915, zijn naam werd pas bij 

de index genoemd. Het verzameld werk van McCrae 

werd in 1918 postuum gepubliceerd. 
5  Daarnaast wordt ook gewezen op het uitzicht van de 

gekozen bloem: rood als symbool voor het verloren 

bloed van de begraven mannen die er onder liggen, een 

zwarte kern die voor rouw staat, een plant uit de 

papaver-familie waar medische verdoving uitgehaald 

werd (cfr. de “slaap” in de voorlaatste zin), een erg tere 

plant midden het oorlogsgeweld, het aanhalen ervan in 

een tekst die het midden houdt tussen een lofrede en een 

in memoriam, enz. 
6  Sommige bronnen vermelden ook complicaties door 

uitputting, virulente pneumococcus - meningitis en de 

directe doodsoorzaak zou een hersenbloeding zijn, 

amper zes dagen na zijn hospitalisatie. 
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De kollebloemen van Vlaanderen  
 
Vlaanderens hart bloedt in zijn kollebloemen open, 
tussen de kruisjes door, die, rij naast rij geplant, 
het simpel teeken zijn, waaronder wij steeds hoopen, 
dat onze milde dood de vree werd voor dit land. 
 

Bij rooden dageraad volgden wij in het blauwe 
den zoeten leeuwerik, wiens jubel werd gestoord 
door schroot en vloek en klacht. Tot men ons kwam 

 houwen 
en op dit Vlaamsche veld ons streven werd gesmoord. 
 

Gij, die nu na ons leeft, wij reiken u de toortsen, 
verheft ze naar het licht, elk roepe een nieuwen held: 
verbreekt gij onze trouw, dan wordt in wreedste 

 koortsen 
ons 't heilig verbod te slapen in dit veld: 
in elken kollebloem zouden wij blijvend bloeden! 
 

[ Rachel Schaballie (1897-1949), oudste gekende 
vertaling naar het Nederlands, 1919 ] 7 

                                                           
7  Er bestaan nog diverse andere Nederlandse 

vertalingen, onder andere uit de pen van Anton Van 

Wilderode (1918-1998), Herwig Verleyen (° 1946) en 

Tom Lanoye (°1958) en (gezongen) West-Vlaamse 

 
In Flanders Fields  

 
In Flanders fields the poppies grow 
Between the crosses, row on row 
That mark our place; and in the sky 
The larks still bravely singing, fly 
Scarce heard amid the guns below. 
 
We are the Dead. Short days ago 
We lived, felt dawn, saw sunset glow, 
Loved, and were loved, and now we lie 
In Flanders fields. 
 
Take up our quarrel with the foe: 
To you from failing hands we throw 
The torch; be yours to hold it high! 
If ye break faith with us who die 
We shall not sleep, though poppies grow 
In Flanders fields. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Vlaanderens velden 
 

In Vlaanderens velden bloeien de klaprozen 
tussen de kruisen, rij aan rij 
die onze plek aangeven; en in de lucht 
vliegen de leeuweriken, nog steeds dapper zingend 
zelden gehoord te midden van het kanongebulder 
aan de grond. 
 

Wij zijn de doden. Enkele dagen geleden 
leefden we nog, voelden de dageraad, zagen de zon 

 ondergaan 
beminden en werden bemind en nu liggen we 
in Vlaanderens velden. 
 

Neem ons gevecht met de vijand weer op: 
tot u gooien wij, met falende hand 
de toorts; aan u om haar hoog te houden. 
Als gij breekt met ons die sterven 
zullen wij niet slapen, ook al bloeien de klaprozen 
in Vlaanderens velden. 
 

[ Bert Decorte (1915-2009), waarschijnlijk de 
bekendste vertaling naar het Nederlands, 1968 ] 

                                                                                           

versies van bijvoorbeeld Willem Vermandere en Het 

Zesde Metaal. 

De definitieve versie van het 
gedicht, in handschrift van John 
McCrae en in transcriptie. 
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… en het eerste gebruik hiervan.  
 

De populariteit van deze tekst maakte dat die vrij 
snel opdook in de Britse overheidspropaganda. 
Zo verspreidde het ministerie van financiën een 
affiche voor hun oorlogsobligaties 8 die er met 
beeld en tekst rechtstreeks naar verwees. 
 

 
 

Maar voor de echte doorbraak van de klaproos als 
algemeen herdenkingssymbool moeten we dan 
naar de Verenigde Staten kijken. 

 
Het idee van de herdenking  

 

Het New-Yorkse hoofdkwartier van de YMCA 9 
was sinds de instap van de Verenigde Staten in 
het conflict een drukke plaats. Niet alleen 
verzorgden ze contacten tussen het front en hun 
mensen thuis, hun gebouwen waren vaak ook de 
laatste en eerste plaats waar soldaten, familie en 
kennissen mekaar nog konden zien bij vertrek en 
terugkeer. 
Op 09.11.1918, dus twee dagen voor de 
wapenstilstand, was daar tijdens een conferentie 
ook een vrijwilligster aan het werk, miss Moina 
Michael. Toevallig kreeg ze die dag een afdruk van 
McCrae’s gedicht onder ogen10 en blijkbaar moet 

                                                           
8  Net als in de andere betrokken landen werd de 

oorlogsinspanning ook gefinancierd door extra-geld in 

omloop te brengen. Eén van de middelen om de 

binnenlandse inflatie dan niet uit de hand te laten lopen 

(en de sociologische betrokkenheid te vergroten) was 

het uitbrengen van speciale staatsobligaties die deze 

geldcirculatie dan terug inperkten. 
9  Young Men’s Christian Association, in 1844 in 

Londen gesticht, was en is een enorme internationale 

organisatie (op dit ogenblik meer dan 57 miljoen 

aangeslotenen), die in de oorlogstijden speciaal 

probeerde hun jonge mannen onder de wapens bijstand 

op materieel en menselijk vlak te verlenen. 
10  Blijkbaar in het tijdschrift Ladies Home Journal van 

november 1918, daar toen gepubliceerd onder de 

alternatieve titel “We Shall Not Sleep”. 

vooral die laatste strofe (over het niet-vergeten) 
haar zo aangegrepen hebben, dat ze besloot een 
pakketje artificiële zijden klaprozen te gaan 
zoeken en die bloempjes die avond aan de 
deelnemers van de conferentie uit te delen. 
Die reageerden enthousiast op het initiatief en de 
bal was aan het rollen gegaan. 
 
Moina Michael begon vanaf dat ogenblik, met 
nogal wat bijval in de pers en politieke kringen, 
een succesvolle campagne: de “Memorial Poppy”. 
Ze wou dat men door jaarlijks zo’n klaproos op z’n 
kleding te dragen, zou tonen dat “we care, in 
memory of all who died in Flanders Fields”. 
Een goede samenvatting van haar idee beschreef 
ze zelf in een gedicht in november 1918: 
 

We Shall  Keep the Faith  
 

Oh! You who sleep in Flanders Fields, 
Sleep sweet - to rise anew! 
We caught the torch you threw 
And holding high, we keep the Faith 
With All who died. 
 

We cherish, too, the poppy red 
That grows on fields where valor led; 
It seems to signal to the skies 
That blood of heroes never dies, 
But lends a lustre to the red 
Of the flower that blooms above the dead 
In Flanders Fields. 
 

And now the Torch and Poppy Red 
We wear in honor of our dead. 
Fear not that ye have died for naught; 
We'll teach the lesson that ye wrought 
In Flanders Fields. 

 

 
De nationale aanvaarding  

 
Ondertussen kwamen 
de eerste groepen 
veteranen terug in de 
Verenigde Staten aan. 
Vaak gewond, soms 
verminkt, kwamen ze 
zo goed en zo kwaad 
als het ging in snel-
opgerichte speciale 
opvangcentra terecht. 
Deze rekenden 
meestal ook op de 
inzet en de hulp van 
vrijwilligers 
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Ook daar engageerde Moina Michel zich: aan de 
University of Georgia (waar ze zelf doceerde) 
kwam ze zo in contact met de honderden 
gehandicapte ex-militairen die daar cursus konden 
lopen. En realiseerde ze zich dat men niet alleen 
de doden moest herdenken, maar ook iets doen 
aan de materiële, sociale en medische noden van 
de terugkerende soldaten. Ze kreeg er haar 
bijnaam “the poppy lady” door. 
 
In 1919 werd het American Legion opgericht, een 
organisatie van en door oorlogsveteranen die 
bedoeld was om de militairen die terugkeerden 
uit Europa bij te staan. Het jaar daarop namen zij 
de klaproos als symbool aan voor alle 
Amerikaanse oud-strijders, als herdenking voor de 
doden en als steun voor diegenen die het 
overleefd hadden en behoeftig waren.  
 

De internationale verspreiding  
 
Wat er zich op relatief korte tijd in de VSA 
ontwikkeld had, inspireerde blijkbaar snel andere 
mensen elders. En dat is niet zo verwonderlijk: de 
situaties waren in al de oorlogvoerende staten 
gelijklopend: vele gesneuvelden die nog vers in 
het geheugen lagen, weduwen en wezen, 
ontwrichte families, de terugkeer van al dan niet 
blijvend gehavende veteranen, opvang die zelden 
adequaat was,… 
 
Eén van de eerste gelijkaardige initiatieven zag 
men in Frankrijk: daar was het ook een 
vrijwilligster bij de plaatselijke Franse afdeling van 
de YMCA die het idee verder oppikte. 
Anna Guérin (geboren Boulle, in Vallon Pont d’Arc 
(Ardèche) op 03.02.1878) bekommerde zich 
speciaal om het lot van de wezen in Frankrijk en 
had voordien voor dit goede doel al kleine 
medailles aan het publiek proberen te slijten. Nu 
zag ze een middel om twee zaken tegelijk te 
bereiken: de herdenkingsidee doen aarden én 

tegelijk het lot van de Franse wezen te 
verbeteren. Ze was de stichtster van de “American 
and French Children’s League – La Ligue des 
Enfants de France et d’Amérique”, die ze zou 
inschakelen om van die artificiële poppies te 
maken, die dan in Amerika konden verkocht 
worden. De opbrengst kon dan gedeeltelijk ook 
gebruikt worden om in Frankrijk zelf iets aan de 
nood te verhelpen. Tussen 1920 en 1924 werden 
enkele miljoenen van die Franse poppies in de 
VSA aan de man gebracht. 
 

Net als haar voorgangster 
in de VSA pakte ze het 
allemaal energiek aan: 
vanaf 1921 bezocht zij (of 
haar afgevaardigden) 
zowat alle landen die 
geallieerde troepen in 
Frankrijk hadden gehad 
met het voorstel die 
klaprozen ingang te doen 
vinden bij het publiek. Ze 
wou een “Inter-Allied 
Poppy Day” opstarten. 
En ze had succes: bijna 
overal slaagde het opzet. 
Wat haar meteen de titel 
van “the poppy-lady of 
France” opleverde. 
 
Eerste op de lijst was Canada: de Great War 
Veterans Association of Canada 11 neemt op 
05.07.1921 de klaproos officieel als 
herdenkingsbloem aan. 
Newfoundland 12 is een apart geval, daar begon 

men ook in 1921 met de verkoop van 
poppies, hoewel er daar al een andere 
traditie opgestart was: met verkocht er 
jaarlijks rond de eerste juli met dezelfde 
ideeën in het achterhoofd al speldjes 
met vergeet-me-nietjes. Dat ter 
herinnering aan de slag bij Beaumont-
Hamel (bij de Somme) in 1916. De 
poppies drongen vanaf pakweg 1960 die 

lokale traditie naar de achtergrond, maar vanaf 
ongeveer 2006 zijn er een aantal lokale personen 
en organisaties die proberen de plaatselijke 
bloemen terug meer ingang te doen vinden. 

                                                           
11  Dit is de voorloper van de Royal Canadian Legion. 
12  Op dat ogenblik was Newfoundland nog een apart 

deel van het Britse Rijk,  een onafhankelijk dominion. 

Het werd pas op 01.04.1949 een deel van Canada. 
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Australië was het volgende gebied dat de klaproos 
adopteerde: op 05.08.1921 besloot de Returned 
Sailors and Soldiers Imperial League of Australia 
officieel dat dit de herdenkingsbloem zou worden. 
Voor dat eerste jaar variëren de bronnen van 
400.000 tot 1 miljoen verkochte exemplaren.13 
Daar houdt men sinds 1921 ook strikt vast aan de 
periode rond 11 november op de speldjes te 
verkopen. 
 

 
 

                                                           
13  Vooral de pers is daar massaal op de kar gesprongen. 

Al werd er wel duidelijk bij gespecifieerd: “The poppies 

will be sold at a price of one shilling each: five pennies 

will be donated to a French childrens' charity, six 

pennies to the Returned Soldiers and Sailors Imperial 

League and one penny will go to the government.” 

 
En pas nu in de geschiedenis komen we met die 
poppies in Groot-Brittannië terecht. 
 
Anne Guérin had al een aantal dames uit Frankrijk 
naar Engeland gezonden om ook daar de poppy 
als symbool in te voeren. Zelf klopte ze persoonlijk 
bij veldmaarschalk Douglas Haig aan, de 
toenmalige voorzitter van het British Legion 14. Ze 
kon hem van haar zaak overtuigen en op 
16.09.1921 werd het allemaal officieel. Haig deed 
vervolgens persoonlijk in de pers een oproep aan 
de vrouwen in Groot-Brittannië om hier “enkele 
uren van hun tijd aan te willen besteden”, iets wat 
natuurlijk de nodige weerklank kreeg… 
Sindsdien hebben de klaproos-speldjes er wel 
vaste grond gevonden, zodanig dat men vandaag 
zelfs spontaan geneigd zou zijn te denken dat het 
allemaal daar begonnen is. Ieder jaar vanaf half 
oktober zijn sinds dan tienduizenden vrijwilligers 
op pad om ze aan de man te brengen. Voor de 
periode 1925-1941 werd de gezamenlijke verkoop 
daar op circa 25 miljoen exemplaren geschat. 
 
Nieuw-Zeeland was het volgende land op het 
lijstje, maar daar liep het eerst mis. 
In de zomer van 1921 gaat de afgevaardigde van 
Guérin uit Australië naar z’n volgende opdracht en 
zoals elders kan hij er een sympathiek en 
luisterend oor vinden. De Dominion Executive of 
Returned Services’ Association of New Zealand 
aanvaarde op 26.09.1921 eveneens de poppy als 
officiële herdenkingsbloem. 
Maar de bestelde leveringen voor Armistice Day 
op 11.11.1921 kwamen niet tijdig aan en dus werd 
dan maar besloten de eerste “poppy-day” op de 

                                                           
14  Dat was toen maar net op 15.05.1921 gevormd uit de 

fusie van vier kleinere organisaties. Het werd pas een 

halve eeuw later, op 29.05.1971, “Royal”. 
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dag net voor de volgende ANZAC-herdenkingen te 
organiseren (die op 25.04.1922 plaatsvonden). 15 
En sinds 1927 tot op vandaag is Poppy Day daar 
officieel telkens de vrijdag voor ANZAC-Day. 
 
En Zuid-Afrika, Nigeria, Malta, de Caraïben,… 
kortom zowat het hele Britse Gemenebest volgde 
het voorbeeld van de poppies. 
 

De versplintering van de productie  
 
Eigenlijk was het een nooit gezien iets: een Franse 
vrouw neemt het humanitair idee van een 
Amerikaanse over en slaagt er in om op enkele 
jaren tijd, en dan nog in de onmiddellijke nasleep 
van een wereldconflict, een plaatselijke Franse 
hulporganisatie in heel de Angelsaksische wereld 
miljoenen klaproos-speldjes te laten verkopen. 
In al die landen daagde het echter vrij snel dat hoe 
goedbedoeld het allemaal ook was, men tenslotte 
met veel inzet voor hun eigen gesneuvelden, 
behoeftige veteranen en nabestaanden geld wou 
ophalen, en dat vervolgens achter de schermen 
de tewerkstelling en zowat de helft van elke 
opbrengst naar Frankrijk afvloeide. 
Het kon niet blijven duren… 
 
In 1919 werd in de VS de The Auxiliary to the 
American Legion opgericht. Het was een 
vrouwenorganisatie die ook z’n steentje wou 
bijdragen voor de mannen die het land militair 
gediend hadden. Velen van die teruggekeerde 
oud-militairen waren gehandicapt en/of werkloos 
en waarom dus hén niet inschakelen om ter 
plaatse die artificiële bloemen voor de 
Amerikaanse markt te maken? 
Die Auxiliary leverde gratis het materiaal aan 
lokale veteranen en betaalde hen toen ook één 
penny per afgewerkte bloem. Dit systeem draait 
voort tot op vandaag. 
In 1923 startte een andere Amerikaanse 
organisatie, de Veterans of Foreign Wars (VFW), 
op hun beurt nog een circuit voor de 
herdenkingsbloemen. Ze bouwden een fabriek in 
Pittsburgh, de “The Buddy Poppy Factory, U.S.A.”, 
waar ze een eigen fabricage met gehandicapte 
veteranen organiseerden. 
Om hen duidelijk van al de andere te 
onderscheiden, namen ze in 1924 zelfs een patent 
op hun bloemenspeldjes. En ze gaven het een 

                                                           
15  De Australian and New Zealand Army Corps, de 

datum is gekozen naar aanleiding van de slag bij 

Gallipoli tussen 25.04.1915 en 09.01.1916. 

eigen naam mee die door copyright beschermd 
werd: “the Buddy Poppy”. 
Ook dit circuit draait tot op heden voort, 
tegenwoordig met 11 fabricageplaatsen in de VSA. 
Hun jaarlijkse afzet is ongeveer 14 miljoen 
exemplaren. 
 

 

 
Bekende figuren werden vaak ingeschakeld 
om de verkoop te stimuleren. Hier de actrice 

Doris Day tijdens zo’n actie in 1950. 
 
In Engeland wou men dit alles eigenlijk ook liever 
ter plaatse houden. Majoor George Howson 
stichtte daarvoor in 1922 in Londen The Society 

for Disabled Ex-
Servicemen and Women 
en organiseerde een 
eigen fabriekje, waar 
oorspronkelijk 5 
personen aan het werk 
konden. En met succes, 
want in 1933 moesten 
ze noodgedwongen 
naar grotere gebouwen 
in Richmond (Surrey) 
verhuizen. 
Heden produceren ze 
met circa 50 
personeelsleden (en 
een aantal vrijwilligers) 

jaarlijks zo’n 40 miljoen poppies in allerlei vormen 
voor kledingspeldjes, bloemstukken en een hoop 
afgeleide producten. 
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De jaarlijkse herdenking aan de Londense 

Cenotaph, het herdenkingsmonument nabij 
Whitehall. Gelijkaardige monumenten zijn 
doorheen het hele Gemenebest te vinden. 

 
En Schotland kon natuurlijk ook niet achterblijven. 
Veldmaarschalk Dougles Haig had in 1921 al voor 
het goede doel het Earl Haig Fund opgericht en 
z’n echtgenote Dorothy gebruikte die organisatie 
om in 1926 in Edinburgh (waar hij geboren was) 
de “Poppy Factory” op te zetten. 
De naam van de organisatie veranderde sindsdien 
naar Poppy Scotland en stelt tegenwoordig een 
dertigtal gehandicapte veteranen te werk met een 
jaarlijkse productie van zo’n 4 miljoen poppies. In 
2011 ging ze op in the Royal British Legion, maar 
blijft sindsdien onafhankelijk verder werken. 
 
Opmerkenswaard is dat doorheen de tijd er een 
verschil is gegroeid tussen het uitzicht van de 
gemaakte poppies. 
In Engeland, Wales en Noord-Ierland verdeelt 
men meestal de “Haig Poppy”: twee rode platte 
bloemenblaadjes, een vrij grote zwarte kern (waar 
tot in 1994 “Haig Fund” op stond en sindsdien 
“Poppy Appeal”) en achteraan een groen blaadje. 
Meestal staat er geen “vaste prijs” op, men krijgt 
het na donatie van een gift in een collectebus. 
 
In Schotland bestaat het speldje uit vier licht 
gekrulde bloemblaadjes zonder blad achteraan. 
Ook in Amerika en Australië doken van tijd tot tijd 
lichte varianten van uitvoering op. 
De verdeling in Groot-Brittannië is nog steeds in 

handen van The 
Royal British 
Legion, die zowat 
al haar producten 
in dit verband 
strikt onder 
copyright houdt. 
 

Canada begon in 1922 af te haken van de Franse 
leveringen. De Canadese overheid participeerde 
via The Canadian Government Department of 
Soldiers Civil Reestablishment zelf in een project 
van eigen productie. 
Sindsdien werkte het eerst onder de auspiciën van 
The Workshops of the Veterans' Affairs en 
tegenwoordig onder de leiding van The Royal 
Canadian Legion. 
Sinds 1996 wordt de fabricage grotendeels aan 
privé-firma’s uitbesteed. 
 
Nieuw-Zeeland bleef nog het langst trouw aan de 
Franse leveringen van bloemenspeldjes, daar kon 
Anna Guérin de producten van haar Ligue des 
Enfants de France et d’Amérique nog tot in 1927 
afzetten. 
Maar ook daar kwam er dus een einde aan: tussen 
1928 en 1930 verkocht men daar eerst de 
producten uit Richmond in Engeland en vanaf 
1931 was een eigen fabricage in Auckland en 
Christchurch operationeel. 
Op het einde van de tweede wereldoorlog 
maakten gehandicapte veteranen er zo’n 750.000 
exemplaren per jaar (wat toen overeen kwam met 
1 bloem per 2 inwoners). 
In 1978 schakelden ze qua uitzicht over naar de 
“Haig Poppy”, zoals in Engeland. Tegenwoordig 
zijn alle verkochte herdenkingsbloemen in dit 
verband in Nieuw-Zeeland herkomstig van eigen 
bodem. 
 

 
En stilletjes in de zijlijn van dit alles doofde de 
Ligue des Enfants de France et d’Amérique eind 
jaren ’20 uit… 
Anna Guérin zelf vluchtte tijdens de tweede 
wereldoorlog naar de VSA (waar ze in 1941 haar 
mémoires op papier zette), maar keerde achteraf 
naar Frankrijk terug. 
Ze stierf op 16.04.1961 in Parijs. 
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De afgeleiden en de protesten 
 
Op basis van het “klassieke” poppy-speldje 
ontwikkelden zich mettertijd ook andere tradities. 
En irriteerde de hele evolutie ook af en toe… 
 

 
 
Plaatselijke militairen die elders sneuvelden (en 
die dus vaak ook daar begraven lagen, als ze al 
een graf hadden) werden en worden ieder jaar 
vaak ook herdacht met individuele “tributes”. 
Deze worden rond 11 november meestal ergens in 
een grasveld gezamenlijk ingeplant en dragen de 
naam van (en soms een boodschap aan) een 
gesneuvelde. 
Soms zijn het familieleden die hiervoor zorgen, 
soms worden ze door de plaatselijke 
schoolkinderen aangemaakt, die op die manier bij 
de herdenkingen betrokken worden. 
Net als de poppies zelf worden deze 
witgeschilderde houten vormpjes niet verkocht, 
maar aan de man gebracht voor een vrijwillige gift 
(al suggereert men hiervoor wel vriendelijk een 
bedrag van minstens £ 2,50). 
Voor iedere religieuze of filosofische strekking 
werd een aparte vorm uitgetekend. 
 

 
Van links naar rechts: een poppy cross (voor  

de christenen), een poppy stake (voor de niet-
gelovigen en agnosten ), een sikh khanda (voor  

de sikhs),een poppy star (voor de joden), een 
poppy omkar (voor de hindoes) en een crescent 
(voor de moslims – in afwijking met alle vorige 
modellen draagt deze tribute noch een poppy, 

noch het opschrift “IN REMEMBRANCE”). 

 
 
In 1926 opperde een lid van het Britse No More 
War Movement de suggestie dat in de zwarte kern 
van de poppies niet meer “Haig Fund” zou gezet 
worden, maar “No More War”. 
Daarop voortbordurend, introduceerde Britain's 
Co-operative Women's Guild in 1933 een eigen 
pacifistische versie van de rode klaproos: “the 
White Poppy”. 
Ze wouden daarmee àlle oorlogsslachtoffers 
herdenken, ook de burgerlijke en die van de 
tegenstanders, en tegelijk een teken van vrede 
brengen in plaats van wat in hun ogen vaak 
uitdraaide op een verheerlijking en romantisering 
van het militaristische en de oorlog. 
Sinds 1934 en tot op heden wordt de productie 
hiervan door de Peace Pledge Union 
georganiseerd. 
En vaak worden ze samen met de “klassieke” rode 
klaprozen gedragen, hoewel ze duidelijk niet bij 
iedereen in de smaak vallen. Zo sprak premier 
Margaret Thatcher er in 1986 haar “deep distaste” 
over uit, omdat dit fondsen die voor de 
behoeftige veteranen en hun nabestaanden 
bestemd waren, eigenlijk naar elders afleidt. 
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In de zijlijn van dit alles bestaan 
er sinds 2006 ook Purple Poppies, 
soms ook samen met de rode (en 
witte) klaprozen gedragen, ter 
herinnering aan al de dieren die 
door oorlogsgeweld stierven. 
De achterliggende filosofie is dat 
"Animals are not heroes, they are 
victims. They do not give their 

lives, their lives are taken." 
 
Waar de “Red Poppy” 
de jongste jaren als 
een splinternieuw 
symbool wel ingang 
gevonden heeft, is in 
Oekraïne, zij het dan 
niet voor WO1. 
Traditioneel volgden 
ze daar bij de grote 
feestelijkheden voor 
het einde van de 
tweede wereldoorlog 
het in Rusland 
gangbare symbool van 
de oranje-zwart 
gestreepte lintjes (“het lintje van Sint Joris”). 
Eerst het feitelijke verlies van de Krim en nadien 
de problemen door de Russische hulp aan de 
gewapende rebellen in het oosten van Oekraïne 
maakten echter dat men in 2014 zich hiertegen 
wilde afzetten en men (met succes) een eigen 
variant lanceerde. 
Dit was een gedeeld privé-overheidsinitiatief, dat 
zelfs via hun ambassades actief doorheen de hele 
wereld aangeprezen werd. 
 

 

In tegenstelling tot de rest van de Angelsaksische 
wereld kende de poppy in Ierland slechts matig 
succes. Tijdens WO1 maakte heel Ierland nog deel 
uit van Groot-Brittannië. Heel wat Ieren hadden 
dus in een Brits uniform meegevochten, maar de 
bloedige geboorte van de onafhankelijke Ierse 
republiek in 1921 maakte dat het dragen van een 
klaproos er achteraf sociaal maar matig 
geapprecieerd werd. 
Zeker in Noord-Ierland was er sindsdien een 
duidelijke scheidingslijn tussen katholieken en 
protestanten op dit vlak, nog verscherpt door het 
harde lokale optreden van het Britse leger in de 
woelige jaren nadien. 
 
Eén vorm van protest waren de jongste jaren 
personen die zich afzetten tegen de sociale druk 
om zich wekenlang te “moeten” vertonen met 
zo’n speldje. Bij vele publieke figuren, maar ook 
bij andere mensen kon men horen klagen dat ze 
bijvoorbeeld door collega’s of kennissen onder 
behoorlijke psychologische druk kwamen te staan 
als ze niet meededen. 
 
Een andere bron van ontevredenheid stak ook de 
kop op: allerlei personen, zelfs hele 
veteranenkringen, die hoe langer hoe meer 
vonden dat het allemaal te commercieel werd 
(bekijk onder andere de webwinkels van the Royal 
British Legion of Poppy Scotland maar eens) en 
dat sommige zaken nog maar van erg weinig 
goede smaak getuigden. 
Er was inderdaad een heel gamma aan afgeleide 
producten op de markt gekomen van “speciale 
edities” van de speldjes (jaarlijks kleine 
wijzigingen en poppies met steden en 
legereenheden en zo er op) tot lepeltjes, mokken, 
dassen, draagtassen, sjaals (ook islamitische 
hijabs), sportkledij, T-shirts, kleedjes, spaarpotten, 
oorringen, manchetknopen, broches, notaboekjes, 
sleutelhangers, halssnoeren, kaarsen, paraplu’s (1 
versie in Schotland, 11 versies in Engeland!) en 
hopen al dan niet vergulde “luxe”-speldjes, soms 
met ingelegde kristalletjes… Ook whiskyglazen en 
speciale flessen sterke drank met een poppy er op 
konden natuurlijk niet ontbreken. 
Maar het uitbrengen van hondenhalsbanden en 
voederkommen voor huisdieren met een poppy er 
op deed bij sommigen helemaal de deur dicht. 
 
En tenslotte waren er ook nog de politieke 
protesten die af en toe konden gehoord worden, 
van antimilitaristen over anarchisten tot extreme 
moslimorganisaties. 
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Een verhaal in vele landen  
 
Dé grote herdenkingsgolf speelt zich dus duidelijk 
in de Angelsaksische wereld af, met de klaproos 
als leidmotief. Maar er zijn nog heel wat andere 
tradities in dit verband… 
 
In het Belgische tijdschrift Le Courrier de l'Armée – 
De Legerbode verscheen in 1937 volgende tekst: 

Pour commémorer le 11 novembre, 

chaque pays vend sa fleur nationale au 

bénéfice des victimes de guerre.  

En Angleterre c'est le coquelicot, en 

Belgique la pâquerette, en Italie le lys, 

en Yougoslavie la pivoine, en 

Roumanie la violette, au Portugal 

l'oeillet et la France qui n'en avait pas 

encore à choisi le bleuet. 

Het stramien herdenkingsactiviteiten – gebruik 
van symboolbloemen – fondsenwerving voor hulp 
aan oorlogsslachtoffers en hun nabestaanden 
blijkt dus al tijdens het interbellum een vrij vaste 
systematiek in Europa te hebben verworven. 
Naast de gevallen die in dit artikel uitvoeriger 
worden behandeld, zien we in bovenstaand citaat 
dus nog opduiken: 
 
 
                  Italië: 
                  de lelie; 
 
 

 
 
 

 Joegoslavië: 
 de pioen(roos); 
 
 

 
 
 
                 Roemenië: 
                het viooltje; 
 

 
 
 
 Portugal: 
 de anjer. 
 
 

Zwakkere culturele banden en taalproblemen 
maken het soms moeilijker om informatie te 
vinden, maar er zijn nog plaatsen waar eenzelfde 
traditie, zelfs nog heel recent, schijnt wortel 
geschoten te hebben. 
 

Een voorbeeld is Servië. 
Daar wordt op 11 november de herdenking aan de 
slachtoffers van de eerste wereldoorlog met een 
plaatselijke bloem georganiseerd: Raimonda 
Nathalie, genoemd naar een vroegere koningin 
Natalija Obrenović. 
Deze bergbloem bloeit onder meer op de 
Kajmakčalan, waar tijdens WO1 een grote veldslag 
tussen de Serviërs en de centrale mogendheden 
heeft plaatsgevonden. Het is een zeldzame, 
beschermde plant (pas beschreven in 1884!) die in 
de westelijke Balkan wordt aangetroffen. 
De herdenkingen werden pas in 2005 opgestart, 
toen Servië na de Joegoslavië-oorlogen naar een 
stabielere onafhankelijke staat evolueerde. Vanaf 
2012 werd 11 november een officiële feestdag. 
Ze hebben een eigen speldje ontwikkeld, dat deze 
bloem met een nationaal erelintje combineert. 
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Ondertussen in Frankrijk…  

 
De Angelsaksische deelnemers aan het conflict 
hadden dus resoluut voor de rode klaproos als 
symbool gekozen, in Frankrijk gingen de 
strijdkrachten en 
hun achterban 
uiteindelijk voor een 
blauw bloempje, de 
korenbloem, in het 
Frans: “le bleuet”. 16 
 
Onmiddellijk na de 
slag aan de Marne (6 
tot 9 september 
1914) waren er op 
het slagveld eigenlijk 
nog maar drie 
bloemensoorten te zien: klaprozen, 
korenbloemen en margrieten, alle drie 
pioniersplanten en toevallig ook de kleuren van de 
Franse vlag. 
 
In het begin duiken er dan bijvoorbeeld ook 
postkaarten op waar ze alle drie samen als 
symbolen opgevoerd worden. 
 

 
 

 

                                                           
16  Centaurea cyanus, de bloeitijd is juni tot september. 

Daarnaast wordt ook verwezen naar de uniformen 
van het Franse leger: in 1914 trokken de Franse 
militairen dikwijls nog in een verscheidenheid van 
kleurige uniformen ten strijde, vaak restanten van 
vroegere tradities, wat met de nieuwe wapens en 
strijdmethodes op het slagveld niet bepaald 
bevorderlijk bleek voor hun overlevingskansen (de 
rode broeken en kleurige ornamenten leverden 
immers prima doelwitten op voor vijandelijke 
scherpschutters). 
 
In de loop van de oorlogsjaren werd systematisch 
naar eenvormige licht-grijs-blauwe uniformen 
overgeschakeld, wat ook een veel betere 
camouflage garandeerde. 
 
De soldaten vanaf de lichting ’15 (die dus in 1915 
aan het front arriveerden en meestal rond 1895 
geboren waren), droegen reeds die nieuwe 
uniformen en kregen dan ook al vrij vlug van de 
“anciens” (“les poilus”) hun bijnaam “les bleuets” 
(letterlijk: “de blauwtjes”), dezelfde als de naam 
van de korenbloem. 
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En ook hier waren het twee vrouwen die er voor 
zorgden dat de hele beweging voor de hulp aan 
gewonde soldaten en hun nabestaanden met dit 
symbool op gang werd getrokken. 
Beiden deden dienst in het Parijse Hôtel National 
des Invalides, waar heel wat zwaargewonden en 
verminkten uit de strijd (“les gueules cassées”) 
werden opgevangen. 
 
De ene was Charlotte Malleterre, echtgenote van 
generaal Gabriel Malleterre en dochter van 
generaal Niox – deze laatste was trouwens ook de 
directeur van l’Hôtel National des Invalides. 
De andere was de verpleegster-majoor Suzanne 
Le(e)nhardt, de oorlogsweduwe van kapitein 
Joseph Lenhardt, die in 1915 sneuvelde. 
 

        
    Charlotte Malleterre            Suzanne Lenhardt 
 

Vanaf 1916 organiseerden ze de fabricage door de 
gehandicapte veteranen van kleine speldjes in 
blauwe stof met de bedoeling tegelijk een 
activiteit voor de patiënten te hebben en wat geld 
binnen te halen voor de zorg aan de slachtoffers. 
In het begin werden deze alleen in Parijs aan de 
man gebracht, maar dat deinde ieder jaar wat 
verder uit. Eind jaren ’20 was de verkoop in zowat 
heel het land een feit. 

 
 
Dit succes maakte dat ze in 1925 overgingen tot 
de oprichting van een eigen atelier, bevolkt met 
oud-strijders die uit l‘ Hôtel National des Invalides 
gerekruteerd werden. Net als in de Angelsaksische 
landen, bood het de mogelijkheid fondsen binnen 
te krijgen en tegelijk een opvang voor 
gehandicapte veteranen te creëren. 17 
 

 

 
De oudste versie van de bleuet uit restjes stof. 

                                                           
17  In 2014 verklaarde men dat men de productie terug 

naar Frankrijk wou halen en de fabricage terug in 

handen van gehandicapte veteranen wou geven. Het 

bleek namelijk dat in de voorgaande periodes in alle 

stilte de productie van de speldjes hoe langer hoe meer 

naar China was verschoven. 
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In 1929 gaf Parijs 
als eerste een 
toelating om deze 
speldjes ook op de 
openbare weg te 
verkopen. 
 
In 1934 werd 
officieel het goede 
doel “Bleuet de 
France” in het 
leven geroepen en 
datzelfde jaar 
werden er al 
128.000 bloemen-
speldjes aan de man gebracht. 
 
En van officiële zijde volgde men: in 1928 gaf 
Gaston Doumergue, de toenmalige Franse 
president, z’n hoge bescherming aan de acties en 
in 1935 verklaart de republiek dat de korenbloem 
de officiële herdenkingsbloem van Frankrijk voor 
de eerste wereldoorlog zou zijn. 
Tegelijk werd de verkoop ervan voor iedere 11de 
november geofficialiseerd. 
 
In 1957 zou men ieder jaar de 8ste mei een 
bijkomende verkoopdag ter herdenking van de 
tweede wereldoorlog organiseren. 

 
Sinds 1998 heet een rotonde 
voor l’Hôtel des Invalides in 
Parijs, “Rond-point du Bleuet de 
France”. 
 

In het jaar 2000 wordt een officieel label “bleuet” 
voor rusthuizen in het leven geroepen als deze 
laatsten aan minimumvoorwaarden voor de 
beoogde doelgroepen voldoen. 
En een laatste officiële wijziging vond in 2012 
plaats, toen er een wet in voege kwam dat 11 
november niet alleen een herdenking van WO1 
zou wezen, maar de gedachtenis aan «tous les 
morts pour la Patrie» zou gaan honoreren. 
 
In 1991 werd de hele (op dat ogenblik wat 
slabakkende) activiteit door l’Office National des 
Anciens Combattants et Victimes de Guerre 
(ONACVG) overgenomen.  
Binnen deze overheidsinstelling werd een aparte 
organisatie opgericht, l’Oeuvre Nationale du 
Bleuet de France (ONBF), dat zich sindsdien met 

alles wat deze 
fondsenwerving 
betreft 
bezighoudt. 
Omdat het er op 
het einde van de 
20ste eeuw 
allemaal wat 
minder 
enthousiast begon 
aan toe te gaan, 
startte een groep 
officieren van 
l’École de Guerre 
en van les Cours 

Supérieurs d’Etat-Major aan een campagne om 
naar analogie van de klaproos in de 
Angelsaksische wereld het allemaal terug wat 
nieuw leven in blazen. Men wou het terug overal 
in het straatbeeld echt zichtbaar maken dat men 
solidair wou zijn. Het brede succes van de poppies 
overal in de Angelsaksische maatschappijen was 
iets dat men duidelijk ook in Frankrijk graag zou 

zien ontstaan. 
 
De Franse 
legerleiding 
schaarde zich achter 
het idee en 
sindsdien is het niet 
alleen in stijgende 
mate bij burgers, 
maar ook bij 
militairen, zelfs 

tijdens hun diensturen en bij allerlei officiële 
plechtigheden, een vrij gewoon zicht geworden 
dat er een korenbloem op de revers te zien is. 

 

 
De officiële armband (en die ook rond 

 de collectebussen zit) om te tonen  
dat de verkopers bonafide zijn. 

 
Het feit dat sinds 2012 ook de Franse president 
François Hollande tijdens officiële herdenkings-
plechtigheden met een korenbloem op z’n pak te 
zien is strekte natuurlijk tot verder voorbeeld (zijn 
voorganger Nicolas Sarkozy had dit –om 
onduidelijke redenen– altijd geweigerd). 
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Voor de collectes zelf en de verkoop van hun 
speldjes en afgeleide producten (ook hier 
ondertussen weer mokken, draagzakken, foulards, 
paraplu’s, sieraden, postzegels, speciale pins, enz.) 
wordt nog steeds beroep gedaan op individuele 
vrijwilligers en groeperingen die zich willen 
inzetten voor het goede doel. Zowel deze 
vrijwillige inzet als de aankoop van deze speldjes 
wordt nog steeds gedaan met de slogan “un 
geste, citoyens!”. En sinds 2008 worden deze 
zaken ook via een webshop aangeboden. 
Deze activiteiten zorgen voor ongeveer 90% van 
de inkomsten, de rest bestaat uit giften en 
legaten. 
 
De recentste opbrengsten variëren rond de 1,2 
miljoen euro per jaar. Voor 2014 werd het cijfer 
van € 1.400.000 vrijgegeven, een bedrag dat 
ongetwijfeld beïnvloed werd door de vele 
herdenkingen van het begin van de eerste 
wereldoorlog 100 jaar daarvoor en de invloed van 
de Franse media die deze herdenking uitgebreid in 
de schijnwerpers plaatsten. 
 
Omdat de begunstigde instelling als zijnde van 
openbaar nut erkend is, genieten giften, zowel 
van particulieren als van firma’s, overigens van 
een speciaal statuut dat deze sommen fiscaal 
aftrekbaar maakt. 
 

 
Van die opbrengsten gaat 58% naar sociale acties, 
25% naar activiteiten die de herinnering aan het 
verleden moeten levend houden (onder andere 
reizende tentoonstellingen en een magazine) en 
de resterende 17% dient om de machine achter 
de schermen draaiende te houden. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

De bedragen voor de aangehaalde sociale actie 
worden tussen twee doelen verdeeld: hulp aan 
veteranen en hun nabestaanden (niet alleen van 
militairen, maar nu ook van de gendarmerie, 
politie, brandweer, enz) enerzijds en solidariteit 
met weduwen en wezen van oorlog en terreur 
anderzijds. In 2015 konden 13.412 personen 
hiervan genieten. 
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In Duitsland loopt het anders  
 
In de Angelsaksische wereld en in Frankrijk blijkt 
de keuze dus in 1914-1915 feitelijk beslecht te 
zijn, in Duitsland kent het verhaal een langere 
aanloop en een andere nasleep. 
 

Duitsland was in 
1870 uit een 
massa kleine, 
haast feodale, 
staatjes ontstaan 
waarin Pruisen de 
boventoon ging 
voeren. 
De officiële 
nationale bloem 
van Pruisen (sinds 
circa 1800, denk 
ook aan de kleur 
“Pruisisch blauw”) 
én van het hele 
Pruisische leger 
was eveneens 

deze korenbloem, iets wat nadien in het ganse 
nieuwe Duitse keizerrijk werd overgenomen. 
Deze symboolbloem, tegen de volle culturele 
achtergrond van de toenmalige Deutsche 
Romantikwelle, was erg breed ingeburgerd. 
 
Onder andere de Frans-Duitse oorlog van 1870-
1871 had al een grote groep gewonde en 
gehandicapte oud-militairen opgeleverd en 
daarvoor was dan ook op het einde van de 19de 
eeuw al een (van overheidszijde gesteunde) 
traditie ontstaan, die qua aanpak naadloos bij 
andere, al bestaande caritatieve acties aansloot. 
 

Er bestonden immers 
al een hele tijd 
Blumentagen, 
jaarlijkse (meestal 
lokaal georganiseerde) 
evenementen die 
fondsen voor allerlei 
goede doelen poogden 
op te halen. 
De traditie was dat 
daarvoor (echte en/of 
artificiële) bloemen 
aan het publiek 
werden aangeboden. 

Achteraf ontwikkelde zich ook andere vormen van 
geldinzameling die zich hierbij aansloten, zoals 

bloemenoptochten, floraliën, promenade-
concerten, sportmanifestaties, jaarlijkse verkoop 
van postkaarten, enz. 
 
En er was ook een traditionele band tussen 
bepaalde soorten goede doelen en bepaalde 
bloemen: het bekendste was ongetwijfeld de 
Margeritentag, waar margrieten voor hulp aan 
wezen, kinderziekenhuizen en andere 
kinderdoelen aan de man werden gebracht. 
Ook bekend waren bijvoorbeeld Heckenrozentag 
(wilde roos, egelantier) en Anemonentag 
(anemonen), deze laatsten meestal bestemd voor 
diverse plaatselijke goede doelen. 
 

 
 
Het is dan ook makkelijk te begrijpen dat er voor 
de steun aan die behoeftige veteranen iets 
gelijkaardigs zou georganiseerd worden, en wat 
lag dan meer voor de hand dan om naar die 
nationale korenbloem terug te grijpen? 
En dus ontstonden de Kornblumentage… 
 

 
 
Deze vorm van geldinzamelingen kenden een 
steeds stijgend succes, met een hoogtepunt in de 
jaren net voor de eerste wereldoorlog. 
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Hier moet even opgemerkt worden dat specifiek 
in het Duitse geval postkaarten voor die periode 
een zeer grote (en vaak zeemzoete) bron van 
illustraties opleveren, ook los van het specifieke 
onderwerp van de oorlogsomstandigheden. 
En na het begin van de invasies van 1914 was de 
post immers het enige communicatiemiddel dat 
soldaten nog met hun achterban hadden en het 
belang van deze contactmogelijkheid groeide dus 
alleen maar door de “onverwacht” jarenlang 
aanslepende oorlog. 18 
 
In een eerste periode van de oorlog zien we 
vooral patriottisch-militaristische afbeeldingen 
met daarbij af en toe korenbloemen en vooral 
vergeet-me-nietjes opduiken, vaak gecombineerd 
met een symbolische iconografie (bijvoorbeeld 
vlaggen en kleurencombinaties) van de in het 
begin van die oorlog nog verbonden centrale 
mogendheden: Duitsland, Oostenrijk-Hongarije, 
Bulgarije en Turkije. 
 

 

                                                           
18  Sommige bronnen verwijzen trouwens ook naar het 

feit dat in oorlogstijd (al dan niet geïllustreerde) 

postkaarten van overheidswege eigenlijk liever gezien 

waren dan brievenpost: niet alleen hadden die kaarten 

meestal gestandaardiseerde afmetingen, maar ook voor 

eventuele censuurdiensten leverden ze een makkelijkere 

verwerking op. 

 
 
Die vergeet-me-nietjes 19, (in het Duits: Vergiß-
mein-nicht) waren een traditioneel symbool van 
verbondenheid en trouw tussen mensen die van 
mekaar gescheiden waren. Het is dus evident dat 
daar zeker in oorlogsomstandigheden ook 
spontaan en massaal naar teruggegrepen werd. 
 

 
 
Doorheen het jarenlang aanslepend geweld blijkt 
de korenbloem minder en minder voor te komen 
en wordt meer en meer overgeschakeld naar het 
vergeet-me-nietje als symboolbloem. 

                                                           
19  Myosotis, kleine blauwe (soms witte) bloempjes met 

diverse variëteiten die zowel in het wild groeien als 

gekweekt worden. 
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De hierboven aangehaalde promotie van de 
georganiseerde veteranenhulp via de 
korenbloem-acties blijkt na 1914 even snel 
achteruit te gaan als die caritatieve organisaties 
zelf. Uit sporadische sporen blijkt dat er midden 
de eerste wereldoorlog nog wel pogingen waren 
om die goede doelen op de oude manier voort te 
laten leven, maar dan niet meer met die 
traditionele blauwe korenbloemen, die meer en 
meer uit het zicht verdwenen… 
 

 
 
En ook daarmee verschilt de evolutie in Duitsland 
van die van de andere landen: overal elders 
kwamen de hulporganisaties pas na 1918 volop op 
dreef, in Duitsland vervielen ze in een sluimerend 
bestaan. Wat er nog restte waren kleinere, 
plaatselijke bijstandsinitiatieven. 
 
De chaotische jaren ’20 met de verwarde politieke 
situatie, vaak gewelddadige groeperingen en de 
economische catastrofe maakten dat ze als 
verliezers niet direct hun oude symbolen verder 
konden gebruiken. Sommigen pikten tussen de 
twee wereldoorlogen die korenbloem terug op, 
dan meestal als symbool van een heel-Duits 
maatschappij-ideaal, vaak organisaties die over de 
grenzen heen werkten. 20 

                                                           
20  Politiek bleef de korenbloem nog een marginaal 

bestaan leiden, bijvoorbeeld als symbool van de “Bund 

Köningin Luise”, de vrouwenorganisatie van het 

Stahlhelm-Verband. Ook werd het als symbool voor de 

22ste SS-Freiwilligen-Kavallerie-Division gebruikt, die 

vooral uit volksduitsers uit Schwabenland en Hongarije 

was samengesteld. Het vergeet-me-nietje daarentegen 

Ook na de tweede wereldoorlog werd meestal 
niet de “besmette” korenbloem terug opgepikt 21, 
maar er ontstonden wel enkele andere, meer 
plaatselijke tradities. 22 
 
Langzamerhand schijnt echter het vergeet-me-
nietje terug meer en meer op te duiken als 
symbool voor al hun oorlogsdoden. 
De Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge eV 
(zeg maar de Duitse tegenhanger van de 
Commonwealth War Graves Commission) paste 
ter gelegenheid van het honderdjarig herdenken 
van het begin van WO1 hun logo aan: 

 
 

 

Oostenrijk, met een apart kantje  

 
Oostenrijk heeft nog steeds de 
edelweis als symboolbloem, 
zowel bij de herdenkingen als bij 
een aantal Alpenregimenten. 
Dat geldt trouwens niet alleen 
voor Oostenrijk, alle gebieden 
die in het Alpenraum liggen 
maken hier gebruik van (ook 

bijvoorbeeld Zwitserland en de deelstaat Beieren). 
 
Een apart trekje in Oostenrijk is dat de 
korenbloem er nog regelmatig een bron van soms 
verhitte controverse vormt. Na WO2 namen 
enkele nationalistische rechts-radicale groepen 
het oude heel-Duitse symbool terug op als teken 
van hun streven. Dat werd dan later opgepikt 
door leden van de rechtse partij FPÖ, die bij 
feestelijkheden nog regelmatig ostentatief zo’n 
korenbloem in hun knoopsgaten dragen. 

                                                                                           

kende ook voor en tijdens het interbellum, en tot op 

vandaag, een vrij grote populariteit als een van de 

symbolen in de traditionele Duitse vrijmetselarij. 
21  Een opmerkelijke uitzondering daarop is het Vereins 

für das Deutschtum im Ausland (VDA) dat tot op heden 

een gestileerde korenbloem in z’n logo voert. 
22  Bijvoorbeeld de neerlegging van witte rozen (cfr. de 

naam van een weerstandsgroep uit München gedurende 

WO2) in Dresden en de verkoop van gelijkaardige 

artificiële bloempjes daar, telkens bij de herdenking van 

het bombardement van 1945. 
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In België: het “verloren symbool”  
 
In België wordt door de overheden, van federaal 
tot lokaal, heden meestal teruggegrepen naar de 
poppy als symboolbloem voor WO1. 23  

Eén overheid koos ter 
gelegenheid van de honderd 
jaar-herdenkingen van WO1 
resoluut om voor de margriet 
te gaan: de provincie Limburg. 
Ze ontwierpen hiervoor ook 
een eigen logo. 

Nochtans is noch de klaproos, noch de margriet 
de traditionele symboolbloem die al tijdens de 
oorlogsjaren door de soldaten in Belgisch uniform 
gehanteerd werd of hier nadien opdook in het 
ondertussen gekende patroon van herdenkingen 
en fondsenwervingen. 
 

Dat is onbetwistbaar het madeliefje… 24 
En dat dat madeliefje niet helemaal vergeten 
werd, is grotendeels te danken aan de koppige 
inzet van één man: Walter Lelièvre. 25 
 

 

                                                           
23  Een duidelijke verklaring schijnt hier niet voor te 

bestaan, al verwijst men wel naar het feit dat de 

Vlaamse regering dit de facto koos omwille van de 

grotere internationale uitstraling die men dacht te 

kunnen bereiken door vast te haken aan de bekendheid 

in de wereld van het gedicht “In Flanders Fields”. 
24  Die twee bloemen lijken qua uitzicht wel erg op 

mekaar, op de grootte na: een margriet (Leucanthemum 

vulgare) haalt makkelijk een stengelhoogte boven de 50 

cm, madeliefjes (Bellis perennis) halen met moeite een 

hoogte van 15 cm. In het Frans noemt men het 

madeliefje (“la pâquerette”) trouwens ook wel “la petite 

marguerite”. 
25  Walter “Wally” Lelièvre, cdt vlw bd, navigator 40ste  

Smd Heli Koksijde, nu stadsarchivaris van Nieuwpoort. 

Hij heeft in z’n eentje jarenlang opzoekingswerk gedaan 

en ijvert ook overal om die madeliefjes terug in ere te 

herstellen. Naast een tentoonstelling en een brochure 

leverde hij ook grotendeels de documentatie hierover 

waar het museum In Flanders Fields mee uitpakt (onder 

meer in hun dossier nr. 5: “herdenkingsbloemen”). Heel 

wat van de illustraties in dit deel kunnen hier dan ook 

dank zij hem getoond worden. 

In België kwamen de acties voor bijstand aan de 
oorlogsslachtoffers zeer vroeg in het conflict al op 
gang. 
Ook hier waren het weer meestal initiatieven van 
vrouwengroepen die er hun schouders onder 
zetten. En ook hier werd vrij spontaan 
teruggegrepen naar bloemen als symbool… 
 

 
 
Een typisch voorbeeld daarvan is de organisatie 
die zich in het najaar van 1914 al begon in te 
zetten voor kinderen: l’Oeuvre Nationale des 
Orphelins de la Guerre – het Nationaal Werk der 
Oorlogsweezen. 
Deze organisatie, beter gekend als “La Fleur de 
l’Orphelin – Het Weezenbloempje”, verzamelde 
tijdens de oorlogsjaren al volop hulp. Enerzijds 
door een lidmaatschap (of meer honoraire titels al 
naargelang het overgemaakte bedrag) aan te 
bieden, waarna de intekenaars dan ieder jaar een 
persoonlijke dankbrief ontvingen. Anderzijds door 
de verkoop van bloemen, eerst met echte 
bloemen, want via affiches werd letterlijk 
opgeroepen: “alle bezitters van bloemstruiken, 
hoe klein ook, worden dringend verzocht hun 
bloemenoogst van één dag aan het werk te 
schenken”. Later kwamen er bijvoorbeeld ook 
omhalingen van kinderkleding en dergelijke bij. 
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Na het einde van de eerste 
wereldoorlog bleef deze 
organisatie voortwerken en 
bracht ze net als elders ook 
bloemenspeldjes aan de man. 26 
 
 

Maar uit bewaarde 
correspondentie van Belgische 
frontsoldaten blijkt wel dat al 
tijdens die oorlogsjaren het 
meestal madeliefjes waren die ze 
in hun brieven bijstopten. 

 

 
Briefje van de oom-soldaat van Brigitte Raskin, 
dat hij op 25.07.1916 aan z’n familie stuurde 

(De Standaard 17.10.2014, rubriek DS-opinie). 

                                                           
26  Een apart kenmerk van die naoorlogse  

geldinzameling hier was wel dat niet alleen bloempjes 

gesleten werden, maar dat er ook “vrijkaarten” konden 

aangeschaft worden. Op de illustratie uit 1923 

hierboven staat letterlijk dat een bloempje een 

minimumprijs van 25 cent had, maar dat ook “kaarten 

van 1, 2, 5, 10 en 20 frank, die het publiek van alle 

verder aanzoek der inzamelaars ontslaan, worden 

verkocht ten zetel van het plaatselijk bestuur”… 

Dat was misschien niet zo verwonderlijk: 
madeliefjes waren kleine bloempjes en konden 
dus vrij makkelijk ingesloten worden. En 
gedroogde wilde bloemen waren vaak het enige 
“geschenkje” dat soldaten nog aan hun dierbaren 
konden bezorgen. 
Bovendien mag men niet vergeten dat de 
Belgische troepen puur door de geografie in een 
aparte situatie zaten: alle andere strijdende 
partijen hadden open lijnen naar hun hinterland, 
waarmee de postdiensten onderling nog relatief 
vlot stukken konden uitwisselen. Brieven van 
Belgische frontstrijders moesten ofwel 
gesmokkeld worden, ofwel heel moeizaam, traag, 
met veel omwegen en “verlies” via 
censuurdiensten passeren, ofwel op één of 
andere manier een omweg proberen te maken 
langs een neutraal land dat (zij het met moeite) 
nog postuitwisseling met het bezette Belgische 
grondgebied had. Vandaar ook het belang dat 
“soldatenmeters” gespeeld hebben. 27 
 

Van die brieven met madeliefjes en/of margrieten 
zijn er een behoorlijk aantal nog bewaard. 
Het bekendste voorbeeld is wel de brief die de 
frontsoldaat Jean D'Hulst op 02.09.1918 aan z’n 
echtgenote Madeleine schreef (die toen als 
vluchtelinge in een Franse munitiefabriek werkte): 

“Ge vraagt mij of ik geen bloempje kan 

vinden voor u, 'k geloof wel van ja, ik heb er 

gister zien staan maar 't is nogal gevaarlijk 

om ze zo te gaan halen, want ik zit niet ver 

van de Duitschen en zij slapen niet. (…) 

Zoud gij geloven Madeleine dat ik hier om 

een tafel zit te schrijven bij het licht ener 

electrische lamp, en een kelder ener villa op 

eenige meters van den vijand, wij zitten hier 

juist gelijk in een doolhof van kelders en 

gevaarlijke gangen, ‘t is curieus om zien. 

‘k Ga eens achter een bloempje gaan zien." 
Honderd jaar later zit dit margrietje uit het 
niemandsland nog steeds aan die brief. En toen 
zijn zoon André uit Genk die brief terugvond, nam 
de provincie Limburg deze over als één van de 
pronkstukken voor hun herdenkingsactiviteiten. 28 

                                                           
27  Vooral Zwitserse en Franse (omwille van de taal) 

meisjes en vrouwen die een hen onbekende soldaat 

“adopteerden” om dan regelmatig met hem te 

corresponderen. Naast het effect op de soldatenmoraal, 

kon die (bijvoorbeeld “neutrale” Zwitserse) 

tussenpersoon ook nog proberen om voorzichtig wat 

nieuwsuitwisseling met zijn familie in België te hebben. 
28  Zie ook de korte verfilming van dit stukje kleine 

geschiedenis op: http://youtu.be/IAlPvAW00xE. Dat 

bloemetje vormde ook deels het model voor hun pin. 
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Het gebruik om bloemen in de briefwisseling op te 
sturen bestond trouwens bij alle troepen. 
Marguerite Roisin (1901-1979) was vanaf 1914 
zo’n jonge Franse “marainne de guerre” 
(soldatenmeter) en kleefde in haar dagboek de 
ontvangen bloemen van elke correspondent, haar 
“fleurs du front”. Bij twee van hen moest ze er 
achteraf in potlood “tué” bij noteren. 
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Bij het einde van de vijandelijkheden kwam naast 
de caritatieve acties van de vrijwilligers nu ook de 
overheid snel met structuren om de 
oorlogsslachtoffers onder hun hoede te nemen. 29 
Al in 1919 werden twee instellingen opgericht: 
“l'Œuvre nationale des orphelins de la guerre - 
Nationaal werk voor oorlogswezen” (ONOG - 
NWOW) en “l'Œuvre nationale des Invalides de 
guerre - Nationaal werk voor oorlogsinvaliden” 
(ONIG - NWOI). 30 
 
Maar de fondsenwerving via een beroep te doen 
op de vrijgevigheid van het brede publiek liep ook 
door. En telkens weer duikt dat madeliefje als 
gekozen symbool op… 
Bij herdenkingen rond de 11ste november, 
nationale feestdagen, de “dag van den Ijzer”, enz. 
trokken vrijwilligers de straat op om geld in te 
zamelen. En ook hier zien we hetzelfde patroon 
als in de buurlanden: verkoop van postkaarten, 
artificiële bloemenspeldjes, lidmaatschappen van 
caritatieve verenigingen en gelijkaardige 
initiatieven. 

 

 
Madeliefjes-pins, daterend uit het interbellum. 

Er was eigenlijk geen gestandaardiseerde vorm. 
(verz. Philippe Oosterlinck) 

                                                           
29  Al liep dat spijts alle grote woorden in de praktijk 

ook al eens compleet en ronduit catastrofaal verkeerd: 

cfr. de beschrijving van het geval Sammels in ditzelfde 

nummer. En hij was zeker niet de enige… 
30  In 1938 kwam er nog een derde instelling bij: 

“l'Œuvre nationale des anciens combattants, déportés 

et prisonniers politiques - Nationaal werk voor oud-

strijders, weggevoerden en politieke gevangenen” 

(ONAC - NWOS). Achteraf kwamen er nog instellingen 

bij en na verscheidene naamswijzigingen en fusies zag  

uiteindelijk in 2003 “l'Institut des vétérans - institut 

national des invalides de guerre, anciens combattants et 

victimes de guerre – Instituut voor veteranen - 

nationaal instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders 

en oorlogsslachtoffers” (IV-INIG – IV-NIOOO) het 

daglicht. 

 
 

 
 

 
Postkaarten die in de jaren ‘1910 en ‘1920 

(onder meer deur-aan-deur) werden verkocht. 
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De meeste zichtbaarheid in dit verband genoot 
ongetwijfeld een instelling die zich naar analogie 
van de Engelse en Franse tegenhangers gedroeg 
en die naar buiten kwam met de naam “La 
pâquerette du combattant – Het madeliefje van 
den oud-strijder” 31, verbonden aan de 
overheidsinstellingen voor hulpverlening. 
 

 
Van dit alles is nog weinig bronmateriaal 
overgebleven 32 en uit de schaarse en 
versplinterde bronnen kan afgeleid worden dat 
deze acties tijdens het interbellum toch een 
behoorlijk succes moeten gekend hebben. 
 
                                                           
31  Blijkbaar opgestart circa 1923 als de “Ligue National 

du Souvenir” met als voorzitter prins Jean de Merode. 
32  Walter Lelièvre doorploegde onder meer een massa 

administratieve bronnen voor de provincie West-

Vlaanderen (omdat er bijvoorbeeld voor publieke 

geldinzamelingen officieel toestemming moest 

gevraagd worden) en bracht zo een hoop 

bestuursbeslissingen en briefwisseling terug aan het 

licht (een aantal staan in zijn voornoemde brochure). 

Zo blijken ook hier vrijwilligers (onder andere 
veteranenverenigingen en schoolkinderen) voor 
deze acties gemobiliseerd te worden en hiervoor 
mochten ze dan nadien als dank bijvoorbeeld naar 
een jaarlijkse bijeenkomst komen. 
De verkoop vond meestal in de maanden april / 
mei plaats (behalve in 1940, toen die inzameling 
naar november verschoven werd). 
 

Voor zover kan afgeleid 
worden uit de 
bestuursmemorialen 
ging de opbrengst eind 
jaren ’1930 naar de 
werken van de 
Fédération interallié des 
anciens combattants – 
Intergeallieerde 
federatie van oud-
strijders (FIDAC – IFOS) 
en naar het ONAC-
NWOS. 
 
Zelfs nog tijdens WO2 
werden er speldjes aan 
de man gebracht: er is 
briefwisseling van de 
toenmalige organisatie 
“Winterhulp” 

teruggevonden, waarin deze oproept de verkoop 
te ondersteunen. 
 
Blijkbaar liepen deze activiteiten nog even na de 
tweede wereldoorlog door en nog steeds met 
heel wat notabelen op de steunlijsten. 
Details tonen dat op dat ogenblik niet alleen 
madeliefspeldjes verkocht werden maar ook 
andere bloemen, evenals medailles met een 
patriottisch motief – of er gewoon een collecte 
georganiseerd werd. 
Maar in de jaren ‘1950 begon het allemaal te 
slabakken en in de jaren zestig schijnt het volledig 
uitgedoofd te zijn. 
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En sindsdien verscheen hier onder Angelsaksische 
invloeden langzamerhand meer en meer de 
klaproos weer ten tonele. 
 
Al zijn er tekenen dat men ook hier de oude 
traditie van de eigen soldaten uit de eerste 
wereldoorlog weer wil oppikken. 
 

De tentoonstelling die in Ieper in 2015 aan dit 
onderwerp gewijd was bracht heel wat 
voorwerpen bijeen waar telkens weer dat 
madeliefje opdook. 
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Dat die klaproos ondertussen hier heel erg in de 
geesten ingeburgerd raakte, is duidelijk te zien 
aan een aantal logo’s die hier voor de 
herdenkingen van 100 jaar eerste wereldoorlog 
opdoken: maar een greep uit de vele… 
 

 
 
 

Maar gelukkig zijn er ook die teruggrijpen naar 
ons eigen erfgoed om mee naar buiten te treden… 
 
 

De genieschool van het 
Belgisch leger bracht 
bijvoorbeeld een geëmailleerd 
speldje van een gestileerd 
madeliefje uit. 
 

En zoals reeds vermeld: 
de provincie Limburg 
nam het initiatief om, 
tegen zowat alle anderen 
in, toch het madeliefje / 
margriet tot hun symbool 
van de herdenkingen te 
promoveren. 

Ze zorgden voor de productie van een speldje 
(circa 27 mm doorsnede) dat ze via hun diensten 
verspreiden. 
Ook gemeenten buiten Limburg maken hier 
gebruik van: zo heeft bijvoorbeeld onze 
buurgemeente Londerzeel dit oude embleem van 
onze eigen geschiedenis en soldaten de voorbije 
jaren al tijdens lokale plechtigheden weer naar 
het publiek gebracht… 

 

DE KERSOUWKENS VAN DEN IJZER  33 
 

Wij zijn de kleine bloemekens, 

De bloemekens van het front, 

Wij bloeien langs de wegen 

Van Belgiës vrijen grond! 

Wij groeien daar ten trooste 

Der mannen van het front, 

Wij lachen en – zij zien het, 

En lachen ook een stond… 

Wij zijn de klein Kersouwkens 

Van Belgiës roemvol front, 

Wij zien er Belgiës mannen, 

Vol hoop en ’t hart gezond. 

Wij tooien voor die kerels 

Het Vlaamsche, heilig front, 

En kussen – als zij vallen 

Hun bleeken, dooden mond. 

 

Ik groet U, kleine bloemekens, 

Gij hartjes van het front! 

Gij sterkens langs de wegen 

Van Belgiës vrijen grond. 

Ik zie U, en ik droomde 

Van mannen aan het front, 

Ik hoor hun stemmen weder, 

En druk hun hand een stond. 

Gij zijt de klein kersouwkens 

Van Belgiës trouwe front, 

Gij zijt de teere boden 

Van hem die U verzond. 

Gij zijt de Vlaamschen bloemekens 

Met schoonen, gouden mond: 

Ons mannen aan den IJzer 

Zijn bloemen van het front. 

 
Johan De Maegt, juli 1918. 

 

 

 
 

                                                           
33  “Kersouw”: gewestelijke term voor een madeliefje, 

vermeldingen sinds circa 1350, afkomstig van het 

Franse woord “cousoude” (dialect voor een madeliefje). 
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Een oude combinatie-traditie 
 

 
 
Het was al sinds het begin van de eerste 
wereldoorlog bij alle partijen iets dat overal terug 
te vinden was: men combineerde zijn eigen 
symbolen met betrokken groepen. Aan de 
geallieerde kant (in het zog van de “triple 
entente”) én aan de zijde van de centrale 
mogendheden (in het zog van de “triple alliance”). 
 

 
 

Recenter verschijnen er weer visualisaties die 
vaak met een combinatie van symboolbloemen 
werken: van stadslogo’s tot pins tot 
evenementen. 
 
Zo verzorgde de stad Blankenberge in 2014 
bijvoorbeeld rond de Duitse “bunker Noord” langs 
de Brugse Steenweg, nu een memoriaal, een 
aanplanting met zowel klaprozen als 
korenbloemen als madeliefjes. 
 
En koos Nieuwpoort voor een logo dat de drie 
bloemen bijeen bracht. 
 

 

 
Walter Lelièvre was de drijvende kracht achter 
een speldje dat eveneens de drie geallieerde 
soldaten-symbolen groepeerde: 
 

 
 
Maar waarschijnlijk het mooiste is uiteindelijk wel 
het logo dat de groep van zes musea in de 
Westhoek nu samen gebruiken om mee naar 
buiten te treden. 
Het is in ieder geval het meest sprekende beeld 
dat de ellende in onze Vlaamse velden van een 
hele generatie jonge mensen in uniform van 
diverse herkomst reflecteert: 
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