
 

Een revolverschot lesbrief #1:  
Virginie Loveling en de zussen Santander 
 
Een revolverschot (1911) is spannende roman, die je niet in één genre kan vatten. In de 
roman volgen we de twee zussen Marie en Georgine, die erg van elkaar verschillen, maar 
allebei wees zijn, en ongetrouwd. In het Oost-Vlaamse dorpje waar ze wonen kent iedereen 
elkaar. Plots ontwikkelen ze allebei gevoelens voor de populaire muziekdocent Luc Hancq, 
die de zussen schietlessen en een revolver geeft, zodat ze zichzelf kunnen verdedigen. Een 
fatale move, want voor het einde van het boek vloeit het bloed rijkelijk.  
 
 
Achtergrond: Virginie Loveling (1836-
1923)  
 
Virginie Loveling werd in 1836 geboren in 
Nevele in Oost-Vlaanderen. Ze groeide op in 
Nevele met haar zussen Rosalie en Pauline, 
maar de zussen verhuisden na het overlijden 
van hun vader in 1846 naar Gent. Later 
woonde ze afwisselend in Nevele en Gent, 
waar ze in 1923 stierf. Ze heeft veel werk op 
haar naam staan: Loveling schreef naast fictie 
ook gedichten, korte verhalen, kinderboeken, 
essays, maar is ook bekend om haar 
Oorlogsdagboeken, die ver na haar dood zijn 
uitgegeven.  
 
Een revolverschot is één van haar latere 
werken: ze schreef het in 1905 toen ze bijna zeventig was en de roman verscheen pas in 
1911. De roman was niet het eerste verhaal dat zij in het fictieve dorpje Vroden liet afspelen, 
maar volgens velen is het wel de meest volmaakte Vroden-roman en het hoogtepunt van 
haar oeuvre. Ook bijvoorbeeld de roman Erfelijk belast speelt zich in Vroden af. Sommige 
personages uit het ene boek kunnen in het andere boek ook zomaar voorbij komen; het is 
hetzelfde fictieve universum (eigenlijk net zoals in de Marvel Universe!).  
 
Virginie Loveling schreef ook onder de mannelijke pseudoniemen Louis Bonheyden en 
W.G.E. Walter. Via haar literaire werk, en onder de naam W.G.E. Walter, sprak Loveling zich 
politiek uit. Zij was fel tegen de allesoverheersende invloed van de katholieke kerk in het 
onderwijs.  
 

 
 
Opdracht 1 
a. Virginie gebruikte een mannelijke pseudoniem, waarom zou ze dat hebben gedaan?  
b. Wanneer werd het vrouwenkiesrecht in België ingevoerd? Wat zou er gebeurd zijn als 

ze haar politieke teksten wel onder de naam van Virginie Loveling had gepubliceerd? 



 

c. Kan je nog meer voorbeelden noemen (of opzoeken) van bekende vrouwen die zich als 
man hebben voorgedaan om iets gedaan te krijgen?  

 
 
De zussen Loveling en de zussen Santander 
 
Virginie en haar zus Rosalie schreven samen gedichten. Samen schreven zij meerdere 
bundels, en Rosalie schreef zelf ook korte verhalen. Hun vader was Duits, dus spraken de 
zussen ook Duits en Rosalie bracht vertalingen uit van het werk van de Duitse auteur Klaus 
Groth. Rosalie was twee jaar ouder dan Virginie en stierf in 1875, op 41-jarige leeftijd.  
 
Een revolverschot kampt met duistere thema’s. De dood en psychologische trauma’s zijn 
alom vertegenwoordigd. De relatie tussen de zussen Santander is ook complex: Marie 
draagt al haar hele leven zorg voor Georgine, maar toch spelen er ook andere gevoelens op, 
zoals jaloezie. De liefde (en soms haat) tussen de zussen is een belangrijk thema in Een 
revolverschot. 
 

 
Rosalie (links) en Virginie Loveling in 1851 (Foto Letterenhuis) 

 
Trouwens, Virginie Loveling heet voluit Marie Virginie Loveling. Zou ze het karakter van 
Marie Santander naar zichzelf vernoemd hebben? 

 
 
 
Leesfragment: hoofdstuk 2 “Zodra zij buiten hoorbereik waren” pagina 13 t/m 14 “...de 
zogezegde “De Zeevers”.” en lees ook hoofdstuk 6. 
 
 



 

 
 



 

 
 

 
 
Opdracht 1. 
a. Na het lezen van het leesfragment én hoofdstuk 6 van Een revolverschot: noteer in 

steekwoorden wat voor vrouwen de personages Marie en Georgine zijn. Wat zijn de 
verschillen tussen de twee zussen? Onderbouw je karakterisering van het personage 
met citaten (inclusief paginanummers) uit de tekst. 

b. Had men toen hetzelfde schoonheidsideaal als nu? Kan je dat terugzien in hoe men over 
de zussen praat? 

c. Wiens perspectief volgen we in Een revolverschot? Zitten we, volgens jou, het meest in 
het hoofd van Marie, of van Georgine? Wie leren we beter kennen? 

 
Opdracht 2. 
Het boek is in de derde persoon geschreven, maar af en toe verandert dat naar een ik-
verteller. Het gebruik van ‘ik’ komt een aantal keer voor: in hoofdstuk 8, op pagina 38 van de 
Salamander uitgave: “olie, kalk en ik weet niet wat nog”, in hoofdstuk 10, op pagina 44: “ik 
weet niet aan wat,”, in het begin van hoofdstuk 35 op pagina 123 van de Salamander editie: 
“ik weet niet”. 
 
a. Wie zou deze ik-figuur kunnen zijn?  
b. De ik-figuur gebruik woorden zoals “ik weet het niet” – is het een betrouwbare verteller? 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Bronvermelding:  
Een revolverschot, Virginie Loveling. Gemoderniseerd en van een nawoord voorzien door 
Annelies Verbeke. Een Salamander klassieker, uitgeverij De Geus, 2021. 
https://www.singeluitgeverijen.nl/de-geus/boek/een-revolverschot/ 
 
https://www.literatuurgeschiedenis.org/schrijvers/virginie-en-rosalie-loveling 
 
https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=love002 

https://letterenhuis.be/nl/pagina/virginie-loveling 

 

 
Fixdit Podcast  
https://open.spotify.com/episode/3g8lYmlfmPqwyO2jOWIcGq?si=bda8d3b6642348db  
“In de eerste aflevering praat Jannah Loontjens met Leen Huet, Bert Van Raemdonck en 
Annelies Verbeke over de roman Een revolverschot van de Belgische auteur Virginie 
Loveling, uit 1911.  

Virginie Loveling genoot als auteur een hoge status tijdens haar leven. Haar werk werd 
zowel in België als in Nederland veel gelezen. Vooral de gedichten die ze samen met haar 
zus Rosalie schreef bleven nog lang leerstof op middelbare scholen. Een roman als Een 
revolverschot – vaak als een hoogtepunt in haar bejubelde oeuvre beschouwd – is van een 
kwaliteit waarop de tand des tijds geen vat heeft. Hoe komt het dan toch dat de auteur velen 
vandaag onbekend is? De Fixdit Podcast wil daar alvast graag iets aan doen.” 

 
Vlogboek  
In opdracht van het schrijverscollectief Fixdit maakte Jörgen Apperloo (van het YouTube-
kanaal Vlogboek) een video over Een revolverschot van Virginie Loveling. De video maakt 
deel uit van een serie video’s voor het voortgezet onderwijs met moderne literaire 
klassiekers geschreven door vrouwen.  
https://youtu.be/xAuKjY2kbVQ  
 
 
Meer informatie over Fixdit: 

Schrijverscollectief Fixdit streeft naar meer diversiteit in de canon en 
de literaire wereld. Door o.a. acties, essays, open brieven en 
gesprekken wil Fixdit het bewustzijn over genderongelijkheid in de 
letteren vergroten en de canon uitbreiden met werk van belangrijke 
vrouwelijke auteurs. 

Fixdit is Yra van Dijk, Sanneke van Hassel, Rachida Lamrabet, 
Jannah Loontjens, Munganyende Hélène Christelle, Christine Otten, 
Gaea Schoeters, Shantie Singh, Fleur Speet, Manon Uphoff en 
Annelies Verbeke 


