PROFESSOR P. DE KEYSER IN NEDERLAND TIJDENS DE
EERSTE WERELDOORLOG
EEN FOLKLORIST EN ZIJN INTERESSE VOOR HET
SOLDATENLEVEN
Dominique J.B. VANPÉE

Lid van het Publicatiecomité van de Bladen voor Documentatie, Belgische Vereniging voor
Documentatie (ABD-BVD)
■■ Professor Paul De Keyser ligt aan de oorsprong van het volkskundig onderzoek van het soldatenleven en de oorlogsfolklore in
Vlaanderen. Hij nam ook het initiatief tot een 'folkloristische' vragenlijst hierover. Zijn verblijf in de Nederlandse interneringskampen
te Kampen en Harderwijk als Belgisch militair tijdens de Eerste Wereldoorlog is daar niet vreemd aan.
■■ Le professeur Paul De Keyser est à l'origine des recherches sur le folklore lié à la vie de troupe et le folklore de guerre en
Flandre. Il a également pris l'initiative d'un questionnaire "folklorique" sur ce sujet. Son séjour dans les camps d'internement
néerlandais à Kampen et à Harderwijk en tant que soldat belge pendant la Première Guerre mondiale n'y est pas étranger.

In Volkskundige aantekeningen. Nota's en bibliografie
bij "Eigen aard" (1962) schreef buitengewoon
professor aan de Katholieke Universiteit te Leuven
en lid van de Koninklijke Commissie voor Volkskunde
dr. K.C. Peeters: "De loting wordt in dit overzicht
behandeld als een onderdeel van de levensloop (...).
De Nationale Commissie voor Folklore heeft in 1939
een vragenlijst verspreid, jaarboek I (1939) 27-28, die
echter wegens de onmiddellijk daarna uitgebroken
oorlog weinig of geen resultaat heeft opgeleverd. Het
was een initiatief van Prof. P. DE KEYSER, die tijdens
zijn verblijf in Nederland gedurende wereldoorlog
I een volkskundig onderzoek in verband met het
soldatenleven instelde (...)".1
Niet dat hij de eerste was die in zijn werk het had
over de krijgsdienst en oorlog. Romanschrijvers als
Hendrik Conscience gaven al eerder een inkijk.2
Van Es schrijft over Paul De Keyser: "Maar ook in de
volkskunde heeft hij alle gebieden betreden en steeds
met succes. In menig geval heeft hij zelfs pionierswerk
verricht. Zijn eerste belangrijke folkloristische bijdrage
handelde over Oorlogsfolklore en verscheen in de
Almanak van 't Zal wel Gaan voor 1919 (nr. 85). En
geen wonder! In 1914, als eenvoudig "piot" bij het 5e
linieregiment, werd hij, na gekwetst te zijn geweest
te Heist-op-den-Berg, geëvacueerd naar Antwerpen
en na de val van deze stad naar Nederland, waar hij
achtereenvolgens geïnterneerd werd te Kampen en
te Harderwijk. Als jong filoloog - hij had immers juist
vóór het uitbreken van de eerste wereldoorlog aan de
Gentse Universiteit de doctorstitel in de Germaanse
Filologie met grote onderscheiding behaald - vond
hij in die interneringskampen een gunstig midden
om allerlei gegevens met betrekking tot de volkstaal
en het volksgeloof te verzamelen, alsook talrijke
volksvertelsels (soldatenmoppen en -grapjes) aan
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te tekenen. (...) Het is een feit dat gedurende zijn
interneringstijd zijn roeping als folklorist zich aan
hem geopenbaard heeft (...)."3
In het kamp van Harderwijk tekende hij uit de mond
van Bargoenssprekende Belgische militairen enkele
woorden op.4
Tijdens zijn Nederlands verbijf in de Eerste Wereldbrand
publiceerde hij al over die soldatenfolklore in Vrij
België.5 De tijd was er rijp voor want in het Duits
verscheen een jaar eerder al, in 1916, een studie
over bijgeloof en de wereldoorlog door Albert Hellwig.6
Direct na WOI in 1919 verscheen zijn Vlaamse
oorlogsfolklore, een ernstig artikel zoals eerder
hierboven aangehaald. Hij stelde in dit artikel:
"Gedurende de oorlog lieten wij in de frontbladen een
oproeping verschijnen ten einde, naar het voorbeeld
der " Société Suisse des traditions populaires ",
gegevens te verzamelen voor een Belgisch museum
van oorlogsfolklore. De oproeping werd door enkelen
beantwoord, weinigen echter leverden een zo rijke
oogst op als Fr. Evermar van Moere, aan wiens
schrander opmerkingsvermogen en warme liefde
voor volk en taal de Vlaamse oorlogsfolklore veel
te danken heeft."7
In het Interbellum hield De Keyser niet op met te
publiceren over het onderwerp in de krant de Vooruit.8
Zelfs bij de aanvang van de Tweede Wereldoorlog was
een publicatie voorzien van hem over 'oorlogsfolklore
1939-1940'. Ze verscheen niet: "Bij de inval van
de Duitsers in Mei 1948 [sic: moet zijn 1940] was
een gedeelte van de dubbele aflevering 3-4 van
"Oostvlaamsche Zanten" (Mei-Augustus 1940), blzn.
81-126 gezet. Het bevatte van de hand van Cl. V.
Trefois, Frontleven. Eene bijdrage tot de oorlogsfolklore
63

Dominique J.B. VANPÉE

van 1914-1918, blzn. 81-116 en van Prof. Dr P. de
Keyser. Oorlogsfolklore 1939-1940, blzn. 117-126,
met de vermelding "Wordt voortgezet". Niet alleen
werd de beloofde voortzetting niet gepubliceerd,
doch het gezette eerste gedeelte, werd, ter wille
van de Duitse bezetting, ingetrokken."9
Wel verschijnen er vanaf 1941 kleine bijdragen van
hem in hetzelfde tijdschrift over specifieke facetten
van de oorlogsfolkore met betrekking tot de Tweede
Wereldbrand.10
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Na hem zullen andere volkskundigen/folkloristen of
historici het deelgebied der 'oorlogsfolkore' verder
bewandelen, zelfs in het 'atoomtijdperk'.11
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8.

De Keyser, P. De folklore van den soldaat. Vooruit, 1 september 1929, 15 september 1929, 22 september 1929, 29
september 1929, 13 oktober 1929, 20 oktober 1929, 27 oktober 1929 en 2-3 november 1929.

9.

Roemans, R. Bibliographie van Prof. Dr P. de Keyser. In: Album Prof. Dr Paul de Keyser. De jubilaris aangeboden bij
zijn zestigste verjaardag. Drukkerij De Meester, 1951, p. LXXIX, voetnoot 7.
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