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Voorwoord  

In augustus 2014 is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak, een 
gebeurtenis die wereldwijd herdacht zal worden. Een van de slechts twaalf neutrale landen 
tijdens de Eerste Wereldoorlog was Nederland. Het ligt om die reden voor de hand te 
veronderstellen dat wij 2014 gewoon aan ons voorbij laten. Wij deden immers niet mee. Niets 
is minder waar.  

Nederland was weliswaar geen strijdende partij, maar ons land ondervond op verschillende 
manieren de ingrijpende gevolgen van de oorlog. Allereerst was er de algehele mobilisatie van 
het Nederlandse leger, een operatie van ongekende omvang. Na de val van Antwerpen 
overspoelden in oktober 1914 een miljoen, veelal Belgische, vluchtelingen ons land (op een 
bevolking van ongeveer zes miljoen Nederlanders!) die moesten worden opgevangen. Door 
mijnen en de onbeperkte duikbootoorlog van de Duitsers kwamen meer dan duizend 
bemanningsleden van Nederlandse schepen om. Schaarste maakte jarenlange rantsoenering 
noodzakelijk, wat onder andere leidde tot het beroemde Aardappeloproer in Amsterdam. 

Nederland en ook Twente hebben dus ook een verhaal als het gaat om de Eerste Wereldoorlog. 
En hoewel relatief onbekend, is het verhaal het waard om verteld te worden. 

 

 
Bron: samenlerendgent.be 

 
Bron: livius.nl 
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Inleiding  

Op 30 juli 1914, een maand na de moord op Frans Ferdinand, verklaarde Nederland zich 
neutraal. Toch merkten wij wel degelijk iets van de woedende oorlog in Europa. Zo nam 
Nederland vluchtelingen op, werden onze handelsschepen getorpedeerd en stagneerde onze 
economische groei. Daarnaast was de oorlogstijd een continu spel van aftasten; hoe ver 
konden de oorlogvoerende landen gaan in het schenden van onze neutraliteit? En wat deed 
Nederland om zichzelf staande te houden tussen de vechtende kemphanen in? 

 

Een Franse duikboot, de acht bemanningsleden kwamen om het leven 

Omdat de normale handelsroute van Nederland geblokkeerd was, vertrok de voorzitter van de 
ministerraad, Pieter Cort van der Linden, in het geheim naar Duitsland. Daar had hij een 
geheime ontmoeting met de hoge Duitse diplomaat Johannes Kriege op 31 januari 1917. 
Anton Kröller, een handelsmagnaat deed ook mee; hij overlegde met de Centrale Mogendheden 
en gebruikte zijn handelsimperium als dekmantel zodat zijn acties niet als schendingen van 
de Nederlandse neutraliteit gezien konden worden. Het resultaat? Duitsland garandeerde een 
“vrije vaargeul” vanaf de Nederlandse westkust naar het noorden via het oostelijke gedeelte 
van de Doggersbank. Daarnaast zou de kolenimport vanuit Engeland naar Nederland 
opdrogen. Ter compensatie zorgden de twee mannen dat de Duitsers extra kolen zouden 
leveren. 

Wij hebben Nederlands-Indië omdat de Engelsen dat goed vinden.” Onze koloniën waren één 
van de grootste redenen om neutraal te blijven in de Eerste Wereldoorlog. “Wanneer Nederland 
zich aan de kant van Duitsland of Engeland zou voegen, zouden onze koloniën in handen van 
die grote machten vallen,” vertelt Wim Klinkert, professor aan de Universiteit van Amsterdam 
en gespecialiseerd in militaire geschiedenis. “Nederland was niet sterk genoeg om haar eigen 
kolonie te verdedigen en het was een zodanig belangrijk strategisch gebied dat we het ons niet 
konden veroorloven om dat kwijt te raken.” Belangrijk was ook dat de oorlogvoerende landen, 
Engeland en Duitsland, onze neutraliteit toelieten en respecteerden. En dat had allemaal te 
maken met hun eigen belangen. “Engeland had zo geen vijanden vanaf de Nederlandse 
Noordzeekust te dulden en Duitsland had toch een soort aanvoerkanaal nadat de Britten de 
Duitse wateren hadden geblokkeerd.” Toch werd onze neutraliteit in de jaren na de uitbraak 
van de oorlog meerdere keren geschonden. 

Onder het Nederlandse volk leefde vooral angst en afschuw,” vertelt Samuël Kruizinga, 
werkzaam als Universitair Docent Nieuwste Geschiedenis, aan Scientias.nl. “Angst omdat men 
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had kunnen zien wat er met het kleine België was gebeurd en afschuw omdat men de oorlog 
zag als een monumentale verkwisting van mensenlevens.” België, dat net zoals Nederland de 
neutraliteit had verklaard, werd toch aangevallen door de Duitsers. Klinkert: “De Duitse grens 
in Frankrijk werd zeer goed bewaakt. Daarnaast was het een heuvelachtig terrein en was het 
moeilijker om frontaal aan te vallen. De Duitsers hadden daarom maar één optie over: vanaf 
België Frankrijk aanvallen. De Duitsers waren van mening dat de belangen van de staat 
belangrijker waren dan de neutraliteit van een land.” Met de aanval gaf Duitsland ook haar 
positie als garant voor België op. “België had een gegarandeerde neutraliteit. Dit betekende 
dat er meerdere landen garant stonden en te hulp zouden schieten als het werd aangevallen.” 
Het is dan ook niet vreemd dat er af en toe acute paniek in Nederland heerste. 

 

Bron: upcoming.nl 

Wanneer Duitsland in 1915 voor het eerst duikboten inzet, de zogenaamde U-boten, komt het 
voor Nederland wel erg dichtbij. In eerste instantie werden alleen handelsschepen met een 
vijandelijke vlag getorpedeerd, maar al gauw kregen de Duitsers door dat er veel werd 
gesmokkeld. Dus gooiden zij hun offensief over een andere boeg: ieder handelsschip dat 
tussen Engeland en Nederland voer zou aangevallen worden. “Hierbij werden zo’n 1200 
Nederlandse zeelieden gedood,” vertelt Klinkert. Nederland werd gedwongen om voortaan om 
de Britse eilanden heen te varen. Nog erger was het feit dat onze schepen niet meer over de 
Middellandse zee konden varen en dus om Afrika heen moesten als zij naar Nederlands-Indië 
toe wilden. 

Gedurende de oorlog kreeg Nederland ook een aantal bombardementen te verduren. Dit kwam 
omdat veel slagen op Belgisch grondgebied werden uitgevochten en de relatief kleine afstand 
tussen onze landsgrenzen. Klinkert: “Door de slecht ontwikkelde navigatie van toen waren 
piloten wel eens in de war en raakten zij de weg kwijt. Daarnaast bestonden er nog geen 
communicatiemiddelen aan boord van vliegtuigen.” Zo gebeurde het dat onder andere 
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Zierikzee in de nacht van 29 op 30 april 1917 zo’n aanval te verduren kreeg. In totaal vielen 
er acht bommen naar beneden met als gevolg drie doden en een hoop materiële schade. Naar 
schatting is ons land in totaal zo’n twintig maal gebombardeerd. Wel hebben we een 
schadevergoeding mogen ontvangen van Engeland. “Soms erkenden de Britten schuld en 
ontvingen we een compensatie. In het geval van Zierikzee kreeg ons land een bedrag van 
tweeennegentigduizend gulden ter tegemoetkoming.” Toch waren de bombardementen niet 
altijd aan ‘onschuldige’ redenen te wijten. Het was een publiek geheim dat het Nederlandse 
leger niet over afdoende luchtafweer beschikte en dus kozen zowel Engeland als Duitsland 
vaak een route over ons grondgebied. Zij hoefden dan niet bang te zijn om uit de lucht 
geschoten te worden. Dit was illegaal, maar wel snel en een stuk veiliger. 

Ondanks onze neutraliteit werd het Nederlandse leger uit voorzorg gemobiliseerd. Zo moesten 
alle mannen die jonger dan veertig jaar waren en ooit in dienst waren geweest, het leger weer 
in. Volgens Klinkert hebben we in oorlogstijd vooral veel geoefend. “Onze luchtmacht deed aan 
doelopsporing: zij gaven aan ons grondleger door waarvoor men moest uitkijken. Vliegtuigen 
waren de waarnemers van het leger en daarom heel erg belangrijk.” Ongeveer de helft van ons 
grondleger bevond zich in Noord-Brabant. “De zuidgrens liep het meeste gevaar om door 
oorlogshandelingen overschreden te worden.” Ook observeerde het leger de technieken en 
wapenen van de oorlogvoerende landen. “Alles wat nuttig werd geacht, werd overgenomen. 
Want alleen een geloofwaardig leger kon de neutraliteit geloofwaardig verdedigen.” Dit 
observeren ging echter niet altijd even vreedzaam. Zo vertelt Kruizinga dat het Nederlandse 
leger af en toe Franse, Duitse en Britse vliegtuigen neerschoot of dwongen te landen op ons 
grondgebied. “De vliegtuigen werden vervolgens ingenomen en gerepareerd om daarna ingezet 
te worden als onderdeel van onze luchtvloot. Ook werden zij wel eens uit elkaar gehaald en 
als mal voor nieuwe toestellen gebruikt.” 

 

Bron: forumeerstewereldoorlog.nl. 

Van alle problemen die de Eerste Wereldoorlog met zich meebracht, waren de gevolgen voor 
onze economie wel het meest voelbaar. Handelsschepen die werden getorpedeerd en 
geblokkeerde vaarroutes waren lang niet alles. Zo namen in maart 1918 de Britten en 
Amerikanen alle koopvaardijschepen die in Britse-Franse en Amerikaanse havens lagen in 
beslag. Zij gebruikten de schepen vervolgens om troepen in te vervoeren. Dit had als gevolg 
dat veel producten in Nederland nog schaarser werden. Nederland, dat geen steenkool in eigen 
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land had, kon dit alleen in Duitsland krijgen. Door de oorlog hadden de Duitsers echter opeens 
veel macht. “Zij wilden ons alleen steenkool geven als wij hun voedsel gaven,” vertelt Klinkert. 
Dit had in de zomer van 1917 het zogeheten ‘aardappeloproer’ in Amsterdam tot gevolg. “In 
onze hoofdstad lagen schepen vol met voedsel en dan met name aardappelen. Dit voedsel was 
echter niet bestemd voor het volk maar voor de Duitsers. Dit viel niet in goede aarde en de 
stedelingen plunderden de schepen.” Volgens de professor hadden dan ook vooral de mensen 
woonachtig in steden het moeilijk tijdens de oorlog. Kruizinga: “Het feit dat Nederland voor de 
zomer van 1914 een doorvoerland was en economisch afhankelijk van zowel de Geallieerden 
als de Centralen bracht ons in een unieke situatie.” 

“Zodra de Britten doorhadden dat Duitsland via het neutrale Nederland aan waardevolle 
goederen kon komen, eisten zij dat dit doorvoerverkeer moest stoppen,” vertelt Kruizinga. “Dit 
was echter een onredelijke eis en niet haalbaar want het zou onze neutraliteit schenden. 
Engeland blokkeerde daarop al ons scheepverkeer op weg naar Nederland. Als gevolg hiervan 
leidde het bedrijfsleven, bestaande uit rijke bankiers en handelaren, in ons land forse 
verliezen. Daarom zette zij (en met stiekeme aanmoediging van de overheid) de NOT 
(Nederlandse Overzee Trustmaatschappij) op, een organisatie die het handelsverkeer overzee 
moest monopoliseren. Iedereen die van deze organisatie goederen afnam, moest beloven die 
niet door te voeren naar Duitsland. Daartoe moesten afnemers een flinke waarborgsom 
betalen en een contract ondertekenen. Bij fraude werd een extreem hoge boete geheven.” 
Zowel de Geallieerden als de Centralen vonden de NOT maar niks, toch accepteerden zij de 
organisatie. “De Duitsers zagen het als een noodzakelijk kwaad. Want zonder de NOT kon 
Nederland geen handel drijven en zou het land in elkaar storten en daar had Duitsland zelf 
ook niets aan.” De NOT werd opgericht op 23 november 1914 en erkend door de Britten en 
Fransen op 26 december. 
 

 
 
Monument voor neutraliteit (Winterswijk) 
 
Nederland hield zich niet helemaal buiten de oorlog; zo nam ons land vluchtelingen op en 
vertrokken er artsen vrijwillig naar het front om gewonden te helpen. Na de val van Antwerpen 
in 1914 werd ons land overspoeld door een miljoen Belgen die aan het oorlogsgeweld in eigen 
land wilden ontsnappen. Zij werden in Nederland opgevangen in kampen. Om deze 
vluchtelingenstroom te stoppen, bouwden de Duitsers een tweehonderd kilometer lange muur 
van prikkeldraad, waar vijftigduizend volt op stond, langs de gehele grens. Niet alleen Belgen 
werden door deze draad gedood maar ook Nederlandse soldaten en burgers die onvoorzichtig 
waren. Ook namen wij gevluchte soldaten op. Kruizinga: “Soldaten van oorlogvoerende landen 
die per ongeluk of expres de Nederlandse grens overstaken, werden geïnterneerd tot het einde 
van de oorlog: zoals voorgeschreven door het internationaal recht. Zij vormden een aparte 
categorie vluchtelingen en werden streng bewaakt. De meest vluchtgevaarlijke soldaten 
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werden op het eiland Urk gehuisvest, waar het water en de sociale controle door de streng-
christelijke bevolking ontsnappingspogingen moesten verhinderen.” Daarnaast faciliteerde 
Nederland de uitwisseling van krijgsgevangen en werden er pogingen ondernomen om de 
oorlogvoerende landen om de onderhandelingstafel te krijgen. 

Wanneer de gevechten uiteindelijk eindigen op 11 november 1918 met als grote verliezer de 
Duitsers worden er in stroomversnelling internationale afspraken gemaakt. Zo wordt de 
Volkenbond opgericht op 25 januari 1919 in de hoop een einde te maken aan alle oorlogen. 
In 1934 en 1935 was de organisatie gegroeid tot 58 aangesloten leden. Op 20 april 1946 werd 
de Volkenbond echter opgeheven. Dit had meerdere redenen. Klinkert: “De geloofwaardigheid 
van de bond werd steeds minder. Zo werden de Verenigde Staten, Duitsland en de Sovjet-Unie 
geen lid en werd de organisatie steeds meer gezien als een verkapt machtsmiddel van Groot-
Brittannië en Frankrijk.” Voor Nederland was het lidmaatschap ook een continu punt van 
discussie. “Want kun je wel lid zijn van de Volkenbond als je een neutrale positie hebt? En 
wanneer er toch weer een oorlog zou uitbreken, zou Nederland niet meedoen.” Rond de tijd 
dat de Tweede Wereldoorlog uitbrak werd de bond al lang niet meer serieus genomen en werd 
deze uiteindelijk opgeheven. 

In Nederland zorgde het einde van de oorlog vooral voor enorme bezuinigingen op ons leger en 
de overheidsuitgaven van 1920 tot en met 1936. Tijdens de oorlog was veel geld uitgegeven 
om het leger sterk te houden indien wij toch zouden meevechten. Pas wanneer het duidelijk 
wordt dat Hitler aan een onstuitbare opmars bezig is om Europa te gaan veroveren wordt er 
weer veel geld vrijgemaakt. In de Tweede Wereldoorlog stelde Nederland zich nogmaals 
neutraal op, echter dit zou een tweede keer niet meer worden gerespecteerd. Bron: 
scientias.nl. 

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog begin augustus 1914 verklaarde Nederland zich 
direct en nadrukkelijk onpartijdig. 

Dat Nederland zich in augustus 1914 neutraal verklaarde was begrijpelijk. Net zoals België 
was het een klein land dat grootmachten als Duitsland, Engeland en Frankrijk als 
'buurlanden' had. De Nederlandse krijgsmacht was te zwak om een van die mogendheden in 
een conflict te kunnen weerstaan. Daarom hechtte Nederland sterk aan neutraliteit en aan 
het internationaal recht, om de status quo te behouden. In die jaren bezat Nederland nog zijn 
koloniën, waaronder het uitgestrekte Nederlands-Indië. Nederland besefte dat alleen dankzij 
een door alle staten geaccepteerde rechtsorde die koloniën behouden konden blijven. In 1899 
en in 1907 waren (niet toevallig) in Den Haag vredesconferenties gehouden. Als resultaat van 
de tweede vredesconferentie werd in Den Haag het Vredespaleis gebouwd en in 1913 officieel 
geopend. Dit internationaal gerechtshof was bedoeld om internationale conflicten op 
vreedzame wijze te beslechten. De Nederlandse neutraliteitsverklaring paste in een traditie. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) waren elf landen neutraal: Argentinië, Chili, 
Denemarken, Ethiopië, Mexico, Nederland, Noorwegen, Spanje, Venezuela, Zweden en 
Zwitserland. De rest van de wereld, toen vierendertig staten, was met elkaar in oorlog. De 
Nederlandse regering, hierin gesteund door koningin Wilhelmina en een groot deel van de 
bevolking, streefde strikte neutraliteit na. 

Nadat in augustus 1914 de oorlog was uitgebroken moest de Nederlandse regering zijn 
neutraliteit handhaven. Bij grove schendingen van de Nederlandse neutraliteit, tientallen 
Nederlandse schepen werden getorpedeerd of liepen op mijnen, protesteerde de regering bij 
het land dat zij daarvoor verantwoordelijk hield. De reacties van de oorlogvoerende landen 
waren verschillend. Ze bestreden de Nederlandse lezing van het incident, maar in een aantal 
gevallen werd na veel overleg toch schadevergoeding uitgekeerd. Nadat Duitsland in februari 
1917 de onbeperkte duikbootoorlog had afgekondigd), liepen de Nederlandse schepen nog 
meer risico. 

Toen een Brits vliegtuig eind april 1917 per ongeluk Zierikzee bombardeerde, stelde de 
regering de Britse luchtmacht daarvoor verantwoordelijk. Aanvankelijk wezen de Britten elke 
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betrokkenheid af, maar moesten uiteindelijk toch toegeven en keerden een jaar later een 
schadevergoeding uit.  

De neutraliteit hield ook in dat soldaten van de oorlogvoerende naties moesten worden 
ontwapend en geïnterneerd gedurende de rest van de oorlog als zij de Nederlandse grens 
overschreden. Dat kon gaan om militairen die uitweken tijdens de strijd, piloten van 
vliegtuigen die een noodlanding moesten maken of deserteurs. Dat betekende dat er Belgische, 
Duitse, Britse soldaten werden geïnterneerd. Er kwamen ook uit Duitsland of België 
krijgsgevangenen over de grens, zodat er zelfs Russische soldaten in Nederland belandden. 
Uiteindelijk liep het aantal nationaliteiten van die militairen tot zo'n twintig op en het aantal 
zou de dertigduizend passeren. Kampen voor geïnterneerde militairen waren er in Loosduinen, 
Zeist, Harderwijk, Alkmaar, Oldenbroek, Zwolle, Kampen, Urk, Leeuwarden, Veenhuizen en 
Assen. In Gaasterland was een interneringskamp voor Duitsers en in Groningen een kamp 
voor Brits vlootpersoneel, dat als infanterie-eenheid nabij Antwerpen was ingezet. Ook waren 
er vluchtelingenkampen voor zowel Belgische als Duitse burgervluchtelingen. Zo'n 
honderdduizend Belgen zouden uiteindelijk tot november 1918 in Nederland blijven. De 
Belgenmonumenten bij Ede en Amersfoort herinneren aan deze kampen. 

Op het toenmalige eiland Urk werden de hele oorlog lang tweeduizend Britse mariniers 
vastgehouden  die in 1914 onder persoonlijke aanvoering van Winston Churchill hadden 
geholpen Antwerpen te verdedigen. Na de val van die stad waren de mariniers naar Nederland 
ontkomen, waar ze werden geïnterneerd (velen ontsnapten vervolgens ook van Urk, quasi 
spelevarend op de Zuiderzee). In interneringskampen in Amersfoort, Zeist, Harderwijk en 
Bergen aan Zee zaten dertigduizend gevluchte Belgische militairen opgesloten. In kamp Zeist 
kwam het tot een ernstig oproer toen Nederlandse wachtposten twee Belgen verhinderden 
daaruit te ontvluchten. De bewakingstroepen schoten zeven Belgen dood en verwondden er 
tweeëntwintig. 

 

Vlammenwerpers, bron: wereldoorlog1418.nl 

Op de grens van België en Nederland liep gedurende een groot deel van de Eerste Wereldoorlog 
een elektrische draadversperring, bekend als De Draad. Deze was vooral bedoeld om de 
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smokkel tegen te gaan die op grote schaal plaatsvond, toen de schaarste nijpend werd en de 
prijsverschillen in beide landen waren toegenomen. 

De oorlogvoerende landen Duitsland en Groot-Brittannië hebben de Nederlandse neutraliteit 
laten bestaan, omdat ze daar belang bij hadden. Voor Duitsland betekende het dat het toch 
een soort 'aanvoerkanaal' openhield, nadat vanaf augustus 1914 een Britse blokkade van de 
Duitse wateren was ingesteld. Voor Groot-Brittannië was Nederland interessant om 
inlichtingen te verkrijgen en de Britten hadden vanaf de Nederlandse Noordzeekust geen 
vijandelijkheden te duchten.  

Toen Nederland aan het einde van die oorlog vluchtende Duitse troepen toestemming gaf om 
over Nederlands grondgebied snel Duitsland te bereiken en Nederland vervolgens óók nog 
eens asiel verleende aan de vluchtende Duitse keizer Wilhelm II, was voor België de maat vol. 
Op het moment dat de geallieerde overwinnaars in 1919 in Parijs om de tafel gingen zitten om 
Europa opnieuw in te delen, eiste de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Paul Hymans 
als straf voor de Nederlandse houding de volgende gebieden op: Zuid-Limburg ten zuiden van 
Roermond, plus heel Zeeuws-Vlaanderen, plus de Westerschelde. 

Maar Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten steunden de onhandig opererende Belgische 
minister daarin niet. Zij zagen Hymans als een hebzuchtige lastpost en vreesden dat een als 
gevolg van het verlies van aanzienlijke stukken grondgebied gekrenkt Nederland aansluiting 
zou kunnen zoeken bij een herlevend Duitsland. Het Nederlandse leger maakte zich al klaar 
om België 'preventief' binnen te vallen. En op een nieuw Europees conflict zaten de 
geallieerden niet te wachten. (België kreeg in Versailles uiteindelijk alleen van Duitsland de 
Oostkantons – de streek van Eupen, Malmedy en Sankt Vith – plus in Afrika de Duitse kolonie 
Ruanda-Urundi, als mandaatgebied). 

Na thuiskomst van minister Hymans kopte de Belgische krant De Standaard: Belgie  verlaten 
en vernederd door zijn bondgenoten. 

De Nederlandse regering had haar onzijdigheid (neutraliteit) in augustus 1914 kenbaar 
gemaakt bij de oorlogvoerende landen. Die landen gaven direct als antwoord de Nederlandse 
neutraliteit te zullen respecteren. Bij het Nederlandse volk lag tijdens de oorlog over het 
algemeen de sympathie bij de Geallieerden. De Duitse inval in het neutrale België – met de 
begane wreedheden – en in maart 1915 het torpederen van Amerikaanse schip de Lusitania 
deden de Duitse zaak geen goed. Daarnaast ervoeren veel Nederlanders de Duitse buur met 
zijn enorme krijgsmacht als een bedreiging. Hoewel de Britten letterlijk in Hollands vaarwater 
zaten en veel Nederlandse schepen aan- of vasthielden, waren de meeste Nederlanders toch 
meer bevreesd voor de machtige oosterbuur. De handel met Duitsland bleef van belang voor 
Nederland, maar werd door de oorlog minder. Een bijverschijnsel in die oorlogsjaren waren de 
zogeheten oorlogswinstmakers, de O.W.'ers. Dat waren handelaren of anderen die profiteerden 
van de prijsverschillen die in Duitsland en Nederland ontstonden door de toenemende 
schaarste. Door reguliere handel en door smokkel wisten zij aanzienlijke winsten te verkrijgen. 

In onder meer protestante kringen bestond wel sympathie voor de Duitse zaak. Die werd mede 
ingegeven door de herinnering aan de Boerenoorlog (1899-1902) in Zuid-Afrika.[4] 

Generaal Snijders was van mening dat totale neutraliteit uiteindelijk niet te handhaven zou 
zijn. Hij vroeg het kabinet daarom welke kant zij zou kiezen, wanneer het tot een treffen zou 
komen. Dit met het oog op mogelijke voorbereidingen. Aan het eind van de oorlog sprak 
generaal Snijders de mening uit dat Nederland tegen een eventueel treffen met Duitsland niet 
opgewassen zou zijn. Het kabinet Cort van der Linden beschuldigde de generaal daarop van 
defaitisme. 

De regering wilde de bevelhebber de laan uitsturen. Dit gebeurde echter niet. De reden 
daarvoor was dat koningin Wilhelmina bij die conflicten consequent de zijde van haar 
opperbevelhebber koos. De reden dat de koningin standvastig naast haar bevelhebber bleef 
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staan is dat zij erg begaan was met het leger en de marine. Zij wilde gezien worden als een 
soldatenkoningin. 

In april 1918 leek de bom te barsten. Het Duitse voorjaarsoffensief ging van start en een 
Duitse inval in Nederland leek onvermijdelijk. Generaal Snijders deelde de regering mee dat 
tegenstand tegen de Duitse troepen geen zin had. 

Minister van Oorlog De Jonge vond het nu welletjes. Hij eiste officieel het ontslag van Snijders. 
Opnieuw verklaarde koningin Wilhelmina dat zij de generaal niet zou ontslaan, "zelfs niet als 
dit het heengaan van de minister tot gevolg zou hebben". Logischerwijs zou de regering op 
deze mededeling hebben moeten reageren met aftreden. Maar er waren verkiezingen op komst 
en dus bleven de heren zitten – net als de generaal. Die ruimde pas een half jaar later het 
veld, op 6 november – vijf dagen voor het einde van de oorlog – toen de regering hervormingen 
in de krijgsmacht doorvoerde. 

 

 

Bron: wibnet.nl 

Die hervormingen waren hard nodig. Er waren vijfhonderdduizend mannen gemobiliseerd, die 
hun gezin en hun werk in de steek hadden moeten laten. Mede daardoor heerste in het leger 
en op de vloot grote ontevredenheid. Er waren al rellen uitgebroken, officieren werden soms 
niet meer gehoorzaamd. Revolutie broeide, net als overal in Europa. In de laatste jaren van de 
oorlog had de ellende toegeslagen: bedrijven gingen dicht, duizenden kwamen op straat te 
staan. Daar kwam ziekte bij (de Spaanse griep maakte in 1918 in Nederland 
zeventiendvierhonderd slachtoffers) en honger. Het broodrantsoen was verlaagd. Troepen 
waren in Amsterdam en Rotterdam ingezet om plunderingen de kop in te drukken. Toen op 
11 november 1918 het einde van de oorlog kwam en Nederland de rekening kon opmaken, 
stond de zaak er beroerd voor. Maar wie de vergelijking maakt met de verwoestingen in België 
en Frankrijk, kan niet anders dan concluderen dat Nederland toch door het oog van een naald 
is gekropen. 
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Van 1914 tot 1918 woedde in Europa een grote oorlog, die voor Nederland wel consequenties 
had, maar waarvan de gruwelijkheden Nederland bespaard bleven. In deze  Eerste 
Wereldoorlog stonden de ‘centralen’ (Duitsland, Oostenrijk en Turkije) tegenover de 
geallieerden (Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland). Maar het waren vooral de soldaten van 
de twee partijen die tegenover elkaar stonden, in de kilometerslange loopgraven. Als ze daar 
beschoten werden, konden ze niet veel meer doen dan dekking zoeken voor de ontploffende 
granaten en het beste ervan hopen. Nog machtelozer waren ze als ze de vijand moesten 
aanvallen. Zodra ze uit de loopgraven kwamen werden ze door de tegenpartij opgewacht met 
machinegeweren en zonder pardon neergeschoten. Nieuw in deze oorlog was het gebruik van 
gifgas. Het was een oorlog die miljoenen slachtoffers eiste. Toen de Verenigde Staten in 1917 
de kant van de geallieerden kozen, raakten die aan de winnende hand. In november van het 
volgende jaar gaven de centralen zich gewonnen. 

Nederland was neutraal gebleven, dat was al langer de basis van de Nederlandse buitenlandse 
politiek. Wel was er een mobilisatie van het leger afgekondigd om het eigen grondgebied te 
verdedigen. Verder kreeg het land te maken met de randverschijnselen van de oorlog. Grote 
aantallen Belgische vluchtelingen moesten worden opgevangen, onder meer in tentenkampen. 
De werkloosheid groeide door de teruggelopen internationale handel, terwijl veel 
koopvaardijschepen werden getorpedeerd. Voedsel werd schaars en ging op de bon. In 1917 
en 1918 plunderden wanhopige huisvrouwen in Amsterdam en Rotterdam voedselvoorraden.  

Veel Europese landen kregen in en na de oorlog te maken met revolutionaire omwentelingen. 
In Rusland werd de tsaar van zijn troon gestoten en vermoord, en in Duitsland en Oostenrijk-
Hongarije werd het keizerrijk vervangen door een republiek. In Nederland werden in de oorlog 
ingrijpende politieke veranderingen doorgevoerd. In 1917 werd het algemeen 
mannenkiesrecht ingevoerd. Toen de oorlog ten einde liep volgde in 1919 het algemeen 
vrouwenkiesrecht. Vanaf 1919 is Nederland een volledige democratisch land. Iedere volwassen 
man en vrouw kan zijn of haar stem uitbrengen bij de verkiezingen. 

In de Eerste Wereldoorlog ging het bijzonder slecht met de textiel. Nederland kon geen textiel 
meer leveren aan Nederlands-Indië. De Britten hadden die weg geblokkeerd. Japan ging toen 
katoen verkopen in Nederlands Indië.  

Het merendeel van de arbeiders was in het voorjaar van 1918 werkloos. Zij zochten hun 
toevlucht in de ontginning van de heidevelden en bossen, vaak in opdracht van de fabrikanten, 
die op de woeste gronden grote buitenverblijven lieten bouwen en landgoederen lieten 
aanleggen. Ook gingen vele arbeiders over de grens in de fabrieken van Gronau en Nordhorn 
werken.  
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Foto krantenknipsel 25 januari 1919: "In de fabriek van N.J. Menko te Enschede is de vorige 
week ten dienste van de krijgsgevangenen een reinigingsinrichting aangebracht; men ziet 
hierboven een aantal van die vreemde militairen met hun geheele bagage wachtende voor de 
fabriek." 

Eind 1918 passeerden zo’n zesenzeventigduizend uit Duitsland teruggekeerde 
krijgsgevangenen (voornamelijk Engelsen en Fransen) Enschede op weg naar huis. Ze krijgen 
een tijdelijk onderdak in de hallen van de grote textielfabrieken. De fabrieken konden hiervoor 
worden gebruikt omdat ze door grondstof schaarste aan het eind van de oorlog toch al bijna 
niets meer konden produceren. Textielfabriek Menko speelde hierbij een belangrijke rol. De 
mensen die hier werden opgevangen werden eerst ontluisd. Tussen 20 november 1918 en 20 
januari 1919 werden in Enschede en directe omgeving tweeendertigduizend 
zeshonderdnegentig Fransen, zesentwintigduizend negenhonderdenzestig Engelsen, 
negenenzestighonderdendertig Belgen, zesduizendzeshonderdvijftig Italianen, 
zestienhonderdzestig Serviërs, elfhonderdveertig Portugezen, vijftig Russen, vijftien Japanners 
en één Roemeen opgevangen, verzorgt en doorgestuurd. Textielfabriek Menko liet voor de ex-
krijgsgevangenen postkaarten drukken en deelde deze uit zodat ze hun familie konden laten 
weten waar ze waren en hoe het met ze ging. 

 
Bron: djibnet.nl 
 
Na de eerste wereldoorlog werden er vrijwel geen nieuwe fabrieken meer gebouwd. Ze werden 
alleen nog verbouwd of uitgebreid. In de Eerste Wereldoorlog kon Nederland geen textiel meer 
leveren aan Nederlands-Indië. De Britten hadden die weg geblokkeerd. Japan ging toen katoen 
verkopen in Nederlands Indië.  Tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog ging het slechter 
met de textielindustrie. Er werden mensen ontslagen en er werd gestaakt. In 1923 werd er 
acht maanden lang gestaakt. In 1931 werd er vijf maanden gestaakt. De arbeiders verloren 
die staking steeds. Veel mensen uit Twente wilden daarom niet meer in de textielindustrie 
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werken. Maar ook met de fabrieksbazen zelf ging het slechter. Ze vonden de familie 
belangrijker dan het bedrijf. Daarom maakten ze beslissingen waar de familie wel beter van 
werd maar de fabriek niet. Dit hielp niet. Omdat de fabriek van de familie bleef moesten ze 
ook alle kosten betalen toen het niet goed ging. En dat lukte niet.  
 

 

Boven: bron: forumeerstewereldoorlog.nl. Beneden: bron: djibnet.nl. 
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Het begin 
 
Het Duitse aanvalsplan dat in augustus 1914 in werking werd gesteld, lag al jaren in de 
kast. Het was bedacht door Graf Alfred von Schlieffen, die van 1891 tot 1905 na keizer 
Wilhelm II de hoogste militaire chef was. Het plan behelsde een snelle opmars door België en 
Luxemburg, gevolgd door omsingeling en vernietiging van de Franse strijdkrachten. Om een 
langdurige oorlog op twee fronten te voorkomen, moest dit karwei binnen zes weken 
geklaard zijn. Daarna zouden de Duitse troepen naar het oosten worden overgebracht om de 
Russische stoomwals te stoppen voordat die goed en wel op gang zou zijn gekomen.  
 
Over een zeer breed front openden zeven Duitse legers tegelijk de aanval op Frankrijk. De 
vijf legers op de rechterflank moesten met een wijde boog door België en Noord-Frankrijk 
trekken, vervolgens met de vesting Metz als spil naar het zuiden afbuigen. De uiterste 
rechterflank moest vervolgens net ten zuiden van Parijs naar het oosten zwenken en zo de 
Fransen in de rug aanvallen. De Franse legers zouden dan worden voortgedreven naar het 
oosten, waar het 6e en 7e leger hen zouden opwachten voor de genadeslag.  
 
Het plan mislukte, deels doordat het 1e leger onder generaal Alexander von Kluck, dat op de 
uiterste rechterflank opereerde, te vroeg naar het oosten afboog en daardoor het 2e leger, 
dat onder commando stond van generaal Karl von Bülow, in de weg ging lopen. Hierdoor 
vertraagde de Duitse opmars, waardoor de Fransen tijd kregen zich achter de Marne te 
verschansen en de Duitsers te stoppen. 
 
Bij een inspectie aan het front raakte generaal von Kluck in maart 1915 zwaar gewond door 
een granaatscherf. Een jaar later verliet hij de actieve dienst. Voor het mislukken van het 
Schlieffenplan werd Alexander von Kluck medeverantwoordelijk gehouden. 
  

 

Generaal Alexander von Kluck 

Het 3e leger, dat links van het 2e leger opereerde, stond onder bevel van generaal Max von 
Hausen. Weer links daarvan opereerde het 4e leger onder commando van hertog Albrecht 
von Württemberg. De spilfunctie had het 5e leger. Het had zich verzameld in het gebied 
tussen Thionville en Metz, tegenover de fortengordel rond Verdun. Het bevel voerde 
kroonprins Friedrich-Wilhelm.  
 
Het 6e en 7e leger tenslotte, onder het bevel van resp. kroonprins Rupprecht von Bayern en 
generaal Josias von Heeringen, opereerden op de linkervleugel. Ze bleven in hun posities om 
de Franse legers op te vangen die op de vlucht zouden zijn voor de troepen van generaal von 
Kluck en von Bülow. Von Schlieffen maakte de uitvoering van zijn plan niet meer mee. Hij 
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stierf in 1913. 
 
Het is opvallend hoeveel generaals uit de Eerste Wereldoorlog er nog op Berlijnse 
straatnaamborden te vinden zijn. Enkele van deze straten kregen hun naam nog in de 
Kaiserzeit, tijdens of zelfs vóór het begin van de Grote Oorlog.  
 
De Weimarrepubliek had er vervolgens weinig behoefte aan in Berlijns stratenplan de 
militaire kaste te eren, die de oorlog gezocht en vervolgens verloren had. Dat veranderde 
echter radicaal toen de nazi’s aan de macht kwamen. De Eerste Wereldoorlog werd in een 
nieuw, bijna mythisch licht gesteld.  
 
Militarisme en oorlog werden verheerlijkt, helden werden gezocht en gevonden. Deze 
verheerlijkingscultus resulteerde onder meer in tientallen straten met namen van generaals 
uit de verloren oorlog, waarvan de nazi’s het beeld per se wilden bijstellen. 
 
De meeste ‘generaalsstraten’ liggen in het vroegere West-Berlijn. In de wijk Lankwitz in het 
stadsdeel Steglitz vinden we zelfs een compleet Generalsviertel.  
Het West-Berlijnse beleid na de Tweede Wereldoorlog ten aan zien van deze straatnamen is 
ondoorgrondelijk.  
 
Ook al kregen vanaf de jaren vijftig enkele van deze ‘generaalsstraten’ een minder 
controversiële naam, het aantal straatnaamborden met namen van generaals uit de Eerste 
Wereldoorlog is nog steeds indrukwekkend. Het gebied van het vroegere Oost-Berlijn, waar 
voornamelijk volks- en arbeiderswijken lagen, kende van oudsher veel minder straten met 
militaristische namen.  
 
Bovendien werden de Oost-Berlijnse straatnamen in 1951/1952 opgeschoond en gezuiverd 
van namen die aan het fascistische, militaristische en monarchistische verleden 
herinnerden. Enkele aan de Eerste Wereldoorlog herinnerende straatnamen lijken echter bij 
deze communistische zuiveringsactie over het hoofd gezien en bestaan nog voort. 
 
Welke generaals kunnen we tegenkomen op een wandeling door Berlijn? 
Nog tot 1991 heeft in de wijk Tiergarten langs de zuidelijke oever van de Spree de 
Schlieffenufer (1934) bestaan. Tegenwoordig is deze oever opgeplitst in de John-Foster-
Dulles-Allee en de Bettina-von-Arnim-Ufer.  
 
De nabijheid van Schloss Bellevue, na de val van de muur de officiële zetel van de Duitse 
bondspresident, is ongetwijfeld voor het Berlijnse stadsbestuur aanleiding geweest deze 
straat een minder controversiële naam te geven. Je zou als Bondspresident toch niet willen 
dat je Franse collega bij een staatsbezoek komt aanrijden over de Schlieffenufer. 
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Schloss Bellevue aan de oever van de Spree. Hier is de officiële zetel van de  
Duitse bondspresident. In de rechter benedenhoek van de foto is nog juist  

een stukje van de John-Foster-Dulles-Allee te zien, die nog tot 1991  
Schlieffenufer heette, naar de bedenker van het aanvalsplan dat in  

augustus 1914 in werking trad. 

Drie van de zeven legeraanvoerders die de aanval tegen Frankrijk leidden, prijken nog steeds 
op Berlijnse straatnaamborden. Kroonprins Friedrich-Wilhelm zijn we reeds tegengekomen 
in deel 2. De andere twee zijn von Kluck en Rupprecht von Bayern.  
 
In Tiergarten, toch al een wijk met veel martiale namen, vinden we de Kluckstrasse (1935) in 
het verlengde van de Stauffenbergstrasse. Deze laatste is genoemd naar de man die in 1944 
een mislukte aanslag op Hitler pleegde. Zo ligt in Berlijns stratenplan de agressor naast de 
verzetsheld. In het al meermalen genoemde stadsdeel Lichtenberg treffen we de 
Rupprechtstrasse (1906) aan in een nogal naargeestige, door spoorbanen ingesloten, 
uithoek. 
 
Maar er blijken nog veel meer ‘generaalsstraten’ in Berlijn te lopen. Laten we eerst eens 
kijken hoe de eerste weken van de oorlog verliepen. 
   
De eerste hindernis op weg naar Parijs was de vesting Luik, waarvan de Belgen meenden dat 
die onneembaar was. Voordat von Klucks 1e Leger aan zijn opmars door België kon 
beginnen moesten de twaalf forten, die in een ring rond de stad lagen, tot zwijgen worden 
gebracht. Die taak was toebeeld aan zes brigades uit het 2e Leger die onder commando 
stonden van generaal Otto von Emmich.  
 
Op 4 augustus 1914 staken von Emmichs stoottroepen de grens over. Ze stuitten op 
aanzienlijk grotere tegenstand dan verwacht. Bovendien bleek het Duitse geschut veel te 
licht om de forten te kunnen uitschakelen. 



17 

 

 

Von Emmichs stoottroepen in Stavelot bij Luik 

Terwijl de Belgische forten bleven schieten, wist aanvankelijk slechts één brigade onder 
commando van Ludendorff, die we later nog in andere rollen zullen tegenkomen, Luik te 
bereiken. Pas toen dagen later de zware Krupp- en Škoda- kanonnen, die inderhaast uit 
Keulen waren nagezonden, in stelling waren gebracht, konden de forten in puin geschoten 
worden.  
 
Von Klucks opmars liep meteen al drie dagen vertraging op. De Duitsers waren woedend 
over de onverwacht felle tegenstand en wreekten zich op de burgerbevolking. Luik werd 
gebombardeerd vanuit een zeppelin. En terwijl von Emmich een triomfantelijk telegram naar 
zijn vrouw stuurde, staken zijn troepen Visé in brand, plunderden op grote schaal, 
executeerden meer dan honderd burgers, onder wie vrouwen en kinderen en deporteerden 
honderden onschuldige Belgen naar gevangenkampen in Duitsland. 

 

Generaal Otto von Emmich, de veroveraar van Luik 

De volgende halte op weg naar Parijs was de vesting Namen met haar zes forten. De aanval 
werd uitgevoerd door twee divisies van het 2e Leger, die onder commando stonden van 
generaal Max von Gallwitz. Hij maakte niet dezelfde fout als von Emmich en begon direct 
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met het inzetten van het zware geschut.  
 
Namen viel binnen enkele dagen. Nadat von Gallwitz vervolgens in 1915 een campagne 
tegen de Russen had gevoerd, kreeg hij in 1916 het commando over een legergroep voor 
Verdun, waar de kroonprins zijn chef werd.  

Hier liet hij zijn troepen keer op keer, ten koste van enorme verliezen aan weerszijden, de 
Côte 304 en de Mort Homme bestormen, tot die in mei 1916 in Duitse handen vielen. Een 
jaar later waren deze heuvels, opnieuw ten koste van buitensporig veel doden en gewonden, 
echter weer in handen van de Fransen. 

 

Generaal Max von Gallwitz, de veroveraar van Namen 

Terug naar de eerste maanden van de oorlog. De legers van von Kluck en von Bülow waren 
tot staan gebracht aan de Marne. Wat er nog restte van het Belgische leger had zich na de 
nederlagen bij Luik en Namen teruggetrokken binnen de vesting Antwerpen, dat het 
volgende doel van de Duitse operaties in België werd. Eenheden uit Lotharingen, onder 
commando van generaal von Beseler, moesten het karwei klaren.  
 
De monsterkanonnen die de forten van Luik en Namen hadden uitgeschakeld, werden per 
trein tot voor Antwerpen gebracht. Moeiteloos schoten ze een bres in de verdedigingsgordels 
van de stad. ’s Nachts werd de stad gebombardeerd door zeppelins.  
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                   Generaal Hans von Beseler, de veroveraar van Antwerpen 

Honderdduizenden burgers sloegen op de vlucht. De meesten zochten hun heil in Nederland. 
Het grootste deel van het Belgische leger ontkwam naar het westen.  
Op 10 oktober trokken de Duitsers de stad binnen. Von Beseler maakte naam met deze 
overwinning. In augustus van het jaar daarop veroverde hij de Russische vesting Modlin. 
Vervolgens werd hij benoemd tot gouverneur-generaal van Warschau, waar hij in 1916 in 
naam van keizer Wilhelm II het koninkrijk Polen proclameerde. 

 
De strijdende partijen 
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De veroveraars van de Belgische vestingen Luik, Namen en Antwerpen zijn in Berlijn alle drie 
met een straatnaam bedacht. Von Emmich ontving niet alleen uit handen van de keizer de 
hoogste militaire onderscheiding Pour le Mérite; kort nadat het nieuws van de verovering van 
Luik Berlijn bereikt had, werd er reeds een straat naar hem genoemd. Vandaag nog is in de 
wijk Steglitz-Lankwitz de Emmichstrasse (1914) te vinden.  
 
Op nauwelijks vijf minuten loopafstand vinden we in dezelfde wijk de Gallwitzallee (1937). 
Gallwitz heeft dertien jaar langer op zijn straat moeten wachten, maar ook zijn naam prijkt 
tot vandaag op een Berlijns straatnaambord. Halverwege Emmichstrasse en Gallwitzallee 
komen we dan nog langs de Beselerstrasse (1915), die zijn naam kreeg om de verovering van 
Antwerpen te vieren. 
 
Niet voor niets heet de wijk, waarin deze straten liggen, in de volksmond das Generalsviertel, 
de generaalsbuurt. Veel ‘generaalsstraten’ in deze wijk kregen hun naam tijdens het nazi-
bewind, als onderdeel van hun militaristische propaganda. Een aantal is in de loop der jaren 
inmiddels herdoopt en heeft minder controversiële namen gekregen. Tot op vandaag kan men 
hier echter nog aantreffen de Falkenhausenweg (1937), de Hohenbornweg(1937), de 
Klüberstrasse (1937), de Maerckerweg (1936), de Mudrastrasse (1936), de Pappritzstrasse 
(1937), de Schefferweg (1939) en de Wichurastrasse (1937), allemaal vernoemd naar hoge 
militairen die belangrijke functies hadden of opmerkelijke wapenfeiten pleegden tijdens de 
Eerste Wereldoorlog.   

 

De Berlijnse wijk Lankwitz, met het Generalsviertel
 

Het aantal Berlijnse ‘generaalsstraten’ is hiermee nog niet uitgeput! Ook buiten het 
Generalsviertel komen we nog enkele opmerkelijke namen tegen, zoals we zullen zien. 
 
Toen de Duitse opmars aan de Marne tot staan was gebracht, waren de kansen op een snelle 
overwinning in het Westen definitief verkeken. Het Schlieffenplan had gefaald. Beide partijen 
groeven zich letterlijk in en bestookten elkaar vanuit de loopgraven. Aanvallen, die meestal 
werden ingeleid met hevige artilleriebombardementen, liepen vast in het prikkeldraad, de 
modder en het mitrailleurvuur van de tegenpartij. Terreinwinst werd nauwelijks geboekt en 
was doorgaans tijdelijk. De verliezen aan doden en gewonden waren kolossaal. 
 
Na de slag aan de Marne werd de zieke von Hausen, de opperbevelhebber van het 3e Leger, 
vervangen door Karl von Einem, de vroegere minister van Oorlog van Pruisen. Enige tijd later 
werd ook de bevelhebber van het 2e Leger, Von Bülow, van zijn functie ontheven. Hij werd 
opgevolgd door Fritz von Below, die zijn sporen al had verdiend in Lotharingen en aan de 
Masurische meren. Hij had het commando over het 2e Leger toen de Britten op 1 juli 1916, 
ter ontlasting van de stellingen bij Verdun, hun catastrofale aanval bij de Somme begonnen. 
Alleen al in die dolle aanval op de eerste dag verloren de Britten zestigduizend man, tegen de 
Duitsers zesduizend. 
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Commandopost van generaal Fritz von Below aan de Somme, juli 1916 

Terwijl zich in het westen een loopgravenoorlog ontwikkelde, behaalden de Duitsers in het 
oosten de ene overwinning na de andere. Nadat een compleet Russisch leger vernietigd was 
bij Tannenberg en een ander uit Oost-Pruisen verjaagd, werd een adempauze ingelast.  
 
De Duitsers vormden een nieuw 10e leger onder bevel van generaal Hermann von Eichhorn. 
Samen met het 8e leger onder Otto von Below zou hij in februari 1915 de Russen opnieuw 
een verpletterende nederlaag bezorgen.  
In 1918 werd von Eichhorn opperbevelhebber in de Oekraine. Hij kwam door een bomaanslag 
in Kiew om het leven. 
 
Verschillende van Duitslands beste generaals waren gedetacheerd bij het leger van 
bondgenoot Turkije. Collmar Freiherr von der Goltz diende aanvankelijk bij de Pruisische 
generale staf. In de jaren 1883-1896 was hij gedetacheerd bij het Turkse leger, dat hij grondig 
reorganiseerde.  
 
Na de Duitse inval in Belgie werd hij benoemd tot gouverneur-generaal van dat land. 
Teleurgesteld over het feit dat hem wegens zijn leeftijd geen post bij de gevechtstroepen was 
verleend, vroeg hij al na enkele maanden om overplaatsing. De Turken gaven hem die 
gelegenheid wel.  
 
Nadat Turkije de zijde van de Centrale Mogendheden had gekozen werd Von der Goltz 
commandant van het Ie Turkse leger. In 1916 versloeg hij een Brits leger bij Koet-al-Amara. 
 
Moritz Freiherr von Bissing  werd in november 1914 de opvolger van Von der Goltz als 
gouverneur-generaal van België. Omdat hij alleen maar verantwoording schuldig was aan de 
keizer zelf, mat hij zichzelf de status van onderkoning aan en rekende hij er op dat de Belgen 
hem als de opvolger van hun koning Albert zouden beschouwen. Zijn politiek was er op gericht 
Walen en Vlamingen tegen elkaar uit te spelen, in de verwachting dat na het beëindigen van 
de krijgshandelingen Vlaanderen tot een soort deelstaat van Duitsland gemaakt kon worden. 
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De gouverneur-generaal van België Freiherr von Bissing (voorste rij, tweede van rechts) 
bij de overdracht van de vervlaamste universiteit van Gent aan de academische senaat, 
21 oktober 1916 

Een van zijn sterkste staaltjes om de Vlamingen voor zich te winnen was de ‘vernederlandsing’ 
van de Franstalige universiteit van Gent, die hij tegen de wil van de bevolking, het 
stadsbestuur en het zittende professorenkorps doorzette. Slechts een kleine groep radicale 
flaminganten steunde hem hierin. Om zijn doel snel te bereiken liet hij tegenstanders van dit 
plan naar Duitsland deporteren.  
 
Net als Freiherr von der Goltz vocht ook Hans von Seeckt tijdens de Eerste Wereldoorlog in 
Turkije. Nadat hij in 1915 met het 11e Duitse leger acties aan het Oostelijk Front en op de 
Balkan had gevoerd, werd hij benoemd tot chef van de generale staf van het Turkse leger. In 
1919 nam hij deel aan de vredesonderhandelingen in Versailles. Hij werd na de oorlog 
opperbevelhebber van de Reichswehr.  
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                       Generaal Hans von Seeckt (links) tijdens een oefening 
 

Tijdens de Kapp-putsch in 1920 weigerde hij het leger tegen de putschisten in te zetten onder 
het motto Reichswehr schiesst nicht auf Reichswehr. Toen president Friedrich Ebert hem 
daarop vroeg welke positie het leger eigenlijk innam, antwoordde hij Die Reichswehr steht 
hinter mir. 
   
Al deze Pruisische vechtjassen prijken op dit moment nog op Berlijnse straatnaamborden. Als 
we in het stadsdeel Schöneberg het U-Bahn-station Nollendorfplatz aan de noordzijde 
verlaten, lopen we de Einemstrasse (1936) in.  
 
In het al eerder genoemde noordelijke stadsdeel Reinickendorf vinden we de Belowstrasse 
(1941, genoemd naar Fritz, niet naar Otto) niet ver van U-Bahn-station Kurt-Schumacher-
Platz. Het korte verbindingsstraatje tussen Birkenstrasse en Eschenstrasse in de wijk 
Kaulsdorf van het oostelijke stadsdeel Hellersdorf heet Eichhornstrasse (1909).  
 
In de al eerder genoemde wijk Spandau-Hakenfelde treffen we vervolgens de Goltzstrasse 
(1900) aan, terwijl in een andere Spandauer wijk, Wilhelmstadt, de Seecktstrasse (1936) te 
vinden is. De onderkoning van België, Freiherr von Bissing, vinden we terug als Bissingzeile 
(1936) in Mitte-Tiergarten. 
 
Dichtbij het ‘Tierpark Berlin’ in het oostelijke stadsdeel Lichtenberg loopt dan nog de 
Criegernweg (1936) en vlakbij de begraafplaats in de zuidelijke wijk Lichtenrade van het 
stadsdeel Tempelhof treffen we nog de Kirchbachstrasse (vóór 1923) aan. Beide zijn genoemd 
naar ‘kleinere’ generaals uit de Eerste Wereldoorlog.   
 
In het oostelijke, nogal volkse stadsdeel Hohenschönhausen vinden we nog de 
Papendickstrasse (1939). Waarom Maximilian Papendick, die bij lange na niet de rang van 
generaal had en al helemaal niet van koninklijke bloede was, acht jaren na zijn dood, een 
‘eigen’ straat kreeg, is niet bekend. Was hij wellicht een verdienstelijk NSDAP-lid geweest? 
 
Maar we zijn er nog niet. Een drietal namen moet nog worden genoemd. 
In 1916 kwam het opperbevel over de Duitse strijdkrachten in handen van de generaals 
Hindenburg en Ludendorff, de overwinaars van Tannenberg.  
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Gaandeweg de oorlog kreeg vooral Ludendorff ook steeds meer invloed op de staatszaken en 
het burgerlijk bestuur. De facto was Duitsland gedurende de laatste twee oorlogsjaren een 
militaire dictatuur onder zijn leiding.  
  

 

                       Hindenburg (links) en Ludendorff in Kowno, 1916 

Ludendorff zoeken we tegenwoordig tevergeefs in het Berlijnse stratenplan. Erg vreemd is dat 
niet. Aan het eind van de oorlog onttrok hij zich aan zijn verantwoordelijkheid. Hij kon de 
militaire nederlaag niet verkroppen en legde zijn functie neer.  
 
Hij verliet eenvoudig het legerhoofdkwartier te Spa en maakte zich in vermomming uit de 
voeten naar het neutrale Zweden. Na zijn terugkeer naar Duitsland sloot hij zich aan bij Hitler 
en liep in 1923 mee in de voorste rijen tijdens diens mislukte putsch in München. 
 
Ook Hindenburg wilde in november 1918 zichzelf de onontkoombare nederlaag besparen. 
Slechts met veel moeite wist men hem te bewegen aan te blijven. Het tekenen van het 
wapenstilstandsverdrag liet hij aan anderen over. Hij ging met pensioen en bracht vervolgens 
de ‘dolkstootlegende’ in omloop: de nederlaag zou niet te wijten zijn aan het falen van de 
militairen, maar zou de schuld zijn van de politici die, door toenadering te zoeken tot de vijand, 
het leger een mes in de rug hadden gestoken.  

In 1925 werd Hindenburg tot Rijkspresident gekozen.  
 
In 1933, een jaar na zijn herverkiezing, benoemde hij Hitler tot Rijkskanselier en tekende hij 
de Verordnung zum Schutz von Volk und Staat, waarmee hij de weg effende voor de 
nationaalsocialistische dictatuur. 
 
En het was allemaal zo frisch und fröhlich begonnen. De Duitse mobilisatie in 1914 liep als 
een geoliede machine. Met elfduizend treinen waren miljoenen Duitse soldaten in enkele 
weken zonder haperen naar hun mobilisatiebestemmingen vervoerd. Alleen al tussen 2 en 18 
augustus 1914 passeerden 2.150 treinen van elk vierenvijftig wagons de Hohenzollernbrug in 
Keulen richting België en Frankrijk. Dat was mede te danken aan Wilhelm Groener. Hij was 
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verantwoordelijk voor het militaire spoorwegennet en de logistiek van het vervoer per trein. 
  

 

Augustus 1914: een trein vol soldaten verlaat een Berlijns station richting front.  

Door de punctuele organisatie van het troepentransport per trein, steeg Groeners prestige 
enorm. Hij werd bevorderd tot generaalmajoor en werd in 1916 plaatsvervangend Minister van 
Oorlog van Pruisen.  
 
Na Ludendorffs desertie naar Zweden werd hij tot diens opvolger benoemd. Toen, in het zicht 
van de naderende nederlaag, de troepen muitten, in de Heimat onlusten uitbraken en keizer 
Wilhelm II elke zin voor realiteit leek te hebben verloren, was hij een van de weinigen die het 
hoofd koel hield in het legerhoofdkwartier te Spa.  
 
Op Wilhelms voorstel om als Oberster Kriegsherr aan het hoofd van de troepen, die tenslotte 
de eed van trouw hadden afgelegd, naar Berlijn te marcheren om de dreigende revolutie met 
geweld neer te slaan, haalde Groener slechts zijn schouders op en antwoordde: “Fahneneid!? 
Kriegsherr!? Das sind schliesslich Worte – das ist am Ende bloss eine Idee - !” om te vervolgen 
met "Unter seinen Generalen wird das Heer in Ruhe und Ordnung in die Heimat 
zurückmarschieren, aber nicht unter der Führung Eurer Majestät!".  
 
En zo gebeurde het ook. Wilhelm II nam de wijk naar Nederland. Groener leidde de terugkeer 
van de troepen, die hij ter beschikking stelde van de nieuwe regering in Berlijn.  
 
Al direct in 1914 werden er in de wijk Steglitz-Lankwitz, in de latere generaalsbuurt, straten 
vernoemd naar de beide zegevierende generaals van Tannenberg, die zich later ontpopten als 
de deserteurs van Spa.  
 
De Ludendorffstrasse werd in 1919 al weer omgedoopt en is in de loop van de jaren helemaal 
verdwenen. Ook de Hindenburgstrasse heeft allang een andere naam gekregen en heet 
tegenwoordig Eiswaldtstrasse. In de aangrenzende wijk Steglitz-Lichterfelde bestaat echter 
sinds de overwinning bij Tannenberg nog steeds de Hindenburgdamm (1914), en daar moet 
de oude veldmaarschalk het mee doen. 
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                                  Kwartiermeester-generaal Wilhelm Groener 

Kwartiermeester-generaal Wilhelm Groener is nog tamelijk recent met een Berlijnse straat 
geëerd. Ruim na de Tweede Wereldoorlog, in 1962, werd in het al meermaals genoemde 
stadsdeel Spandau de Moltkestrasse, die al sinds 1891 zo heette, omgedoopt in 
Groenerstrasse. Over de reden van die herdoop op dat tijdstip kan men slechts gissen. 
    
Duitse generaals op Berlijnse straatnaamborden dat is nog te begrijpen, al zijn het er wel erg 
veel. Maar wat doet de Franse generaal Foch in het Berlijnse stratenplan? Foch was toch 
degene die in 1918 het laatste grote Duitse offensief stopte tijdens de tweede Slag aan de 
Marne, waarna de krijgskansen definitief keerden ten gunste van de geallieerden? En Foch 
was toch de generaal die als Chef des armées alliées de Duitsers de voor hen vernederende 
wapenstilstand liet tekenen in die wagon in het bos bij Compiègne? 
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Generaal Foch (2e van rechts) na het tekenen van de wapenstilstand  
op 11 november 1918 

In de wijk Waidmannslust van het noordelijke stadsdeel Reinickendorf ligt een apart wijkje 
met de on-duitse naam Cité Foch. En wat nog opmerkelijker is: alle straten in dit wijkje 
hebben Franse namen. Alsof we in een willekeurige Franse stad zijn vinden we hier de Avenue 
Charles de Gaulle, loopt om de hoek de Allée Marie Curie en komt even verderop de Rue 
Racine uit op de Place Molière. 
 
Toen de Tweede Wereldoorlog overging in de Koude Oorlog en het duidelijk werd dat de 
westelijke bezettingsmachten van Berlijn langer zouden blijven dan voorzien, gingen de 
Fransen voor hun militairen eigen woonwijken bouwen. Er ontstonden in de Franse 
bezettingszone van Berlijn vijf zogenaamde cité’s met woningen, scholen, winkels, bioscopen 
en sportvoorzieningen.  
 
De grootste, met bijna achthonderd woningen, noemden de Fransen met veel gevoel voor 
verhoudingen Cité Foch, naar de man die de Duitsers een oorlog eerder definitief op de knieën 
had gedwongen. 
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                    Straatje in Cité Foch te Berlijn-Reinickendorf 

 
Toen met de val van de muur de Koude Oorlog voorbij was en de Fransen in 1994 vertrokken 
waren, kwamen de woningen beschikbaar voor de stad Berlijn, die er voornamelijk 
ambtenaren in huisvestte. Als uit een merkwaardig soort masochisme handhaafden de 
Berlijners de naam Cité Foch, evenals de Franse straatnamen in deze wijk. Bron: rob 
kammelar. 
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De Grote Oorlog 

De Eerste Wereldoorlog, die ook de Wereldoorlog of de Grote Oorlog werd genoemd, was een 
wereldoorlog gecentreerd in Europa die begon op 28 juli 1914 en duurde tot 11 november 
1918. Nog altijd is 11 november bekend als wapenstilstandsdag. Voor een deel werd de 
wapenwedloop in 1912 en 1913 aangespoord door nationalistische en militaristische groepen, 
die hun regeringen passiviteit in het gezicht van externe bedreigingen verweten. Sommige 
historici hebben gewezen op de toenemende populariteit van het militarisme en het radicaal-
nationalisme als oorzaken voor de oorlog. 

Inleiding 

Alle grootmachten van de wereld waren bij deze oorlog betrokken, die werden samengesteld 
in twee conflicterende allianties: de geallieerden (gecentreerd rond de Triple Entente van het 
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Rusland) en de centralen (oorspronkelijk gecentreerd rond 
de Triple Alliantie van Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Italië). Deze bondgenootschappen 
reorganiseerden zich (Italië vocht voor de geallieerden) en breidden zich uit naarmate er meer 
landen meededen met de oorlog. Uiteindelijk werden er meer dan 70 miljoen militairen, 
waaronder 60 miljoen Europeanen, gemobiliseerd in een van de grootste oorlogen in de 
geschiedenis. Meer dan 9 miljoen soldaten werden gedood, vooral als gevolg van de grote 
technologische vooruitgang in vuurkracht zonder overeenkomstige ontwikkelingen in 
mobiliteit. Het was het op vijf na dodelijkste conflict in de wereldgeschiedenis, dat vervolgens 
de weg vrijmaakte voor politieke veranderingen zoals revoluties in de betrokken landen. 

De langlopende oorzaak van de oorlog was de imperialistische buitenlandse politiek van de 
grootmachten van Europa, waaronder het Duitse Keizerrijk, het Oostenrijks-Hongaarse Rijk, 
het Ottomaanse Rijk, het Russische Rijk, het Britse Rijk, Frankrijk en Italië. De moord op 28 
juni 1914 op aartshertog Frans Ferdinand van Oostenrijk, de troonopvolger van Oostenrijk-
Hongarije, door een Bosnisch-Servische nationalist, was de directe aanleiding van de oorlog. 
Het resulteerde in een Habsburgs ultimatum aan het Koninkrijk Servië. Verschillende 
bondgenootschappen, gevormd tijdens de voorafgaande decennia, werden ingeroepen, zodat 
binnen een paar weken de grootmachten in oorlog waren. Via hun kolonies verspreidde het 
conflict zich gauw over de wereld. 

Op 28 juli begon het conflict met de Oostenrijks-Hongaarse invasie van Servië, gevolgd door 
de Duitse invasie van België, Luxemburg en Frankrijk; en een Russische aanval op Duitsland. 
Nadat de Duitse opmars naar Parijs tot stilstand was gebracht, vestigde het westfront zich in 
een statische uitputtingsslag van een Loopgravenoorlog die weinig veranderde tot 1917. In het 
oosten vocht het Russische leger met succes tegen de Oostenrijks-Hongaarse troepen, maar 
werd teruggedrongen door het Duitse leger. Bijkomende fronten werden geopend nadat het 
Ottomaanse Rijk toetrad tot de oorlog in 1914, Italië en Bulgarije in 1915 en Roemenië in 
1916. Het Russische Rijk ging ten onder in de Russische Revolutie van 1917, en Rusland 
stapte uit de oorlog na de Oktoberrevolutie later dat jaar. Na een Duits offensief langs het 
westfront in 1918, betraden Amerikaanse troepen de loopgraven en de geallieerden drongen 
de Duitse legers terug in een reeks van succesvolle offensieven. Duitsland, dat zijn eigen 
problemen had met revolutionairen op dat moment, stemde in met een staakt-het-vuren op 
11 november 1918, dat later bekend zou staan als Wapenstilstandsdag. De oorlog eindigde 
als een overwinning voor de geallieerden. 

Tegen het einde van de oorlog waren vier imperialistische grootmachten - het Duitse, 
Russische, Oostenrijks-Hongaarse en Ottomaanse rijk - militair en politiek verslagen en 
hielden op te bestaan. De opvolgersstaten van de eerste twee verloren veel grondgebied, terwijl 
de laatste twee geheel ontmanteld werden. De kaart van Centraal-Europa werd hertekend in 
een aantal kleinere staten. De Volkenbond werd gesticht in de hoop een dergelijk conflict in 
de toekomst te voorkomen. Het Europese nationalisme kwam voort uit de oorlog en het 
uiteenvallen van rijken, de gevolgen van de nederlaag van Duitsland en problemen met de 
Vrede van Versailles zouden bijdragen tot de Tweede Wereldoorlog. 
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Triple Entente 

 
Kaart van Europa bij uitbraak van de oorlog 

De Triple Entente, onder meer Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Keizerrijk Rusland (tot 
1917), Italië (vanaf 1915) en de Verenigde Staten (vanaf 1917) streden samen tegen de 
Centrale Mogendheden, gevormd door Oostenrijk-Hongarije, Duitsland, Bulgarije en het 
Ottomaanse Rijk. Het was de eerste oorlog waarin fabrieksmatig en snel geproduceerde 
middelen en de techniek de overhand kregen, zoals machinegeweren, gifgas, kanonnen en 
prikkeldraad, en waarin tanks en vliegtuigen algemeen in gebruik genomen werden. De 
gebruikte tactieken dateerden echter nog uit de 19e eeuw en dat was volgens polemologen een 
van de oorzaken van de enorme aantallen doden en gewonden. Een belangrijke factor die ook 
bijdroeg aan de massale opoffering van mensenlevens was de mogelijkheid enkele jaren 
achtereen constant opeenvolgende lichtingen met duizenden jonge mannen als 
dienstplichtigen op te roepen, naar de fronten te voeren en daar in te zetten. Deze inzet werd 
vooral berucht doordat er vaak ondanks de opoffering van zeer grote aantallen militairen 
slechts futiele successen konden worden gemeld, zoals de verovering van kleine stukjes veelal 
kapotgeschoten niemandsland, die vervolgens over en weer opnieuw moesten worden 
verdedigd of heroverd met even massale tegenaanvallen, de zogenoemde stellingenoorlog. 

Aan het einde van de oorlog waren vier mogendheden politiek en militair verslagen: Duitsland, 
Rusland, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk - de laatste twee hielden zelfs op te 
bestaan. Uit het Russische Rijk ontstond de revolutionaire Sovjet-Unie, terwijl in Centraal-
Europa allerlei nieuwe kleine staten werden gevormd. De Volkenbond werd opgericht om 
voortaan een wereldoorlog te voorkomen. Maar de oorlog leidde tot nationalisme in Europa en 
de gevolgen van de nederlaag van Duitsland en het Verdrag van Versailles leidden ten slotte 
tot de Tweede Wereldoorlog in 1939.  

Overzicht 

De Eerste Wereldoorlog werd vooral in Europa gevoerd. De aanduiding wereldoorlog slaat 
enerzijds op de vele Engelse en Franse troepen die vanuit de koloniën naar Europa werden 
gehaald, anderzijds op de gevechten die werkelijk in koloniën plaatsvonden zoals in Afrika en 
het Midden-Oosten. Bovendien deden vanaf 1917 de Verenigde Staten mee aan de strijd. 

Aanleiding was de moord op aartshertog Frans Ferdinand en zijn vrouw gravin Sophie Chotek 
met het daaropvolgende ultimatum aan Servië, gegeven door Oostenrijk-Hongarije. Toen 
Servië het ultimatum niet op alle punten aanvaardde, mobiliseerde Oostenrijk-Hongarije zijn 
legers en verklaarde de Serviërs de oorlog. De Duitsers hadden te kennen gegeven Frans Jozef, 
de keizer van Oostenrijk-Hongarije, te steunen in zijn ultimatum. Servië had door een verdrag 
steun van het tsaristische Rusland. Toen ook deze landen zich mobiliseerden en Oostenrijk-
Hongarije de oorlog verklaarden, traden de bestaande militaire verdragen in werking, 
waardoor de meeste Europese staten in het conflict betrokken werden. 

De oorlog ging tussen de Centrale Mogendheden, onder leiding van Duitsland, en de Triple 
Entente die bestond uit Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en het Russische Rijk. Italië, dat 
een verdrag had met Duitsland, stelde zich neutraal op, omdat het land het niet eens was met 
de Duitse plannen betreffende de Balkan. Na een Duits ultimatum aan België gaf dat land zijn 
neutraliteit op en verdedigde zich tegenover de agressor. 



31 

 

De oorlog werd een wereldoorlog door de Britse deelname. Het Ottomaanse Rijk voegde zich 
bij de Centralen, waardoor het Midden-Oosten ook een strijdtoneel werd. 

Doordat in het westen een statische oorlog met loopgraven werd gevochten, trachtte Duitsland 
op zee een beslissing te forceren. Zo werd de U-bootcampagne belangrijk omdat het Verenigd 
Koninkrijk afhankelijk was van import van goederen en voedsel. 

Op 25 juni 1916 werd een groot offensief geopend bij de Somme, beter bekend als de Slag aan 
de Somme, die erg bloedig was, ook omdat er weinig vernieuwende tactieken werden gebruikt. 
Ook schoten de geallieerden er niet veel mee op, want de Duitsers hadden zich teruggetrokken 
naar een nog veel sterkere linie. 

In 1917 braken er rellen en onlusten uit in het Russische Rijk en daarop volgde een revolutie. 
Aan het eind van dat jaar, in de Oktoberrevolutie, werd het regime van de Romanovs 
omvergeworpen en stichtten de bolsjewieken de Sovjet-Unie. De gevechten tegen de 
communisten bleven doorgaan en Lenin tekende begin 1918 een vredesverdrag, genoemd 
Vrede van Brest-Litovsk, met de Duitsers. In datzelfde jaar kwamen de Verenigde Staten na 
de aanval op de Lusitania en het Zimmermanntelegram in de oorlog en verscheepten elke 
maand minstens vijfentwintigduizend nieuwe soldaten naar Frankrijk en België. Op zee werd 
het Duitse Rijk langzaam maar zeker teruggedrongen met nieuwe konvooitactieken. 

Oorzaken en aanleiding 

De aanleiding was de moord op Frans Ferdinand, troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije, en 
zijn vrouw Sophie Chotek in Sarajevo door de Bosnisch-Servische nationalist Gavrilo Princip. 
De werkelijke oorzaken lagen echter dieper. 

In het begin van de twintigste eeuw ontwikkelde zich in Europa een wankel machtsevenwicht. 

In verschillende landen waren sterk nationalistische stromingen. Frankrijk had na de Frans-
Pruisische oorlog van 1870 Elzas-Lotharingen aan Duitsland verloren en wenste dit gebied 
terug te krijgen. Het zag zich tegenover een verenigd Duitsland geplaatst en sloot een 
bondgenootschap met Rusland. Begin 20e eeuw kwam een nieuw type oorlogsschip op: de 
Dreadnought. Het Verenigd Koninkrijk en andere landen dienden hun vloot opnieuw op te 
bouwen. Duitsland maakte hiervan gebruik door zijn investeringen in de marine op te voeren 
en wou op zee meer militaire slagkracht verwerven, wat de Britten verontrustte. 

Onder Bismarcks Realpolitik was Duitsland behoedzaam te werk gegaan in de internationale 
diplomatie. Duitsland speelde landen diplomatiek tegen elkaar uit, zoals op het Congres van 
Berlijn. Pas wanneer een land diplomatiek alleen stond en geen sterke bondgenoten had die 
tussenbeide konden komen, werd er oorlog gevoerd. Nadien werd ernaar gestreefd om de vrede 
zo licht mogelijk te maken zodat er geen blijvende wrokgevoelens zouden zijn. Dit werd na de 
Frans-Duitse Oorlog en met name het aftreden van Bismarck losgelaten. Onder keizer Wilhelm 
II werd een agressiever politiek beleid gevoerd: de Weltpolitik. Hiermee vervreemdde Duitsland 
echter veel staten van zich. 

Duitsland en Oostenrijk-Hongarije waren bondgenoten en Frankrijk had een verbond gesloten 
met Rusland. Na de Boerenoorlog was Engeland op zoek naar bondgenoten, maar een Engelse 
toenadering tot Duitsland werd door de Duitsers afgewezen. Engeland zocht nu toenadering 
tot Frankrijk en Rusland. Dit bondgenootschap werd hierop de Triple Entente genoemd. 
Duitsland zag zich hierom als het slachtoffer van een tegen haar gerichte samenzwering. De 
Duitsers maakten zich tevens zorgen over het snelle Russische herstel na de nederlaag tegen 
Japan in 1905 en de daarop volgende revolutionaire onrust. 

Tegelijkertijd bloeiden in de Balkanstaten krachtige nationalistische ambities op waarbij men 
diplomatieke steun zocht in enerzijds Berlijn en Wenen en anderzijds Sint-Petersburg. De 
panslavisten wilden Russische steun voor de Slavische volken onder Oostenrijkse 
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heerschappij. In gebieden als Slovenië, Silezië en Bohemen ontstond een sterk Slavisch-
nationalistisch bewustzijn, dat op zijn beurt angst en vijandschap bij de Duitsers wekte. De 
eerste pan-Germaanse en antisemitische bewegingen staken de kop op (de zaden van het 
nationaalsocialisme werden dus al in de 19e eeuw gezaaid). 

Nationalisten bepaalden steeds meer het beleid van een regering. Er werden steeds meer 
claims gelegd en volken die al jaren onder een ander bestuur leefden en zich er naar hadden 
aangepast zoals de Tsjechen en Polen, wilden nu een eigen staat. Ze zochten steeds meer 
steun in extreme groeperingen, zoals de Zwarte Hand in Servië. 

In tegenstelling tot Frankrijk en Groot-Brittannië bezat Duitsland weinig koloniën, waardoor 
Duitsland minder als grote mogendheid werd gezien. Volgens de toen heersende opvattingen 
in Duitsland lag het grote voordeel van koloniën in de beheersing van de handelsstromen en 
de geprivilegieerde toegang tot grondstoffen en afzetmarkten. De Duitsers zelf zagen het als 
een "achterstand". Duitsland was de laatkomer, aan wie geen "plaats onder de zon" werd 
gegund. 

Duitsland had het sterkste landleger ter wereld; algemeen hadden de Duitsers de overtuiging 
dat een mogelijke oorlog wel in een Duitse overwinning moest eindigen. De meeste 
nationalistische groeperingen hoopten daarom op een conflict en ook zij die daar niet op uit 
waren, voelden meestal niet de noodzaak een oorlog per se te vermijden. 

Dit beeld zag men ook in andere landen. De Fransen zouden bijvoorbeeld niet zelf een oorlog 
zijn begonnen om Elzas-Lotharingen terug te krijgen, maar grepen het door Duitsland 
geboden excuus gretig aan en togen enthousiast ten strijde. Oorlog werd algemeen 
geromantiseerd en, met name door rechtse en nationalistische groepen overal in Europa, 
gezien als 'de grote zuiveraar'. Door oorlog werd een mens 'beter, sterker, slimmer en 
volwassener', werden 'jongens in mannen veranderd'. Zaken die als 'maatschappelijke kwalen' 
werden aangeduid (bijvoorbeeld werkloosheid, socialisme, feminisme en homoseksualiteit) 
zouden door een oorlog 'vanzelf oplossen'. En na de (uiteraard gewonnen) oorlog zou een 
gouden tijd aanbreken waarin de hegemonie veilig was gesteld, de economie zou herstellen en 
groeien, eventuele territoriale en koloniale winsten nieuwe carrièremogelijkheden bieden en 
de zegevierende soldaten in grote triomfparades naar huis zouden terugkeren. 

De verschillende bondgenootschappen waren niet sterk, zelfs zeer zwak te noemen. Zowel 
Duitsland als Rusland, de sterkere partijen, lieten zich leiden door hun respectievelijke 
zwakkere bondgenoten Oostenrijk en Servië uit angst hen te verliezen. 

Voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog stelden de verschillende grote mogendheden plannen 
op om "de eerste klap" uit te delen. Zo bestond in Frankrijk het idee van het "Franse élan". In 
Duitsland werd het Schlieffenplan opgesteld. In Rusland werd het legerplan opgesteld om 
onmiddellijk Oost-Pruisen te bezetten en op te rukken naar Berlijn. Voor het uitdelen van 
deze eerste klap was mobilisatie van de legers nodig. Mobilisaties kostten tijd en konden niet 
in het geheim worden uitgevoerd. Dit betekende in de praktijk dat een mobilisatie direct moest 
worden opgevolgd door een oorlogsverklaring, elke dag wachten betekende voor de andere 
partij gelegenheid om ook te mobiliseren. Zowel militairen als politici waren hiervan 
doordrongen. 

Oostenrijk-Hongarije was ernstig verzwakt. De Dubbelmonarchie was door Italië en Pruisen 
vernederd, en zij was bovendien door de Ausgleich van 1867 bijna in tweeën gesplitst; zij zocht 
nu compensatie via de Balkan. Door de annexatie van Bosnië en Herzegovina in 1908 was zij 
weer enigszins opgeveerd. Door een gemakkelijke overwinning op Servië zou Oostenrijk-
Hongarije kunnen bewijzen, dat het nog steeds een grote mogendheid was. Ook Bulgarije 
voelde zich na de Balkanoorlogen ernstig vernederd en tekortgedaan. Iedere kans om met 
Servië, Roemenië en Griekenland af te rekenen was van harte welkom. 

Het Ottomaanse Rijk had in de decennia voorafgaand aan de oorlog langzaam steeds meer 
grond verloren aan Engeland en Frankrijk in Afrika en aan Rusland in de Kaukasus. 
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Daarnaast had bijna de gehele Ottomaanse provincie Roemelië (de Balkan) onafhankelijkheid 
verkregen van het Rijk, door Russische steun in de Balkanoorlogen. Deze verloren oorlogen 
brachten een gigantische vluchtelingenstroom met zich mee; de miljoenen Turken uit de 
Balkan, de Krim en de Kaukasus vestigden zich in Centraal-Anatolië. Het Ottomaanse Rijk 
stortte zich uiteindelijk in de Eerste Wereldoorlog, voornamelijk om de verloren gebieden in 
de Kaukasus en de Krim terug te winnen op Rusland en om in het westen verder verlies van 
grondgebied te voorkomen. Oplopende etnische spanningen in het multiculturele rijk hadden 
echter de Sultan en zijn regering ervan overtuigd dat het Ottomaanse Rijk nadrukkelijker 
Turks moest worden en dat ook de aansluiting gezocht moest worden met de andere Turkse 
volkeren in de Kaukasus en Centraal-Azië. Deze zouden mee kunnen vechten tegen de 
Russen, die ook hun vijand waren. 

Bij sommige landen, zoals Italië en Roemenië, bestond bereidheid om met de meestbiedende 
zijde mee te gaan. Dit droeg bij tot een uitbreiding van de oorlog. 

Uitgangssituaties 

De verschillende legers waren tussen 1900 en 1914 sterk gemoderniseerd op het gebied van 
de artillerie en ander wapentuig. Ook was de organisatie sterk verbeterd naar Pruisisch/Duits 
voorbeeld van Generale Staf. Dit gold niet voor de plannen en tactieken. Deze waren gebaseerd 
op veronderstellingen en verkeerde inschattingen. 

Het begin 

Moord op Frans Ferdinand van Oostenrijk 

 

De auto waarin Frans Ferdinand doodgeschoten werd 

Op 28 juni 1914 bracht de Oostenrijkse aartshertog en troonopvolger Frans Ferdinand samen 
met zijn vrouw een bezoek aan Sarajevo, de hoofdstad van de Oostenrijk-Hongaarse provincie 
Bosnië en Herzegovina. De Bosnisch-Servische student Gavrilo Princip schoot Frans 
Ferdinand met een pistool neer, nadat een ander lid van de bende van 'De Zwarte Hand' eerder 
die dag al een mislukte poging had gedaan om de kroonprins en zijn vrouw te vermoorden 
met een granaat. Hierbij werd alleen Ferdinands officier geraakt. Later die dag, toen Frans 
Ferdinand zijn officier wilde bezoeken in het ziekenhuis, werden hij en zijn vrouw 
doodgeschoten. Frans Ferdinands laatste woorden waren: "Zorg voor de kinderen". 

De publieke opinie in Europa schaarde zich aan de kant van Wenen en niet aan de kant van 
Servië (de Zwarte Hand, de organisatie die mee heeft geholpen aan de aanslag, was een 
Servische organisatie). Zelfs de Russen trokken hun handen van de Serviërs, hun traditionele 
bondgenoten, af. De aanslag leek in eerste instantie met een sisser af te lopen: Oostenrijk leek 
niet te reageren. 

Sneeuwbaleffect 
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Na de aanslag op 28 juni bleef het enkele weken lang schijnbaar stil. Achter de schermen 
overlegde Wenen succesvol met Berlijn. Berlijn gaf Wenen op 6 juli bijna een blanco cheque, 
doordat het verbond tussen de twee een defensief karakter had. Deze blanco cheque bestond 
uit de Duitse toezegging, dat een Russische interventie een Duits antwoord zou betekenen. 

Pas op 23 juli stelde Wenen aan Servië, via zijn minister van Buitenlandse Zaken, graaf 
Leopold Berchtold een 48-uursultimatum, het Juli-ultimatum. Dit ultimatum eiste kortweg dat 
de zaak tot de bodem werd uitgezocht. Hiervoor moest Servië zich een diepgaande inbreuk op 
de soevereiniteit laten welgevallen, onder meer door het toelaten van Oostenrijkse 
politieagenten. Ook diende Servië de verantwoordelijkheid voor de aanslag op zich te nemen. 
Servië stemde met alle eisen in, op één na, namelijk het toelaten van Oostenrijkse agenten op 
zijn grondgebied. Servië beschouwde dit als een inbreuk op zijn soevereiniteit en kondigde een 
gedeeltelijke mobilisatie van zijn leger af. Oostenrijk verklaarde het antwoord onbevredigend 
en verbrak op 25 juli de diplomatieke betrekkingen met Servië. Ook Oostenrijk kondigde een 
gedeeltelijke mobilisatie af. Op 25 juli besloot Rusland tijdens het kroonoverleg van Krasnoje 
Selo om Servië militair te steunen. Tegelijk werd door Rusland, Duitsland en Engeland een 
bemiddelingsconferentie voorgesteld. Dit voorstel bleef echter onbeantwoord. Op 27 juli volgde 
een eerste fase in de mobilisatie van het Russische leger. De bevelhebber van het Russische 
leger, Sergej Dobrorolski, zei later dat de Russische staf de oorlog reeds op 25 juli voor een 
uitgemaakte zaak hield. Het was hun bekend dat Duitsland deze stap zou volgen. 

Op 26 juli besloot Duitsland toch om niet mee te gaan met het idee van Rusland om hen 
militair te steunen. 

De Oostenrijkse doelen voorzagen een lokale oorlog, mede doordat de Servische hoofdstad net 
over de grens met het toenmalige Oostenrijk-Hongarije lag. Op 28 juli verklaarde Oostenrijk 
de oorlog aan zijn kleine buur. Reeds de volgende dag, 29 juli, beschoot de Oostenrijkse 
artillerie de Servische hoofdstad. 

 
Voorpagina van de Brusselse krant Le Soir van 4 augustus 1914 met melding van de Duitse 
aanval op België 

Oostenrijk-Hongarije besloot op 30 juli tot een algehele mobilisatie. Op die dag keurde ook 
tsaar Nicolaas II van Rusland de mobilisatie van het Russische leger goed. De Russische 
generale staf, zich realiserend dat dit een indirecte oorlogsverklaring inhield, probeerde hem 
hier vanaf te houden. Ook een bezwerende brief van de Duitse keizer aan zijn neef de tsaar 
bleef zonder effect. Duitsland stelde hierop een 12-uursultimatum dat de Russische 
mobilisatie ingetrokken moest worden. Toen antwoord hierop uitbleef, verklaarde Duitsland 
op 1 augustus aan Rusland de oorlog. Frankrijk besloot hierop tot mobilisatie, om zijn verbond 
met Rusland gestand te doen. 

Het Duitse oorlogsplan was een bijgewerkte versie van het zogenaamde von Schlieffenplan. 
Dit was gebaseerd op de veronderstelling dat de Russische mobilisatie veel tijd zou kosten. 
Duitsland zou deze tijd gebruiken door eerst met aartsvijand Frankrijk af te rekenen en dan 
Rusland aan te pakken. Op de avond van de oorlogsverklaring trokken de eerste Russische 
eenheden echter al Oost-Pruisen binnen. 

Het "von Schlieffenplan" voorzag in een omtrekkende beweging door België. Op 1 augustus 
bezette Duitsland Luxemburg. Op 2 augustus stelde Duitsland België een ultimatum met de 
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eis tot vrije doortocht. België weigerde de Duitse troepen de doortocht, waarop Duitsland het 
neutrale België de oorlog verklaarde. Op 3 augustus verklaarde Duitsland Frankrijk de oorlog, 
op 4 augustus trok Duitsland België binnen. Dit was voor Groot-Brittannië reden om 
Duitsland nog dezelfde dag de oorlog te verklaren aangezien Groot-Brittannië de neutraliteit 
van België had gegarandeerd. 

Fronten 

Europese Fronten 

• Westfront - De invasie van het Duitse Keizerrijk in België, Luxemburg en Frankrijk. 
Hier werden de loopgraven gebruikt nadat de Duitsers voor Parijs gestopt waren. Nadat 
de opmars van de Duitsers stopte, probeerden beide partijen zo snel mogelijk de zee 
te bereiken op een voor hen gunstige positie. Dit werd ook wel de race naar de zee 
genoemd. 

• Oostfront - De Russen vielen hier Oost-Pruisen binnen en zorgden voor een verrassing. 
Toch sloegen de Duitsers en Oostenrijkers de Russen weer terug naar hun eigen land. 

• Balkanfront - De Oostenrijkers vielen Servië binnen met de steun van de Duitsers. 
Later werden ook andere landen zoals Roemenië, Montenegro, Bulgarije en 
Griekenland bij de oorlog betrokken. 

• Italiaans front - De Italianen voegden zich bij de geallieerden in 1915, nadat hun veel 
beloofd was als de oorlog zou worden gewonnen. De Italianen dachten de Oostenrijkers 
wel te kunnen verslaan maar ook hier bleef het heen en weer gaan met de vooruitgang. 
Pas aan het eind konden de geallieerden een doorbraak forceren. 

Afrikaanse Fronten 

 
Inval van het Belgisch leger in Tabora 

Door de geallieerde controle van de zeeën konden de Duitsers hun koloniën niet bevoorraden. 
Met een defensieve strategie werd gepoogd de koloniën te behouden tot de eindoverwinning in 
Europa en geallieerde troepen te onttrekken van het Europees front. 

• Duits-Zuidwest-Afrika - Een kolonie van de Duitsers, het tegenwoordige Namibië. Deze 
kolonie werd in 1915, na een aanvankelijke aarzeling van Zuid-Afrika, in minder dan 
een kwartaal tijd veroverd door de troepen van het Gemenebest vanuit Zuid-Afrika. 

• West-Afrika - De Duitsers bezaten hier de koloniën, die tegenwoordig Kameroen en 
Togo zijn. Hier werden ook snel de Duitsers verslagen en de koloniën verdeeld. 
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• Duits-Oost-Afrika - Het tegenwoordige Tanzania, Rwanda en Burundi. Op 22 augustus 
1914 voerden de Duitsers met schepen aanvallen op de Belgische haven Kalemie van 
Belgisch-Congo aan het Tanganyikameer. De Duitsers bleven tot in 1916 het meer 
beheersen. Met behulp van in stukken getransporteerde watervliegtuigen en schepen, 
lukte het de Britse en Belgische strijdkrachten om het strategisch meer onder controle 
te krijgen. In april 1916 werd de aanval ingezet vanuit Belgisch-Congo door het 
Belgisch koloniaal leger en vanuit de Britse koloniën met het Britse leger. Op 19 
september 1916 werd de belangrijkste Duitse uitvalsbasis Tabora veroverd. Tegen eind 
1917 hadden de Duitsers alle gebieden verloren, maar ze bleven nog een guerrillastrijd 
voeren in de kolonie en het Portugese Mozambique tegen de Portugezen en de 
Engelsen. Hier was de laatste plaats in Afrika waar nog gevochten werd door de Duitse 
koloniale troepen. Pas op 13 november 1918 kwam hier het bericht binnen dat de 
wapenstilstand was getekend. Het duurde nog een tijdje voordat de wapens werden 
neergelegd. 

In Belgisch-Congo was er alleen een klein koloniaal leger voor de ordehandhaving dat slecht 
uitgerust was. In 1915 werden in Le Havre Belgische legerofficieren opgeleid voor het vechten 
in de tropen. De soldaten werden in Congo gerekruteerd en voor de bevoorrading werden 
dragers ingelijfd door het leger. Er waren nauwelijks wegen.  

Fronten in het Midden-Oosten 

• Kaukasuscampagne - De Ottomanen mengden zich in de oorlog aan de zijde van de 
Centralen. Ze begonnen Rusland in de Kaukasus aan te vallen en er werden 
verschillende slagen geleverd. 

• Mesopotamiaanse Campagne - De invasie van Irak door troepen van het Britse Rijk. 
• Palestijns front - De Britten vochten om de Sinaï en Palestina tegen de Ottomanen, om 

de Ottomanen buiten het Suezkanaal te houden. 
• Dardanellen front - De Entente wilde een tweede route naar Rusland, via de 

Dardanellen. Hiervoor moest de hoofdstad van het Ottomaans Rijk, Constantinopel, 
bezet worden. Uiteindelijk faalden de geallieerden in deze aanval. 

• Perzisch front - Officieel was Perzië een onafhankelijk en neutraal land maar door 
invloed vanuit Rusland en het Britse Rijk werd ook hier gevochten om de olie. Doordat 
verschillende stammen tegen elkaar werden opgezet en om de Britten te ondermijnen 
in het Midden-Oosten en India, werden hier nog verschillende conflicten uitgevochten. 

Aziatische Front 

• Tsingtao 
• Pacifische Eilanden 

Het westfront 

Het Von Schlieffenplan 

 
Von Schlieffenplan 
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De Duitse Generale Staf ging uit van het Schlieffenplan. Dit plan onderkende het gevaar van 
een tweefrontenoorlog tegen Frankrijk en Rusland, waar Duitsland niet sterk genoeg voor was. 
Het plan behelsde daarom de omtrekking van het Franse leger door het Duitse via België 
(aanvankelijk ook Nederland). Door om Parijs heen te trekken (het plan was om de Franse 
hoofdstad niet in te nemen) zou het in de Elzas geconcentreerde Franse leger klem komen te 
zitten en zich overgeven. De Duitse troepen zouden dan op de trein naar Rusland worden 
gezet om het net gemobiliseerde Russische leger daar te verslaan. Voor het verslaan van de 
Fransen was een periode van slechts 42 dagen gepland. Het plan kende een aantal 
zwakheden: 

• Door de neutraliteit van België te schenden zou Groot-Brittannië wellicht Duitsland de 
oorlog verklaren krachtens het Verdrag van Londen van 1839. Ook zou Duitsland hier 
veel diplomatiek krediet mee verliezen en de boeman van de wereld worden (Von 
Schlieffen achtte dit niet relevant); 

• Een zeer strak tijdschema van 42 dagen werd aangehouden. Iedere afwijking zou het 
plan in de war schoppen (Von Schlieffen raadde aan om na iedere vertraging direct te 
gaan onderhandelen met de vijand: "We kunnen dan immers toch niet meer winnen".); 

• Het Duitse leger was te groot voor de capaciteiten van het Belgische en Noord-Franse 
(spoor-)wegennet. Bovendien ging de operatie de krachten van het Duitse leger 
waarschijnlijk te boven (Von Schlieffen ontkende dit); 

• Er was niet gerekend op wat er zou gebeuren als het Franse leger zich niet zou willen 
overgeven en het op een confrontatie zou laten aankomen; 

• Ook was niet gerekend op eerdere Russische mobilisatie of aanval (door het gebrek 
aan industrialisatie in dit land); 

• Het plan was niet berekend op politieke situaties. In de julicrisis van 1914 speelde 
Frankrijk geen rol van betekenis. Het plan voorzag echter in Franse deelname. Toen 
Duitsland mobiliseerde voerden de militairen het plan uit terwijl de diplomaten en 
politici zich passief opstelden. Frankrijk werd hierdoor aan de haren bij het conflict 
gesleept; 

• Het plan ging uit van een bewegingsoorlog, terwijl snelheid van de legers van infanterie 
en cavalerie beperkt was. 

Inval in België 

 

 
Duitse troepen nemen in 1914 te Fürth de trein naar het front 

• 1 augustus 1914 - Duitse troepen vallen het neutrale Luxemburg binnen. 
• 3 augustus - Duitsland verklaart de oorlog aan Frankrijk en vraagt dezelfde dag aan 

België, om langs daar te mogen passeren om Frankrijk binnen te vallen. Het neutrale 
België houdt zich aan zijn belofte en biedt de Duitsers geen doorgang. 

• 4 augustus - Duitse legereenheden overschrijden de Belgische grens. Frankrijk en 
Groot-Brittannië schieten België te hulp. 

• 6 augustus - Het Duitse leger stuit op de forten rond Luik. 
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• 12 augustus - Slag der Zilveren Helmen, in Halen. Voor de laatste keer in Europa vindt 
een cavaleriecharge plaats. Er vallen 140 Belgische en 160 Duitse soldaten. De Belgen 
winnen en verschansen zich te Diest. 

• 15 augustus - Slag te Dinant. De Koning en Koningin en de regering vestigen zich te 
Antwerpen. De Koning voert het bevel over het leger. 

• 16 augustus - Het laatste fort rond Luik geeft zich over aan de Duitsers. 
• 18 augustus - Slag op de Zeven Zillen, in de omgeving van Tienen, op het grondgebied 

van de huidige deelgemeenten St.-Margriete-Houtem, Grimde en Oplinter. Ongeveer 
2.400 Belgische soldaten stonden tegenover een legermacht van circa 80.000 Duitsers. 
De helft van de Belgen verloor het leven of raakte gewond. Het Belgisch leger trok zich 
terug. 

• 18 augustus - Koning Albert I beveelt het Belgische leger zich, na een massale Duitse 
aanval ten noorden van de Maas, terug te trekken in Antwerpen. 

• 19 augustus - Duitse represailles in Aarschot. 
• 20 augustus - De Duitsers trekken Brussel binnen. Er volgen later zware gevechten te 

Aalst, Mechelen, Dendermonde en Charleroi. In Antwerpen wordt dag en nacht 
gewerkt met vele vrijwilligers: bomen worden gekapt, villa’s afgebroken, kortom: alles 
wat het zicht kan hinderen. Schuilplaatsen worden opgetrokken op verschillende 
plaatsen, overstromingen vlakbij de forten van Kapellen tot Kontich worden 
uitgevoerd. In de stad wapperen de Belgische, Franse en Engelse vlaggen. Tussen 21 
en 24 augustus vallen de Naamse forten. 

• 22 augustus - Slag bij Charleroi waar ook de Fransen aan deelnemen. Over het hele 
land worden kasseiwegen uitgebroken om de Duitse bewegingen te bemoeilijken. 

• Op 25 augustus hebben Duitse troepen, tijdens een strafexpeditie tegen de stad 
Leuven 218 burgers vermoord en de stad platgebrand. Ook de universiteitsbibliotheek 
is in vlammen opgegaan. Deze onorthodoxe daden zullen zorgen voor een massale 
rekrutering op vrijwillige basis in gans het Britse Rijk. 

• 27 augustus - Er ontschepen Britse marinesoldaten in Oostende om in Antwerpen het 
Belgische leger te versterken. Het neutrale Nederland heeft geweigerd ze binnen te 
laten via de Schelde om zo in Antwerpen zelf te ontschepen. Nieuw Duits offensief 
tegen Mechelen met 20.000 soldaten. Later zal dit aantal verdubbeld worden. 
Mechelen wordt voor het eerst gebombardeerd. 

• 30 augustus - Na drie dagen van bombardementen zijn de forten van Walem, Sint 
Katelijne Waver en Koningshooikt ten dode opgeschreven. Ze kunnen hun rol van fort 
om de vijand tegen te houden niet meer spelen, maar worden nu steunpunten. 

• 2 september - ’s Morgens wordt Antwerpen overvlogen door een zeppelin die zeven 
bommen laat vallen op huizen die als hospitaal waren ingericht, 12 mensen raken 
gewond en er is zware schade. 

• 5 september - Majoor Von Sommerfeld beveelt de stad Dendermonde plat te branden. 
Ook het burgerlijk ziekenhuis en de Begijnhofkerk uit de 16e eeuw. Huizen worden 
geplunderd en inwoners naar Duitsland gedeporteerd. In Sint-Gillis en Lebbeke 
worden 25 inwoners vermoord door het voorbijtrekkende Duitse leger. 

• 29 september - Lier wordt gebombardeerd, net als Duffel, Tisselt, Londerzeel en Heist-
op-den-Berg. Nieuwe gevechten om Mechelen, door de grote overmacht moeten de 
Belgen Mechelen opgeven en zich terugtrekken naar Antwerpen. Op hun terugtocht 
vernietigen de verdedigers de forten van Walem en Breendonk. Dit om te verhinderen 
dat de Duitsers ze tegen de Belgen zouden gebruiken. 

• 2 oktober - De Duitsers proberen door te breken. Vanaf het balkon op het Paleis op de 
Meir te Antwerpen stelt Koning Albert I de bevolking gerust terwijl het geschut te horen 
is. 

• 3 oktober - Walem, Sint-Katelijne-Waver en Koningshooikt worden beschoten door 
28 cm-kanonnen die te Elewijt en Hofstade staan opgesteld. Een vliegtuig strooit 
briefjes boven Antwerpen uit, waarin de bevolking wordt opgeroepen zich over te geven. 
De bevolking lacht hierom, terwijl het Duitse vliegtuig wordt beschoten. Verdere 
gevechten te Lier. Herentals wordt het slachtoffer van Duitse terreur. Kempische 
dorpen worden in brand gestoken. 

• 4 oktober - Het front beweegt niet. De Belgen zijn verplicht zich te verschansen achter 
de Rupel en de Nete. Bruggen worden opgeblazen. Zware gevechten te Duffel. 
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• 6 oktober - Britse marine-infanteriebrigades en het Belgische leger hebben met succes 
de Nete verdedigd. Op 6 oktober ’s morgens moeten ze zich echter terugtrekken op de 
binnenste fortenlijn. Het gevolg is dat de Duitsers hun kanonnen binnen schietbereik 
van de stad kunnen plaatsen. Meer dan 4000 obussen en 140 zeppelinbommen vallen 
op Antwerpen. Generaal de Guise laat aan de bevolking weten dat wie dat wil mag 
vertrekken. Er begint een exodus langs de Schelde. Meer dan 1 miljoen Belgen 
vluchten naar het noordelijk gelegen neutrale Nederland. De vluchtelingen worden er 
goed onthaald. Anderen trekken via de kuststreek naar Frankrijk of proberen via 
Oostende Groot-Brittannië te bereiken. 

• 8 oktober - Om de totale vernietiging van de stad Antwerpen te voorkomen, beslissen 
de Belgische en Engelse autoriteiten gezamenlijk om de stad te evacueren. Gedurende 
de nacht van de 8e oktober verlaten de Koning en de Koningin Antwerpen. 

• 9 oktober - De enorme voorraden worden ofwel weggehaald ofwel vernietigd. De forten 
van Schoten, Brasschaat, Merksem, Kapellen en Lillo worden opgeblazen. Onder 
dekking van de nacht wordt de laatste Belgische divisie uit Antwerpen teruggetrokken. 
Zo’n 33.000 Belgische soldaten die niet meer konden ontsnappen trokken naar 
Nederland en werden daar geïnterneerd. 

• 10 oktober - De Belgen en Britten, die Antwerpen nu verlaten hebben, brengen de 
Duitsers een zware slag toe, terwijl deze laatsten probeerden de Schelde over te steken. 
Duitse eenheden rukken op naar Gent. In het noorden dringen de Belgen de Duitsers 
terug tot Lokeren. Vlakbij Gent, te Melle kunnen de Belgen de vijand terugslaan en 
een Duitse artilleriebatterij veroveren. De terugtocht van het Belgisch leger verloopt 
zonder grote problemen. Alle pantsertreinen en zware kanonnen worden gered. 

• 12 oktober - De Duitsers bezetten Gent na de stad te hebben gebombardeerd. De 
Belgische terugtocht gaat verder richting Westhoek en stelt zich op achter de IJzer. 

• 13 oktober - Britse divisies komen aan te Ieper. Het Duitse leger rukt verder op over 
heel Oost-Vlaanderen. 

• 15 oktober - De Duitsers trekken verder op over West-Vlaanderen en bezetten Brugge. 
• 16 oktober - Het Duitse leger bereikt Damme, Zeebrugge, Knokke en Oostende. Het 

Duitse 4e leger stelt zich op aan de kust tot aan de weg Ieper-Menen. Vanaf de weg 
Menen-Ieper vormt het Duitse 6e leger de bezettingsmacht. Door de onderwaterzetting 
van het gebied aan de IJzer loopt het front vast in Vlaanderen en nadien in Frankrijk. 
Dan begint de vier jaar durende loopgravenoorlog, vanaf de Belgische duinen in 
Nieuwpoort en De Panne tot aan de Frans-Zwitserse grens bij Pfetterhouse in 
Frankrijk. 

Naast de Belgische Westhoek blijven ook de Belgische enclaves van Baarle-Hertog onbezet. 
Deze enclaves waren door de Nederlandse neutraliteitshouding zeer geïsoleerd en hadden een 
kleine rol in de oorlog door het open houden van een Belgisch postkantoor waarlangs 
belangrijke correspondentie kan verlopen. 

België 

 
Leuven in 1915 
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België hield zich aan de afspraak om neutraal te blijven en de Duitsers niet door te laten. 
Maar de Duitse legerleiding hield geen rekening met deze neutraliteit en Duitsland viel België 
alsnog binnen. 

Op 25 augustus hebben Duitse troepen, tijdens een strafexpeditie tegen de stad Leuven, 218 
burgers vermoord en de stad gedeeltelijk platgebrand. Van de ongeveer 6000 huizen die 
Leuven telde zijn er 2117 in de as gelegd. Ook de Sint-Pieterskerk en de 
universiteitsbibliotheek zijn in vlammen opgegaan. De Duitsers keken toe hoe een kwart 
miljoen boeken, waaronder duizenden onvervangbare middeleeuwse manuscripten en 
wiegendrukken in vlammen opgingen. Naast deze misdaden creëerden ook andere soortgelijke 
gevallen een golf van nationale en internationale verontwaardiging (uit latere getuigenissen 
zou ook blijken dat niet alle Duitsers te velde deze gruwelen goedkeurden). Leuven was niet 
het enige slachtoffer: ook in o.a. Dinant (674 doden) en Aarschot (170 doden) werden 
soortgelijke gruweldaden gepleegd. 

De Duitse legerleiding besloot tot dergelijke afschrikwekkende represailles nadat hun troepen, 
naar eigen zeggen, door burgers waren beschoten. Dit bleek echter niet overal zo te zijn: in 
Leuven bijvoorbeeld bleken de Duitsers in de verwarring op elkaar geschoten te hebben. Om 
afgrijselijke vergeldingsmaatregelen goed te praten werd telkens het argument van deze 
zogenaamde francs-tireurs aangevoerd. Voor de oorlog begon, hadden de Duitse generaals hun 
eigen soldaten zwaar geïndoctrineerd en opgestookt met verhalen over francs-tireurs uit de 
Frans-Duitse Oorlog van 1870-1871. Er werd bij hen ingedrild dat ze tijdens hun opmars de 
plaatselijke bevolking onder geen beding mocht vertrouwen en hard moest optreden als ze 
door hen werden beschoten. De publieke opinie werd eveneens opgejut door 
propagandaverhalen, om de legerleiding zo van onvoorwaardelijke steun voor de 
oorlogsinspanning te voorzien. 

In totaal zijn tijdens de inval van België 500 gemeenten getroffen door wreedheden; zeker 5000 
burgers werden vermoord, waaronder vrouwen en kinderen (in Noord-Frankrijk bedroeg dit 
aantal ongeveer 1500). Het is dan ook te begrijpen dat de Duitse wreedheid voor de geallieerde 
propaganda een makkelijk middel was. Langs beide kanten werden misdaden begaan door de 
tegenpartij door de propaganda verzonnen of overdreven en eigen misdaden ontkend of 
geminimaliseerd. De Duitsers werden door de geallieerde propaganda voorgesteld als “Hunnen 
met pinhelmen”, barbaren uit het oosten; de Belgen werden door de Duitse propaganda dan 
weer voorgesteld als onderkruipers die de Duitse troepen verraderlijk in hinderlagen lokten. 

Het Britse Rijk had bij het Verdrag van Londen de neutraliteit en veiligheid van België 
gegarandeerd. Met een nipte meerderheid in het kabinet verklaarde het Duitsland de oorlog. 
Deze gruweldaden zorgden voor een massale rekrutering op vrijwillige basis in het Britse Rijk. 

Massale rekrutering 
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Een van de vele rekruteringsposters. 

De Britten konden bij hun rekrutering gebruikmaken van een naïef enthousiasme, zowel in 
eigen land als in hun koloniaal imperium. Franse en Duitse ronselaars konden eveneens op 
een grote toestroom rekenen. Het boek Van het westelijk front geen nieuws van Erich Maria 
Remarque beschrijft het enthousiasme voor de oorlog aan de Duitse zijde tijdens deze eerste 
paar maanden. En ook de jonge Adolf Hitler stond dol van vreugde tussen een enthousiaste 
menigte op de Odeonsplatz op 1 augustus 1914, toen bekend werd gemaakt dat Duitsland in 
oorlog was. 

Bij de bevolking heerste nog een geromantiseerd beeld van de oorlog. De sociale druk om mee 
te vechten was groot. Ronselaars spraken hen toe in de fabrieken, scholen, in de kerk en op 
de marktpleinen. Wie niet meedeed zou er later "niet meer bij horen". Wie zich alsnog 
succesvol aan de dienstplicht wist te onttrekken of (zoals in het Britse Rijk) zich niet meldde 
als vrijwilliger terwijl anderen dit wel deden, werd gestigmatiseerd als lafaard. Weigeraars 
werden met de nek aangekeken en kregen witte veren van hun meisjes, symbolen voor lafheid. 
Men vond daarnaast dat men, in ruil voor de sterk verbeterde sociale stelsels, best wat "terug 
kon doen". Bovendien deelde het Britse leger mannen uit dezelfde buurt of fabriek ook in 
dezelfde legereenheden in, de zogenaamde pal's battalions ('work together, fight together'). Dit 
zorgde voor sociale druk en sociale controle. 

Vrijwilligers uit Australië en Nieuw-Zeeland vormden samen de Anzac-eenheden. Ze kregen 
vaak de meest hopeloze opdrachten maar droegen het aureool van dappere, maar roekeloze 
soldaten die hun imago ijverig koesterden. Jonge fabrieksarbeiders en mijnwerkers uit Groot-
Brittannië zagen een uitstapje naar Parijs wel zitten . In Canada was het eerste 
geprogrammeerde contingent van 20.000 man onmiddellijk voltekend. 430.000 anderen 
zouden nog volgen. In totaal zouden er 60.000 Canadezen sneuvelen. 

Duizenden Amerikanen uit de nog neutrale VS meldden zich in Canada tijdens de eerste 
weken van de oorlog; liefst 5000 alleen al uit Texas. 

Ondanks het conflict tussen Engelsen en Ieren met ettelijke volksopstanden, waren er naast 
protestantse Ieren die de Engelsen wel gunstig gezind waren, tienduizenden katholieke Ieren 
die zich lieten inlijven in het Britse beroepsleger. Van de 200.000 Ierse vrijwilligers in het 
Britse leger zouden er uiteindelijk ongeveer 30.000 de dood vinden. De Engelsen beschouwden 
de Ieren (net als trouwens de Schotten) als “woeste krijgers” die met de “gepaste” omkadering 
door hoofdzakelijk Engelse officieren best van pas kwamen bij allerlei koloniale conflicten, 
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terwijl de Ieren en Schotten het leger zagen als een broodheer die bovendien nog “avontuur” 
op “exotische plaatsen” in het vooruitzicht stelde. 

Apart was de bijdrage van de “Zuid-Afrikaners”. Ze hadden nog maar net tien jaar bloedige 
oorlog achter de rug met de Britten en nu waren ze al bondgenoten tegen een vijand die ze 
alleen kenden van horen zeggen. Bovendien voelden veel Boeren zich verwant aan de koloniale 
Duitsers van Duits-Zuidwest-Afrika en voelden er weinig voor tegen hen te vechten. Pro-Duitse 
en militant anti-Britse Afrikaners kwamen weliswaar in opstand tegen de oorlogsdeelname in 
de Maritz-rebellie, maar zij werden verslagen en hun leider De Wet gearresteerd. Britse 
“gekleurde” koloniale troepen uit India, Nepal en zelfs Jamaica werden samen met het Brits-
Chinese Labor Corps met dubieuze beloften en niet gehinderd door enig voorstellingsvermogen 
naar Europa gedirigeerd. 

Al met al werd de oorlog beschouwd als iets dat de nationale en internationale verhoudingen 
recht zou zetten, een eind zou maken aan 'maatschappelijke kwalen', de geest van de jeugd 
zou zuiveren, hen zou opvoeden en echte mannen van hen zou maken. Bovendien verwachtte 
men "weer thuis te zijn als de bladeren vallen". 

Loopgravenstrijd 

 

Loopgraaf 

Terwijl de Duitse politiek ervan uitging dat Engeland neutraal zou blijven, had het Duitse 
opperbevel intussen wel een krijgsplan klaar dat die neutraliteit onmogelijk zou maken (het 
von Schlieffenplan). Immers, Londen stond in voor de Belgische neutraliteit. En toen die op 3 
augustus werd geschonden en de Duitse Uhlanen brandschattend naar de forten rond Luik 
trokken, bleef Londen niets anders over dan Berlijn een ultimatum te stellen en de oorlog te 
verklaren. 

De Duitse legers marcheerden door België en Noord-Frankrijk. Ze rukten op tot vlak bij Parijs, 
hoewel deze stad niet het doelwit was van de aanval. De Fransen voerden onderwijl in de Elzas 
een aanval uit volgens hun eigen Plan XVII en werden bloedig afgeslagen. Massa's infanterie 
rukten op tot de Duitse loopgraven, waar ze echter werden neergeschoten met mitrailleurs. 
Met hun felblauw-felrode uniformen vormden zij levende schietschijven. 

De sikkelvormige opmars van de Duitsers door België en Noord-Frankrijk leek aanvankelijk 
redelijk volgens plan te verlopen. Luik en de cirkel van reusachtige forten eromheen werden 
binnen enkele dagen bezet en in de Slag der Grenzen werd de Britse BEF (British 
Expeditionary Force) verslagen. De Duitsers rukten op tot aan de rivier de Marne, waar de 
Fransen hen trachtten tegen te houden. De Fransen claimen de overwinning maar volgens 
veel historici werd de Slag bij de Marne, als er al een winnaar was, eerder door de Duitsers 
dan door de Fransen gewonnen. De nerveuze Generale Staf, die al eerder kleine afwijkingen 
van het plan had geconstateerd, besloot echter het Duitse leger te laten terugtrekken op 
Chemin des Dames. Het front groeide door omtrekkende bewegingen van beide partijen (de 
Race naar de Zee) naar het westen tot aan de Noordzeekust. De Franse regering voelde zich 
bedreigd in Parijs en vestigde zich tijdelijk in Bordeaux. 
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Met uitzondering van Spanje en de Scandinavische landen, Zwitserland en Nederland, zouden 
uiteindelijk alle Europese landen bij de Eerste Wereldoorlog betrokken raken. Algemeen werd 
verwacht dat het een korte oorlog zou worden. Weer thuis als de bladeren vallen, was de 
veelgehoorde slagzin. Maar het werd een ongekend lange en wrede oorlog waarvan de fronten 
al na anderhalve maand vast lagen. Wat volgde was een zinloze loopgravenstrijd die miljoenen 
slachtoffers kostte. Op één slagveld zoals bij Verdun of aan de Somme vielen meer doden en 
gewonden dan bij alle veldslagen van de eeuw daarvoor samen (bij de Somme 600.000 
geallieerden en 750.000 Duitsers). 

Slechts heel langzaam drong bij de militaire opperbevelen het inzicht door dat in deze oorlog, 
waarin zij de aanval nog als alleenzaligmakend beschouwden, verdedigers altijd in het 
voordeel waren. Aanvallers sneuvelden bij bosjes doordat snelvuur en 
granaatbombardementen de oude gevechts- en wapentechniek inmiddels hopeloos ouderwets 
hadden gemaakt. 

De loopgraaf 

 
Royal Irish Rifles in een loopgraaf tijdens de Slag aan de Somme. (waarschijnlijk 1st Battalion, 
Royal Irish Rifles (25th Brigade, 8th Division). 

Verdedigingslinies werden gevormd door: 

• De eerste linie, gevormd door voorposten, mitrailleursnesten e.d. Zij waren door kleine 
loopgraafjes met de hoofdlinie verbonden; 

• De hoofdlinie, die de eigenlijke loopgraaf vormde. Hier verbleven de soldaten en konden 
ze zich verplaatsen; 

• Het achterland. Dit was via kleine loopgraafjes en spoorwegen met de hoofdlinie 
verbonden. 

Tussen de Duitse en geallieerde loopgraven lag een strook modder, omgeploegd door 
granaatexplosies en infanterie, en bezaaid met landmijnen en prikkeldraad. Dit was het 
niemandsland. Het enige wat groeide op het niemandsland en in de loopgraven was de 
klaproos (papaver). Daarom staat deze rode bloem symbool voor de Eerste Wereldoorlog. 

Het leven in de loopgraaf was een nachtmerrie. Loopgraven vormden, met name in het 
voorjaar, winter en herfst, modderige geulen waarin men tot de knieën in de modder zakte. 
Alles werd vochtig en smerig en het water drong door kleren en laarzen heen. Dit leidde onder 
meer tot "loopgravenvoeten", het verweken van langdurig natte voeten met sterk vergrote kans 
op beschadigingen en daardoor infecties met als uiterste gevolg dood door gangreen. Soms 
werd gebruikgemaakt van houten planken om de begaanbaarheid te verbeteren, in Duitse 
loopgraven was dit iets sneller gebruikelijk.[bron?] Lijken konden vaak door de omstandigheden 
en de grote aantallen, niet snel worden begraven. Op de lijken en ander afval kwamen ratten 
af, die zich in hoog tempo konden vermenigvuldigden. Slechts als een deel van het front 
langere tijd 'in rust' was kon er enige verbetering in de leefomstandigheden worden 
gerealiseerd. 
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Soldaten in een loopgraaf 

Bij offensieven was het nog erger. De verdedigers werden soms dagenlang aan 
artilleriebombardementen blootgesteld. Ondertussen trokken de aanvallers troepen samen. 
Als (men dacht dat) alle vijandelijke artillerie en mitrailleursnesten uitgeschakeld waren viel 
de infanterie aan, onder dekking van granaatvuur. Soms was de coördinatie niet goed: dan 
verloren de soldaten hun dekking of werden door de eigen artillerie beschoten. Dit is overigens 
ook wel opzettelijk gedaan als de infanterie niet snel genoeg opschoot. Zo maakten de soldaten 
de oversteek over het niemandsland naar de vijandelijke loopgraaf. 

De verdedigers wisten echter meestal al door de niet te verhullen intensieve voorbereiding 
(luchtverkenning speelde voor het eerst een grote rol) en dagenlange bombardementen wat er 
zou gaan gebeuren en trokken zich deels terug. Hierdoor ontstond een saillant, waarin de 
aanvallende infanterie klem kwam te zitten. Mitrailleursnesten aan de flanken openden het 
vuur en verdedigende infanterie rukte op terwijl de eigen artillerie vaak te traag was omdat 
deze vast kwam te zitten in de modder in het niemandsland. Nu geheel zonder dekking werd 
de aanvallende infanterie vrijwel geheel afgeslacht, in veel gevallen tot en met de laatste man. 
In 1915 vonden dergelijke kleinere aanvallen regelmatig plaats. 

De Duitsers hadden over het algemeen beter leefbare loopgraven dan de geallieerden. Bij de 
geallieerden (met name de Fransen op wiens grondgebied gevochten werd) werd het 
construeren van goede loopgraven ontmoedigd vanuit een offensieve gedachte en de Duitsers 
hadden zich daarnaast op veel plaatsen teruggetrokken op hogere en daardoor beter 
verdedigbare (maar ook drogere) posities. Naast alle smerigheid die ook veel ziektes met zich 
mee bracht waren ook zaken als continue angst, eenzaamheid en eentonigheid een hel voor 
de soldaten. 

Tijdens dagenlange beschietingen of ten tijde van code rood moet de angst om te sterven 
ondraaglijk zijn geweest. Er zijn verhalen over soldaten die een sigaret opstaken en door het 
oplichten hiervan een doelwit voor sluipschutters werden. Hier komt het bijgeloof vandaan 
dat nooit met een vuurtje meer dan één sigaret aangestoken mag worden - dit gaf 
sluipschutters immers voldoende tijd om te richten. 

Door alle verschrikkelijke en traumatische belevenissen in de loopgraven kregen sommige 
soldaten last van de zogenaamde shellshock. Bij deze aandoening krijgt de soldaat last van 
tics of stuiptrekkingen, zoals trekjes bij de ogen, of zelfs rillingen. Shellshock werd beschouwd 
als een vorm van lafheid, zodat soldaten met deze verschijnselen meestal geëxecuteerd werden 
door hun eigen partij. 

Eenzaamheid kwam veel voor. Vriendschappen tussen mannen hielden zelden langer dan één 
maand stand, mede door de enorme aantallen slachtoffers. Eenzaamheid resulteerde in 
allerlei vreemde symptomen. Sommige mannen sloten vriendschappen met ratten of 
voorwerpen en beschouwden hen als familie, anderen praatten voortdurend in zichzelf of tegen 
dode lichamen. Het ontbreken van vrouwen resulteerde in seksuele relaties tussen de 
mannen. 
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De eentonigheid van een soldatenbestaan in combinatie met bovenstaande zorgde na de oorlog 
bij overlevenden voor het zogenaamde 'loopgravensyndroom'. Veel mannen konden hun oude 
leven niet meer oppakken en bleven leven met dezelfde eigenaardigheden als in de loopgraven. 

Belgische vluchtelingen 

 
Graven van Belgische vluchtelingen op de begraafplaats van het Nederlandse dorp Veenhuizen 
(Drenthe, 2009) 
 
Na de Duitse inval sloegen vele Belgen op de vlucht. Duizenden trokken via Oostende en 
Zeebrugge naar Engeland. Evenveel trokken verder naar Frankrijk. Meer dan honderdduizend 
vluchtelingen trokken naar Nederland. Onder deze vluchtelingen bevonden zich ook 35.000 
militairen, die werden geïnterneerd. Nederland was als neutraal land zogezegd gebonden 
ervoor te zorgen dat troepen en middelen van de strijdende partijen die op zijn grondgebied 
terechtkwamen niet meer aan de strijd zouden kunnen deelnemen. Duizenden “gemotiveerde" 
Belgische militairen zouden ontsnappen om via Groot-Brittannië en Frankrijk, toch weer deel 
te nemen aan de oorlog. 

De vluchtelingen werden in eerste instantie warm onthaald. De verontwaardiging over het 
schenden van de neutraliteit van het kleine land en de bewondering voor zijn standvastigheid 
waren groot. De groep vluchtelingen was echter zo groot dat al snel problemen ontstonden 
met huisvesting en gezondheidszorg. De Belgische overheden riepen vluchtelingen op terug te 
keren naar het, nu bezette, vaderland. Het grootste deel van de oorlogsvluchtelingen keerde 
voor het einde van het jaar daadwerkelijk terug naar huis. Meer dan honderdduizend Belgen 
bleven echter in Nederland achter. Onder hen de gezinnen van geïnterneerde militairen. Van 
deze groep werden diegenen die niet zelf in hun levensonderhoud konden voorzien (ongeveer 
20.000) ondergebracht in toevluchtsoorden te Gouda, Uden, Nunspeet en Ede die onder 
toezicht stonden van de Nederlandse overheid en waar de Belgen tot het einde van de oorlog 
in zeer goede omstandigheden werden gehuisvest. Inspecties van het internationale Rode 
Kruis onder leiding van Zwitserland, hebben dit meermaals bevestigd. 

 
Postkaart aan een geïnterneerde militair in Kamp Zeist van een vermoedelijk familielid in 
Amsterdam. Daarin wordt een brief vermeld komende van de Belgische familie in Brussel 

De vluchtelingen in Groot-Brittannië stichtten werkelijk hele Belgische koloniën met alles erop 
en eraan. Typerend zijn de katholieke kerken en gemeenschappen in een overwegend 
protestants land. Vele duizenden Belgische kinderen deden hun eerste of plechtige communie 
in Groot-Brittannië, het Belgisch leven liep er gewoon verder. De gevluchte Belgen die niet 
naar het front moesten, zetten zich aan het werk in hun gastland. In Frankrijk wordt de inzet 
en ijver van de Belgen gewaardeerd door de fabrieken en de boeren. Bij de rijkere burgerij 
stonden Belgische dienstmeisjes goed aangeschreven. 
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In het hele Britse Rijk en in vele neutrale landen werden inzamelacties ondernomen om de 
Belgen te helpen. Vrouwenorganisaties in Australië, Nieuw-Zeeland en Canada zamelden geld 
en kleding in voor de Belgen. Ze bakten cake die ze op markten verkochten, terwijl hun 
mannen en zonen bij bosjes sneuvelden in Vlaanderen. De neutrale Scandinavische landen 
deden hetzelfde, evenals de Noord- en Zuid-Amerikanen. De Deense regering bijvoorbeeld 
betaalde alle kosten voor een van de vluchtelingenkampen in Nederland. 

Na de oorlog zouden de belangrijkste Amerikaanse universiteiten nog een grote inzamelactie 
houden, om de universiteitsbibliotheek van Leuven te herbouwen. In mei 1940 deden de 
Duitsers helaas hun vernietigend werk nog eens over. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn er in 1914 en 1915 kerstbestanden geweest. Hierbij vond 
op initiatief van de manschappen in de loopgraven ter gelegenheid van kerstmis een 
verbroedering plaats tussen de soldaten van de strijdende partijen, dit geheel tegen de zin van 
de legerleiding. 

Chemische en biologische oorlogvoering 

 
Australische infanteristen bij Ieper dragen gasmaskers, 1917. 

In de eerste maand van de oorlog, augustus 1914, vuurden Franse soldaten traangas 
(xylylbromide) naar de Duitsers en waren daarmee de eersten die gifgas gebruikten. Het Duitse 
leger was echter het eerste dat intensief onderzoek deed naar gifgas, onder leiding van de 
eminente Duitse chemicus Fritz Haber, en was het eerste dat het in 1915 op grote schaal 
gebruikte. 

Aan het Russische front werd in de Slag bij Warschau door de Duitsers voor de eerste keer 
xylylbromide ingezet, maar het gas condenseerde door de lage temperatuur en bevroor zelfs. 
Later werden voor het eerst op kleine schaal aan het oostfront chloorgascilinders ingezet. De 
verbaasde officieren zagen hun soldaten in groene wolken verdwijnen en neervallen. Een 
aantal rende terug, schreeuwend dat de Duitsers hen met een "groene mist" vergiftigden. 

Na dit experiment gebruikten de Duitsers het gas in de Tweede Slag om Ieper. Meer dan 5000 
cilinders chloorgas werden opengezet. De Franse verdedigende regimenten raakten bevangen 
door het gas en een gat van 6 km ontstond. De Duitsers hadden echter ook deze aanval 
bedoeld als experiment en hadden niet op zo'n succes gerekend. Er waren dan ook geen 
soldaten voorhanden om door te stoten. Na dit succes ontstonden diverse soorten chemische 
oorlogswapens. Er werden tests uitgevoerd (1917) met mosterdgas. Ook probeerden Duitse en 
later ook Franse wetenschappers ziekteverwekkers in diverse bommen te stoppen. Vooral de 
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pest was populair onder dit gezelschap. De eerste stappen richting serieuze biologische 
oorlogvoering waren genomen. 

De wapens werden later ook door de geallieerden gebruikt. De eerste gasmaskers deden hun 
intrede, gevolgd door meer geavanceerde gassen en betere methoden om ze op het slagveld in 
te zetten. De eerste gasmaskers waren primitief (bijvoorbeeld een lap gedrenkt in water of 
urine) en hielpen nauwelijks. Pas na uitgebreid onderzoek verbeterden de gasmaskers 
aanzienlijk wat de effectiviteit van de toch al zeer dure chemische wapens niet ten goede 
kwam. Bovendien was het zeker in het begin een erg risicovolle bedoening voor de eigen 
troepen, daar de wind na het openzetten van de cilinders het gas de verkeerde kant kon doen 
opgaan. 

Muiterij 

Naar aanleiding van de enorme verliezen, niet alleen tijdens de grote slagen, maar ook bij 
talloze kleinere slagen, brak bij de Franse soldaten het besef door dat domweg aanvallen gelijk 
stond aan zelfmoord. Toch wist de legerleiding geen betere tactiek te bedenken. Vele soldaten 
gingen in 1917 over tot muiterij, soms zelfs met hele regimenten tegelijk. In feite is muiterij 
een erg groot woord, de soldaten kwamen namelijk niet in opstand. Ze staakten en pleegden 
passief verzet. Ze protesteerden niet zozeer tegen de oorlog zelf, maar wel tegen de gebruikte 
tactiek waarbij de soldaten bij duizenden werden opgeofferd in aanvallen die niets opleverden. 

De muitende soldaten weigerden orders uit te voeren. Maar er was ook vooral passief verzet: 
ze lachten officieren uit bij het voorlezen van berichten over zogenaamde overwinningen. Als 
ze naar het front marcheerden, blaatten ze als schapen die zogenaamd naar de slachtbank 
worden gevoerd. Ze maakten officieren bang door hen te bedreigen hen te doden "met een 
verdwaalde kogel" bij de volgende aanval. Ze verstopten zich waar mogelijk om aan de orders 
te ontsnappen. Enkel voor officieren en onder-officieren die het lef hadden tussen hen in de 
loopgraaf te leven, brachten ze nog enig respect op. 

Er zijn geen eenduidige berichten over de omvang van de muiterij. Officieel werd gesproken 
van 2 of 'enkele' divisies. Historici als John Keegan gaan er echter van uit dat op een gegeven 
moment de muiterij zich tot 50 Franse divisies had uitgebreid. 

Dit bracht de geallieerden in grote paniek. Als de Duitsers hierachter kwamen en direct aan 
zouden vallen, zouden ze zo het hele front van Amiens tot aan Verdun kunnen oprollen om 
vervolgens naar Parijs te wandelen. Generaal Pétain, de nieuwe opperbevelhebber, besloot met 
de soldaten te praten. Dit deed hij door enerzijds loyale artillerie op muitende regimenten te 
richten, maar anderzijds een betere verlofregeling te verlenen en het Franse leger niet meer in 
te zetten voor offensieven. Duizenden muiters zijn vermoedelijk gedood of geëxecuteerd, maar 
de Duitsers zijn er niet achter gekomen. Pétain hield woord: er werden door het Franse leger 
geen grote offensieven meer uitgevoerd. 

Aanvankelijk speelde de luchtoorlog een bescheiden rol. Vliegtuigen werden, zoals in de 
Balkanoorlogen, slechts ingezet voor verkenningsvluchten. Het eerste luchtgevecht vond 
plaats toen in augustus 1914 een Servisch verkenningsvliegtuig een Oostenrijks-Hongaars 
toestel tegenkwam. De piloot trok een revolver en schoot op het Servische toestel. Meteen 
werden alle piloten met revolvers uitgerust, later volgden boordmitrailleurs. 

Verkenning was en bleef het voornaamste doel van de vliegtuigen. Bombardementen kwamen 
ook voor, maar hiervoor moest de piloot de bom tussen de benen houden en zelf het toestel 
uitwerken. Ook werden wel zeppelins ingezet. Deze kolossen konden meer bommen vervoeren 
en werden door de Duitsers veelvuldig ingezet om Londen te bombarderen. Zij waren echter 
ook een makkelijk doelwit en zeer kwetsbaar, omdat ze zo groot waren en met waterstof waren 
gevuld. Naast verkenning en bombardementen, was intimidatie van de bevolking een doel van 
de inzet van vliegtuigen en zeppelins. 
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Bekend waren de vele "dogfights" tussen de Duitse en geallieerde vliegers. Manfred von 
Richthofen, oftewel de Rode Baron, behaalde 80 overwinningen. De Fransman René Fonck 
bleef hier met 75 niet ver achter. Hermann Göring, de latere luchtmaarschalk en 
nazipartijbons, was ook oorlogsvlieger. 

Amerikaanse oorlogsdeelname 

Duitsland beantwoordde de blokkade van de geallieerden met het duikbootwapen. Duitse 
duikboten schuimden de zeeën af en torpedeerden koopvaarders. Behalve geallieerde 
schepen, werden ook wel eens neutrale schepen getroffen, zoals de Lusitania. Dit werd de 
Duitsers door veel neutralen, waaronder de Verenigde Staten, zeer kwalijk genomen. De 
Amerikanen hielden zich echter lang afzijdig van de oorlog, die ze als een Europese 
aangelegenheid zagen, vanwege de Monroedoctrine. 

In 1917 zaten de Duitsers met een probleem. De nood steeg steeds hoger maar er zat geen 
beweging in de fronten. Een poging om de Engelse vloot te vernietigen en zo de blokkade te 
breken was in 1916 met de zeeslag bij Jutland mislukt. De Duitsers vernietigden meer 
schepen dan de Britten, maar waagden zich niet meer op open zee. Een onbeperkte 
duikbootoorlog zou de kans geven om Engeland te isoleren en tot overgave te dwingen. Dit 
zou echter kunnen leiden tot een oorlog met de reeds kwade Verenigde Staten. 

De Duitsers zetten het plan toch door, maar trachtten Japan en Mexico tot de Centralen te 
doen toetreden om zo de Amerikanen af te leiden. Een telegram met deze strekking 
(Zimmermanntelegram) werd echter onderschept door de Britse geheime dienst en 
doorgespeeld aan de Amerikaanse regering. Naar aanleiding hiervan, en van de onbeperkte 
duikbootoorlog, kon de vanaf het begin op geallieerde handen zijnde president Woodrow 
Wilson het Amerikaanse parlement overtuigen om Duitsland op 6 april 1917 de oorlog te 
verklaren. De Mexicanen hadden echter net een burgeroorlog achter de rug en hadden geen 
behoefte aan een nieuwe oorlog, terwijl ook Japan bedankte voor de eer. 

De Amerikaanse aanwezigheid had, vooral in het begin, een louter psychologische waarde. Zo 
kolossaal als de Amerikaanse marine was, zo klein was hun landleger. Er was mankracht 
genoeg, maar er was onvoldoende bewapening. Kanonnen moesten van de Britten worden 
geleend. De Duitsers zagen echter een nieuw leger tegenover zich dat steeds verder aangroeide. 
Hun duikboten waren onvoldoende om de oorlogskonvooien tegen te houden. De tijd werkte 
in hun nadeel: steeds meer troepen stroomden Europa binnen en de ongeschonden 
Amerikaanse wapenfabrieken draaiden op volle toeren. De slag aan de Schelde werd 
uitgevochten met een belangrijke inzet van Amerikaanse grondtroepen. Het Flanders Field 
American Cemetery and Memorial is hiervan een stille getuige. 

Lijst van de belangrijkste veldslagen aan het westfront 

 
Een bos bij Ieper in 1917 na beschietingen 



49 

 

 
Een Duits infanterist aan de Somme in 1916 

• Slag der Grenzen 
• Forten rond Luik 
• Slag bij Halen, Slag der Zilveren Helmen 
• Forten van Antwerpen 

De forten van Antwerpen waren gebouwd om de zwaarste kanonnen uit het tijdperk, de Franse 
27 cm, te kunnen weerstaan. Tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden de Duitsers echter 
30,5 cm en 42 cm mortieren die krachtig genoeg waren om de betonnen muren te doorboren. 
Op 2 oktober 1914 trok koning Albert I het leger terug tot achter de Rupel-Netelinie en werden 
de forten verlaten. Ze werden door de Duitsers ingenomen en gebruikt als munitiedepot. 

• Eerste Slag om Bergen 

Op het begin van de Eerste Wereldoorlog wist het leger van de Britse generaal French nabij 
Bergen de Duitse troepen van Von Kluck 48 uur lang tegen te houden. 

• Tweede Slag om Bergen 

In de laatste dagen van de oorlog werd er nog slag geleverd om Bergen. Uiteindelijk, vroeg in 
de morgen van 11 november 1918, bevrijdden de Canadezen de stad na drie dagen heftige 
strijd. 

• Slag om de IJzer 
• Slag om Ieper  

o Eerste Slag om Ieper 
o Tweede Slag om Ieper 
o Derde Slag om Ieper 
o Vierde Slag om Ieper, Het Lys-offensief 

• De mijnenslag in Mesen 
• Slag om Passendale 
• Slag bij de Marne 
• Chemin des Dames 
• Slag om Verdun 
• Fort Douaumont 
• Slag aan de Somme 
• Slag bij Cambrai 

In 1914 viel Cambrai in Duitse handen. Tussen 20 november en 3 december 1917 werd hier 
voor het eerst succesvol gebruikgemaakt van tanks. 

• Hindenburglinie 
• Kaiserschlacht 
• Slag aan de Schelde 
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Andere belangrijke gevechten: 

• Slag bij Neuve-Chapelle 
• Slag bij Artois 
• Veldslag in de Champagnestreek 
• Slag bij Loos 
• Slag bij Nivelle 
• Slag bij Arras 
• De slag om Amiens 

Het einde 

 
Betoging op 15 mei 1919 te Berlijn tegen het Verdrag van Versailles 

Na de vrede met Rusland werden de Duitse troepen van het oostfront, voor zover ze niet als 
bezetting gebruikt werden, naar het Westen gebracht. Er keerden ongeveer een half miljoen 
soldaten terug vanuit het Oosten. In de zomer van 1918 besloten de Duitse generaals 
Hindenburg en Ludendorff met deze troepen nog één keer alles op alles te zetten. De Duitsers 
vielen aan het westfront op drie punten aan: 

1. Een offensief aan de Marne tegen de Fransen; 
2. Een offensief aan de Somme om een wig te drijven tussen de Fransen en Britten; 
3. Een offensief tegen de Britten en Belgen bij Ieper in Vlaanderen. 

Op het eerste gezicht waren de offensieven aan het westfront succesvol: de loopgraven werden 
verlaten en een flinke terreinwinst werd geboekt door de Centralen. De Centralen stonden op 
50 kilometer van Parijs. 

Ook begonnen de Duitsers samen met Oostenrijkse troepen een zeer succesvol offensief tegen 
Italië in de Alpen. De Italiaanse troepen werden honderden kilometers teruggedreven het eigen 
land in. De Italiaanse legerleiding werd ontslagen en het toch al lage moreel bij de Italiaanse 
troepen was compleet gebroken. 

De offensieven liepen na verloop van tijd echter vast. Ondanks dat de Italianen totaal niet in 
staat waren enige significante tegenstand te bieden, was het Oostenrijkse leger aan het einde 
van de zomer oorlogsmoe en kon het niet meer op eigen kracht verder Italië intrekken. Ook 
het offensief van de Duitsers aan het westfront liep weer vast in een nieuwe loopgravenstrijd. 

De geallieerden namen het initiatief over en besloten in de herfst een derde front te openen en 
wel daar waar zij de meeste kans op een overwinning zagen: men landde een overweldigend 
groot leger van 900.000 geallieerde soldaten in de Griekse kuststad Thessaloniki, met als doel 
het aanvallen van Centralen-bondgenoot Bulgarije. Zo werd het neutrale Griekenland mee de 
oorlog ingesleept, maar met instemming van de Grieken zelf: zij zouden na de oorlog een deel 
van Centralen-bondgenoot Bulgarije toebedeeld krijgen. Ook startten de geallieerden een 
immens offensief aan het Westen, met hulp van de net gearriveerde Amerikanen, tegen 
Duitsland. Onder invloed van dit offensief, in combinatie met andere gebeurtenissen en een 
Duitse revolutie zouden de geallieerden de oorlog uiteindelijk gaan winnen. 
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De Val van de Centralen in de herfst van 1918 kwam snel. Na wat veldslagen werd Bulgarije 
verslagen en tekende het land een wapenstilstand op 29 september 1918. Ook de opstand van 
de Arabieren tegen het Ottomaanse Rijk bracht interne verdeeldheid en de Ottomanen 
capituleerden op 30 oktober 1918 voor de Fransen en de Britten. De Britten en Fransen 
verdeelden het Midden-Oosten. Later zou onder andere de problematiek in Israël nog lang 
onder Britse heerschappij plaatsvinden. 

Het is een misvatting te denken dat de geallieerden sterke oorlogsinspanning maakten tegen 
Oostenrijk-Hongarije. Italië was al nooit een sterke partij geweest, maar het leger lag nu 
compleet overhoop. Er speelde andere problematiek in Oostenrijk-Hongarije: het land was zelf 
oorlogsmoe en er was veel interne verdeeldheid. Slavisch nationalisme speelde tegen het einde 
van de oorlog een steeds grotere rol in de Habsburgse monarchie. Op 18 oktober 1918 
verklaarde Tsjecho-Slowakije zich onafhankelijk. Hierna volgden verschillende Slavische 
minderheden (Kroaten, Serven, Bosniërs) en uiteindelijk zegde zelfs Hongarije de 
Dubbelmonarchie met Oostenrijk op. Er bleef een rompstaat van Oostenrijk over. Men vroeg 
de Italianen om een wapenstilstand, maar dezen weigerden. Het Italiaanse leger zag zijn kans 
schoon en veroverde snel de voorheen verloren gegane gebieden terug en dreef de 
Oostenrijkers steeds verder terug. Doel was de stad Triëst aan de Adriatische kust. Na afloop 
van de oorlog kregen de Italianen diverse regio's toebedeeld, waaronder het Duitstalige Zuid-
Tirol. Maar de Italianen vonden dat zij te weinig hadden gekregen tijdens de onderhandelingen 
in het Franse Versailles. De Italiaanse onderhandelaar Orlando is zelfs boos weggelopen uit 
Parijs gedurende die onderhandelingen. Het fascisme was daarna snel geboren in Italië en al 
in de jaren twintig kwam Mussolini aan de macht. 

Met de val van Oostenrijk-Hongarije wisten de Duitse generaals Hindenburg en Ludendorff 
dat het afgelopen was. Het moreel in het Duitse leger zakte tot een dieptepunt, te meer omdat 
de geallieerden met de Oostenrijkers overeen waren gekomen dat men troepen vrij mocht 
verplaatsen over het grondgebied: de hele Duitse zuidelijke landsgrens lag hiermee onder 
gevaar van invasie door de geallieerden. Bovendien waren de Duitse offensieven een maand of 
twee eerder vastgelopen en bood de huidige situatie niets aan uitzicht op een overwinning. De 
Duitse legers hadden uiteindelijk aan alles gebrek en er dreigde revolutie. Bij monde van 
generaal Wilhelm Groener lieten zij de keizer weten dat zij niet langer op de trouw van het 
Duitse leger konden rekenen. Een verstijving van de weerstand in Vlaanderen was maar 
schijn: er was aan alles gebrek, tot uniformen toe. De Duitsers begonnen zich terug te trekken 
uit België en gaven uiteindelijk zelfs gebieden op die men vier jaar lang had bezet. De 
geallieerden boekten immense terreinwinsten. 

Een rebellie van matrozen sloeg over naar het hele land. De Duitse revolutie was begin 
november 1918 geboren. De keizer vluchtte naar Nederland en de republiek werd uitgeroepen. 
Onderhandelingen, gevoerd door burgers, vonden plaats, en een wapenstilstand werd 
overeengekomen. (Het feit dat de overgave getekend werd door burgers en niet door militaire 
autoriteiten is zeer belangrijk: de nazi's maakten van dit feit later gebruik door de nederlaag 
te wijten aan "een dolksteek in de rug van de troepen door rode elementen". De 
dolkstootlegende was geboren. De volgende wereldoorlog werd wel door militairen beëindigd.) 
Op 11 november 1918, om 5 uur 's ochtends werd de wapenstilstand getekend door Foch en 
de Duitse delegatie, maar de wapenstilstand ging pas in om 11 uur. Tijdens deze laatste zes 
uur vielen langs beide kant nog vele slachtoffers, terwijl de overgave al ondertekend was. 

In 1919 volgde het Verdrag van Versailles. 
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Oostenrijkse en Hongaarse gevangenen van de oorlog in Rusland, 1915 

Ondanks de mobilisatietijd van 42 dagen die het Von Schlieffenplan aan de Russen 
toerekende, vielen twee Russische legers reeds in augustus 1914 Oost-Pruisen binnen. 
Eenheden van de Russische cavalerie maakten zich schuldig aan talloze misdaden gericht 
tegen Oost-Pruisische burgers (de Kosakengreuel). Tegelijkertijd trokken de Russen de 
Oostenrijkse provincie Galicië binnen. Vooral de opmars in Galicië was in het begin succesvol. 
Na aanvankelijke paniek werden de legers door de nieuwe bevelhebbers Paul von Hindenburg 
en Ludendorff bij Tannenberg en de Mazurische Meren in augustus en september 1914 
verslagen. Bij deze veldslagen hield het hele tweede Russische leger op te bestaan. 

Aan het oostfront kwamen ook loopgraven voor, maar deze lagen verder uit elkaar en hadden 
het karakter van een tijdelijke verdedigingslinie. Er waren gewoon niet genoeg troepen om het 
twaalfhonderd kilometer lange front op deze wijze te bezetten. De Duitsers gebruikten hier 
voor het eerst gifgas (traangas) tegen de Russen. Na de slag bij Lemberg namen de Russen 
grote delen van Galicië in. Gedurende de winter 1914/1915 en het voorjaar leverden 
Russische en Oostenrijkse troepen enkele malen slag in de Karpaten. De Duitsers kwamen 
hierop hun Oostenrijks-Hongaarse bondgenoten te hulp. 

In het voorjaar van 1915 besloot de Duitse generale staf, omdat het westfront toch muurvast 
zat, om troepen naar het oostfront over te brengen. Tegelijkertijd bleek de Russische 
industriële basis te smal om de troepen van een constante stroom van kleding, voedsel, 
wapens, munitie, transportmiddelen en andere noodzakelijkheden te voorzien. Een groot 
offensief van de Centralen leidde tot een doorbraak. Op 5 augustus werd Warschau 
ingenomen. Midden 1915 waren de Russen hierdoor uit Polen verdreven. Ook het gebied dat 
nu Litouwen en zuidelijk Letland is, kwam in Duitse handen. Deze gebeurtenis raakte bekend 
als de "grote terugtocht" in Rusland en de "grote opmars" in Duitsland. 

De Russen organiseerden in 1916 nog het Broesilov-offensief tegen de Oostenrijkers in Galicië. 
Deze aanval leverde initieel een spectaculair succes op, maar opnieuw kwamen de Duitsers 
de Oostenrijkers te hulp. Roemenië koos in 1916 de zijde van de geallieerden, maar werd door 
Duitsland, Oostenrijk en Bulgarije binnengevallen en bezet. De Russische offensieven liepen 
uiteindelijk vast met grote verliezen aan mensenlevens. De Russische oorlogsindustrie breidde 
zich snel uit, waardoor de uitrusting van de Russische legers verbeterde, maar 
voedseltekorten in de grote bevolkingscentra leidden tot onrust. 

In Rusland braken hierop de revoluties van 1917 uit, waarna de communisten met de Duitsers 
begonnen te onderhandelen. De Russische legers waren inmiddels uiteengevallen en de 
Duitsers bezetten zonder slag of stoot Oekraïne en het gebied dat nu noordelijk Letland en 
Estland is. De communisten sloten ten slotte de Vrede van Brest-Litovsk met de Duitsers, die 
hierdoor de beschikking kregen over een keten vazalstaten en de handen vrij kregen in het 
westen. Na de wapenstilstand moesten deze gebieden echter ontruimd worden en bij het 
Verdrag van Versailles werd de Vrede van Brest-Litovsk nietig verklaard. Tevens moest al het 
Russische en Roemeense in beslag genomen goud worden teruggegeven. 
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Oostenrijk-Hongarije, dat immers de oorlog tegen Servië begonnen was, trachtte dit land drie 
keer te bezetten. Drie keer werden de Habsburgers teruggedreven. In 1915, na de toetreding 
van Bulgarije en Turkije tot de Centralen werd Servië vanuit Oostenrijk-Hongarije en Bulgarije 
onder Duitse supervisie bezet. Bulgarije gaf er overigens daarna de brui aan. Zoals een 
generaal zei: "We hebben wat we willen (Macedonië), wij doen niets meer." De laatste Servische 
en geallieerde troepen werden naar Korfoe en Thessaloniki verdreven. De laatste stad werd 
door de Bulgaren omsingeld. In de herfst van 1918 landden de geallieerden echter een groot 
leger bij Thessaloniki en slaagden er in september 1918 in om door te breken en Bulgarije te 
verslaan. In Servië rukten ze op naar de Donau, terwijl Britse troepen langs de kust naar 
Istanbul oprukten. 

 
Maarschalk Luigi Cadorna 

Italië was voor de beloften van de geallieerden gezwicht. De Centralen zagen dit als verraad, 
aangezien Italië met Oostenrijk en Duitsland de Driebond had. Maar Italië was meer een last 
dan een steun; het economisch zwakke land moest door Groot-Brittannië van steenkool en 
krediet worden voorzien en de Italiaanse soldaten moesten steeds worden geholpen door 
Franse soldaten. Bovendien keken de Italianen niet verder dan de Oostenrijkse gebieden die 
hen toe zouden komen. De Piëmontezen weerden zich kranig, maar bij de Zuid-Italiaanse 
troepen ontbrak de motivatie om te vechten. 

De strijd die Italië voerde tegen Oostenrijk-Hongarije in de Eerste Wereldoorlog wordt ook wel 
de witte oorlog genoemd. Dit komt doordat de oorlog zich grotendeels in de Alpen afspeelde. 
Het Italiaanse leger stond onder bevel van de beruchte maarschalk Luigi Cadorna. 

Toen Italië plotseling overliep naar de Entente, was Oostenrijk-Hongarije al bijna een jaar in 
oorlog. Het grootste gedeelte van hun leger vocht 1.200 kilometer verderop tegen de Russen, 
in de noordoostelijke Oostenrijkse provincie Galicië. Ook was er nog een front tegen Servië. 
Door die oorlogsinspanningen waren er weinig troepen beschikbaar in de Italiaans-
Oostenrijkse grensregio. 

Er was wel een garnizoen achtergebleven bij de Italiaanse grens en ook was de grens door de 
jaren heen meerdere malen versterkt. Dit omdat de Oostenrijkers de Italianen altijd al 
gewantrouwd hadden. 

Na de oorlogsverklaring werden de hier gestationeerde troepen aangevuld met reservisten. 
Van reservisten valt eigenlijk niet te spreken, het waren meer in allerijl opgetrommelde 
mensen uit de streek. Jongemannen die training ontbeerden, laat staan gevechtservaring 
hadden, boeren en oudere mannen. De oudere mannen (waaronder veteranen), onder wie 
vijftigers geen uitzondering waren, konden vanwege hun leeftijd niet meer worden opgeroepen 
voor militaire dienst. Omdat er echter sprake was van acute dreiging, werden deze mensen 
toch ingezet om het land te verdedigen. 

Ondanks de samenstelling van het leger waren deze Oostenrijkers goed gemotiveerd en 
vastberaden de Italianen buiten de landsgrenzen te houden. Bovendien kenden zij het gebied 
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op hun duimpje. De Italianen hadden als voordeel hun grote numerieke overwicht. Maar dat 
was dan ook hun enige voordeel. Het grootste deel van het leger had namelijk geen zin om te 
vechten en was dan ook niet gemotiveerd. Ook het terrein werkte in hun nadeel. Ze moesten 
namelijk versterkte berghellingen innemen aan de Oostenrijkse kant van de grens. Bovendien 
stond het Italiaanse leger onder leiding van de incompetente en koppige maarschalk Luigi 
Cadorna. 

Toen de Italianen hun leger gemobiliseerd hadden, hadden de Oostenrijkers zich al verschanst 
in de (versterkte) stellingen op de bergflanken en -toppen van de Alpen (waarbij 
hellingpercentages van 30-40 procent geen uitzondering waren). 

Omdat Italië delen van Küstenland (inclusief Triëst) en Tirol wilde innemen, gaf Cadorna het 
bevel de stellingen aan te vallen. Doordat de infanterie niet goed werd ondersteund door 
artillerie (omdat er te weinig artilleriedivisies waren) en omdat de Italianen ten opzichte van 
de Oostenrijkers een slechte positie hadden, verliepen de aanvallen voor de Italianen 
desastreus. Toch gaf Cadorna steeds weer het bevel te blijven aanvallen, iets wat de toch al 
gebrekkige motivatie van de soldaten geen goed deed. 

Ook hebben de Italianen geprobeerd de stellingen te omzeilen door tunnels in de bergen te 
graven. Dit werd echter ook geen succes. De Oostenrijkers spoorden de Italiaanse tunnels 
namelijk op met behulp van geofonen. Hierna groeven zij tunnels tot onder de Italiaanse om 
ze vervolgens op te blazen. 

Toen het Oostenrijkse bergleger aangevuld werd met overgeplaatste soldaten van andere 
fronten en hulp van het Duitse leger kreeg, waarin onder andere Erwin Rommel dienst deed, 
ging het nog sneller bergafwaarts met het Italiaanse leger. 

De gevechten concentreerden zich rond de rivier de Isonzo waar in totaal twaalf slagen zouden 
worden geleverd. De Italiaanse tactiek bestond uit gesloten formaties die richting de stellingen 
van de vijand werden gestuurd. Na elf hopeloze slagen was het moreel van de Italianen tot een 
dieptepunt gezakt. 

Zelfs in vergelijking met de geallieerde troepen aan het westfront was de uitrusting, 
rantsoenering, opleiding en betaling van de troepen van een dramatisch laag niveau. 
Cadorna's maatregelen tegen het dalende moreel werkten echter averechts. Hij voerde onder 
andere de Romeinse straf van het decimeren weer in en het aantal executies was hoog. Door 
dit lage moreel kwam de Oostenrijks-Hongaarse tegenaanval extra hard aan; op 24 oktober 
1917 viel Oostenrijk-Hongarije gesteund door de Duitsers aan in wat de slag bij Caporetto zou 
gaan heten. De Duitsers gebruikten ook hier gifgas van op de slag bij Verdun gelijkende 
proporties. De Italiaanse verdediging was niet berekend op zo'n heftige aanval en moest 25 
kilometer prijsgeven. Cadorna wilde niet toegeven dat er een fout was gemaakt en het 
Italiaanse opperbevel wachtte een week met een bevel voor terugtrekken. Door het enorme 
verlies aan manschappen en algemeen falen dwongen de Britten en de Fransen Cadorna zijn 
positie af te staan aan Armando Diaz. Toen Oostenrijk-Hongarije uiteindelijk in elkaar gestort 
was en er nauwelijks meer tegenstand werd geboden konden de Italianen delen van Tirol en 
Slovenië bezetten. 

Het grote aantal slachtoffers zorgde tijdens de oorlog al voor een sterke revolutionaire sfeer 
onder de soldaten (vooral communistisch). Na de oorlog ontstond grote maatschappelijke 
onvrede over de geleden slachtoffers en slechte economie, ook vond men dat de geallieerden 
hun beloften niet waren nagekomen en niet alle beloofde gebieden aan Italië had toegewezen 
bij het Verdrag van Versailles. Dit zou uiteindelijk leidden tot de opkomst van de fascisten en 
Benito Mussolini in 1922. 
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Britse artillerie voor de inname van Jeruzalem in 1917 

Voordat de oorlog uitbrak, had het Ottomaanse Rijk goede contacten met onder andere de 
Britten en de Duitsers, die hen sporadisch hadden geholpen in de oorlogen tegen het 
Russische Rijk. Het Ottomaanse Rijk werd toen geregeerd door het driemanschap van de 
Jonge Turken. De Russen en de Britten kozen er echter voor om deze keer samen te werken. 
Enver Pasja, de meest invloedrijke Jonge-Turk, had een sterke voorkeur voor Duitsland en 
een grote afkeer van het Russische Rijk, dat het Ottomaanse Rijk in de Balkan, de Krim en 
de Kaukasus zo had vernederd in de voorgaande decennia. Op 2 augustus 1914 tekenden de 
Turken en Duitsers een geheime overeenkomst en op 5 november verklaarden de Turken de 
geallieerden de oorlog. De leiding van het Ottomaanse Rijk zag de oorlog als de laatste kans 
om de aan Rusland verloren gebieden rond de Zwarte Zee terug te nemen. 

De Turken streden op vier fronten: In het westen van het Rijk werden enkele aanvallen van 
Britten en Fransen op het schiereiland Gallipoli met succes afgeweerd. In het Midden-Oosten 
werd een felle strijd geleverd tegen het Verenigd Koninkrijk en de door hen gemobiliseerde 
nationalistische Arabische strijders. De Britten vielen met deze legers, die naast Britse 
onderdanen en Arabieren voornamelijk uit Islamitische Indiërs bestonden, meermaals 
olierijke locaties in Zuid-Perzië en Irak aan, en openden daarnaast een front in Palestina, 
vanuit hun bases in Egypte. De Kaukasuscampagne tegen Rusland was misschien wel de 
zwaarste voor het Ottomaanse Rijk, ook hier werd strijd geleverd om olievelden, die van 
Azerbeidzjaan. In het noorden van Perzië streden de Ottomanen, samen met de Turkstalige 
volken van Perzië en met hulp van Duitse en Zweedse officieren, tegen de legers van de Russen 
en de Britten, het doel van de strijdende partijen was om de olievelden van Perzië zeker te 
stellen. Het Ottomaanse Rijk had daarnaast nog de doelstelling om zo een landverbinding te 
maken naar de Turkse volkeren van Centraal-Azië en China. 

De Ottomanen riepen, op Duits aandringen, een jihad uit tegen de geallieerden, om zo te 
proberen de steun van de Arabieren en andere moslims te vergaren. Dit had echter weinig 
succes. De Arabieren waren ontevreden over de Turkse overheersing en er werd hen 
onafhankelijkheid beloofd door de geallieerden als zij mee zouden strijden tegen de Turken. 
De Britten, met name Lawrence van Arabië, wisten Hoessein ibn Ali, de Sjarief van Mekka in 
Arabië, over te halen om aan hun zijde mee te vechten. De Arabieren en de Britten verdreven 
de Turken tijdens de zogenaamde Arabische opstand. 

 
Armeense vrijwilligers in het Russische leger streden in de Kaukasus 

In de Kaukasus streden de Turken met wisselend succes tegen Rusland. Veel Armeniërs, een 
van de grootste bevolkingsgroepen in het oosten van het Rijk, sloten zich aan bij de Russen 
in de hoop een eigen nationale staat te kunnen stichten. De Turkse legerleiding vertrouwde 
de Armeniërs hierdoor tijdens de oorlog zo weinig dat ze de deportatie van de gehele Armeense 
bevolking naar de Syrische woestijn bevolen. Dit leidde tot de 'Armeense genocide', die naar 
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schatting 500.000 tot 1,5 miljoen slachtoffers maakte. Na de Russische Revolutie heroverde 
het Turkse leger de Kaukasus, maar het moest zich in 1918 toch overgeven. 

Na de oorlog werd het gebied opgedeeld in verscheidene protectoraten. Frankrijk, Engeland 
en Rusland kregen elk een deel van het Midden-Oosten en Turkije zelf werd in 1920 met het 
Verdrag van Sèvres opgedeeld onder de Grieken, Russen, Italianen, Armeniërs, Fransen en 
Britten. De oorlog in het Midden-Oosten zette zich echter voort in de vorm van meerdere 
onafhankelijkheidsoorlogen, zoals de Turkse Onafhankelijkheidsoorlog die het verdrag van 
Sèvres ongeldig maakte. 

Duitslands (bescheiden) koloniale rijk werd relatief gemakkelijk ontmanteld. Overal waren de 
Duitsers numeriek ver in de minderheid en afgesneden van hun moederland. Duits Togoland, 
Kameroen en Duits-Zuidwest-Afrika werden in 1914 en begin 1915 al door de geallieerden 
bezet. Een leger van 60.000 Japanners omsingelde het kleine Duitse garnizoen van 
Kiautschou. Ook verscheidene Pacifische eilanden werden door de Japanners bezet, terwijl de 
Britten vanuit Australië Keizer Wilhelmsland en de Salomonseilanden bezetten. 

China verklaarde Duitsland de oorlog en stuurde duizenden arbeiders naar de loopgraven 
voor ondersteunend werk. Japan heeft na de bezetting van de Duitse koloniën en concessies 
geen man naar het front gestuurd, maar stelde wel een ultimatum aan China (de geallieerden 
floten Japan overigens terug). Het toewijzen van de Duitse concessies in China aan aartsvijand 
Japan is Woodrow Wilson door de Chinezen, en ook door veel Amerikanen, bijzonder kwalijk 
genomen. 

Slechts in Duits-Oost-Afrika, het latere Tanzania, hielden de Duitsers onder leiding van Paul 
von Lettow-Vorbeck stand tot na de wapenstilstand van 1918. 

 
Amerikaans militair hospitaal met griepslachtoffers 

In 1918 verspreidde zich een griepgolf over de wereld. Het bestaan hiervan werd bekend via 
de Spaanse media die begonnen te berichten over een griepgolf waaraan mensen stierven. 
Hierdoor was de griep al snel bekend als de Spaanse griep. Deze griepgolf bleek afkomstig van 
de Amerikaanse troepen die naar Europa waren gezonden. De Amerikanen besmetten ook 
andere legerkorpsen: de Engelsen, de Fransen en uiteindelijk ook de Duitsers. Toen de troepen 
na de oorlog terugkeerden, verspreidde de griep zich door de feestelijke parades waarin de 
troepen onthaald werden. 

In tegenstelling tot de meeste ziekten doodde de Spaanse griep niet alleen kleine kinderen en 
bejaarden, maar ook personen in de leeftijd van 20 tot 40 jaar. Bovendien was de weerstand 
van veel personen ondermijnd door de schaarstes ten gevolge van de oorlog. Conservatieve 
schattingen gaan ervan uit dat deze pandemie 20 miljoen doden eiste, maar sommige 
schattingen gaan zelfs uit van 100 miljoen. Wanneer men deze slachtoffers meetelt als doden 
ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog, komt het totale dodental uit op 119 miljoen, waarmee 
de Eerste Wereldoorlog het dodelijkste conflict is dat de mensheid ooit heeft gekend, de Tweede 
Wereldoorlog inbegrepen. 
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De oorlog had naast de direct aangerichte schade een groot aantal staatkundige, economische 
en maatschappelijke gevolgen. 

Slachtoffers 

• Een direct gevolg van de strijd betrof uiteraard de verwoesting van het leven van vele 
mensen in de betrokken gebieden. Miljoenen jonge mannen (in de oorlogvoerende 
staten een groot gedeelte van de generatie 16- tot 30-jarigen) hadden het leven gelaten 
als dienstplichtig of vrijwillig militair, velen waren verminkt voor het leven en miljoenen 
burgers waren vluchteling geworden. Onderstaand kaartje laat zien hoeveel soldaten 
per oorlogvoerend land op de been werden gebracht en hoeveel dodelijke slachtoffers 
er vielen. In de aantallen aangegeven voor Engeland zijn tevens de gebieden meegeteld 
die destijds deel uitmaakten van het Britse Rijk. 

 
Aantal gemobiliseerden en doden in de Oorlog 

• De Eerste Wereldoorlog heeft de kaarten van Europa en de wereld grondig door elkaar 
geschud. Nieuwe staten ontstonden in Europa en het Midden-Oosten. Uit de nieuwe 
grenzen zouden nog talloze internationale conflicten ontstaan; 

• In Rusland was het communisme aan de macht gekomen, de Sovjet-Unie zou 
ontstaan. 

• De Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie was verdwenen. De Balkan bestond nu 
uit losse staten. 

• Polen herwon zijn onafhankelijkheid en de Baltische Staten werden opgericht. 
• Op de Balkan werd het Koninkrijk der Serviërs, Kroaten en Slovenen gevormd, dat in 

1929 werd omgedoopt tot Koninkrijk Joegoslavië. 
• Het Duitse keizerrijk werd vervangen door een democratische republiek, de 

Weimarrepubliek. 
• Europa was door de oorlog verzwakt geraakt. Later, na de Tweede Wereldoorlog, 

zouden de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten de leiding over de zwaarst getroffen 
staten op zich nemen. 

• Het Ottomaanse Rijk dat inmiddels al circa 800 jaar over het Midden-Oosten heerste, 
is gevallen. Republiek Turkije is ontstaan. 
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Drie vrouwen ingezet om een ploeg te trekken in Oise, 1917. 

• Naast de directe schade was ook de economische schade enorm. Landen als Frankrijk, 
Duitsland, Italië en Groot-Brittannië kampten met een enorme schuldenlast, terwijl 
vooral in de vroegere gevechtszones veel fabrieken etc. in puin lagen; 

• Ook de neutrale landen hadden last van de oorlog. In Nederland was er een kolentekort 
waardoor de treindienst ingekrompen moest worden en de treintarieven verhoogd 
worden om het vervoer in te perken. De handel via de zee was gehinderd waardoor er 
allerlei tekorten ontstonden. Ook in Nederland werden burgers onder de wapenen 
geroepen om het leger te versterken. 

• Het "onschuldige Verlichte Europa" van de 19e eeuw was verdwenen. Staten stelden 
zich hard tegen elkaar op. Douanetarieven werden ingevoerd of verhoogd, en in de 
jaren 30 devalueerden landen hun valuta zonder overleg met andere landen. Niet 
samenwerking, maar wantrouwen en antagonisme was het motto. Dit verergerde de 
Grote Crisis die van 1929 tot de jaren 30 duurde; 

• Behalve op staatsniveau had dit ook op het niveau van de "gewone man" zijn werking. 
Autoritaire ideologieën zoals communisme en fascisme kwamen op. Deze werden mede 
gevoed door verbitterde veteranen, die door hun ervaringen psychisch ontwricht waren 
en niet meer in de maatschappij pasten (zeker in de verliezende landen, die nog eens 
extra werden getroffen door de te hardvochtige vredesverdragen). Zij vonden hun heil 
in diverse knokploegen die zich lieerden aan politieke bewegingen. Voorbeelden waren 
de SA, Fasci di Combattimento, Pijlkruisers, de IJzeren Garde en de knokploegen van 
de KPD (Kommunistische Partei Deutschlands). Gematigden zaten klem tussen deze 
twee gewelddadige vuren. In veel landen werd de democratie dan ook door een 
autoritair regime vervangen; 

• De knokploegen, bestaande uit verbitterde veteranen, gingen vechtpartijen aan. Met 
elkaar, met gematigden, of met iedereen wiens gezicht hen niet aanstond, dat maakte 
niet uit. Een aantal historici ziet hier een oorzaak voor de "brutalisering" van de 
samenleving ("zinloos geweld"); 

• Arbeiders en soldaten uit koloniën raakten "geïnfecteerd" met nationalisme en 
communisme. De "superieure blanken" gebruikten de hulpbronnen van de koloniën 
om elkaar de hersens in te slaan. De kiem voor de latere bevrijdingsbewegingen als 
Vietminh en PKI werd zo gelegd; 

• De geallieerden legden de Centralen heel harde vredesvoorwaarden op. Grenzen 
werden vrij willekeurig getrokken, waarbij politieke belangen zwaarder wogen dan die 
van de mensen die er toevallig woonden. Behalve vluchtelingenstromen leverden de 
verdragen ook latente haat- en wraakgevoelens op. In de Tweede Wereldoorlog zouden 
deze hun uiting vinden. De Tweede Wereldoorlog wordt dan ook wel door veel historici 
beschouwd als voortzetting van de Eerste Wereldoorlog. Sommigen spreken zelfs over 
de Europese burgeroorlog van 1914 - 1945; 

• Het concept van de "totale oorlog" werd geboren; 
• Vakbonden werden beloond voor hun steun aan de oorlog met erkenning; 
• Hetzelfde gold voor de strijders wat betreft het stemrecht: het algemeen enkelvoudig 

stemrecht (één man, één stem) en (later) vrouwenkiesrecht werden ingevoerd; 
• In België legde de oorlog ook de taalwantoestanden bloot. Franstalige officieren (achter 

het front) gaven bevelen aan Vlaamse soldaten aan het front. Het gaf een impuls aan 
de taalstrijd; 
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• Vrouwen hadden de open plaatsen in fabrieken en werkplaatsen moeten invullen. Dit 
leverde hun een vrijheid op die ze vroeger nooit hadden gehad. Ze beseften dat ze veel 
mannenwerk best zelf konden doen en kregen meer zelfvertrouwen. Vrouwen gaven na 
de oorlog hun positie niet op, waardoor het feminisme een enorme impuls kreeg. 

 
Frans monument ter ere van de gesneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog 

Het was een oorlog die begon met de militaire tactieken van de Frans-Duitse Oorlog van 1870. 
Met charges van de cavalerie, massale inzet van de infanterie en al even massale als vergeefse 
bajonetaanvallen. Aan Franse kant was bijvoorbeeld deze tactiek uitentreuren beoefend. De 
naam voor deze tactiek (het Elan genaamd) van de aanval met grote groepen infanterie in een 
offensieve vorm luidde: Offensive à Outrance (aanval tot het uiterste). Het was ook een oorlog 
die zou eindigen met de tactieken van de Tweede Wereldoorlog: in deze oorlog namen tanks 
en vliegtuigen voor het eerst deel aan de strijd. Maar het was bovenal de oorlog die een hele 
generatie Europeanen uit zou roeien. In totaal sneuvelden er door de strijd bijna negen miljoen 
militairen en één miljoen burgerslachtoffers. Daarnaast stierven door honger en ziektes nog 
bijna zes miljoen burgers. 

Keizer Wilhelm II schreef na de oorlog in zijn ballingsoord Doorn in zijn Kriegserinnerungen: 

"Wanneer ik terugdenk aan die moeilijke vier oorlogsjaren met hun hopen en verslagen, 
met hun schitterende zegepralen en hun verliezen aan kostbaar bloed, dan ontgloeit in 
mij een gevoel van vurigen dank en van onvergankelijke bewondering voor de 
weergalooze daden van het Duitse volk in de wapenen..." 

De Eerste Wereldoorlog wordt zo genoemd omdat het als de eerste oorlog gezien werd waar 
landen uit "de hele wereld" actief of passief bij betrokken waren. 

Hoewel later de veel grotere Tweede Wereldoorlog uitbrak wordt de Eerste Wereldoorlog nog 
steeds ook wel de Groote Oorlog genoemd (al dan niet volgens deze oude spelling), al werd de 
naam Eerste Wereldoorlog al in 1920 door luitenant-kolonel Repington gebruikt in zijn boek 
The First World War 1914-18; hij voorzag al dat de Eerste Wereldoorlog een tweede uit zou 
lokken. 
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Ook de Franse generaal Foch zag dit aankomen: hij noemde het Verdrag van Versailles niet 
een vrede, maar een wapenstilstand voor 20 jaar. De naam "Eerste Wereldoorlog" is 
aanvechtbaar, omdat de Zevenjarige oorlog in de 18e eeuw reeds in zowel Europa, Amerika 
als Azië werd uitgevochten. 

In 2012 overleed de laatste veteraan uit de Eerste Wereldoorlog, namelijk de Engelse vrouw 
Florence Green. De oudste veteraan ooit was de 115-jarige Emiliano Mercado del Toro uit 
Puerto Rico die in januari 2007 is gestorven. 

 

 

 

 

De Eerste Wereldoorlog 

 

De eerste wereldoorlog domineert de wereld tussen 1914 en 1918.  De naam Eerste 
Wereldoorlog krijgt de oorlog pas officieel nadat de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Tijdens het 
interbellum (periode tussen twee oorlogen) spreekt men van de Grote Oorlog.  W.O. 1 draait 
uit op een loopgravenoorlog en wordt uitgevochten op Europees grondgebied. De directe 
oorzaak voor de oorlog is de moord op Frans Ferdinand, op dat moment de troonopvolger van 
Oostenrijk-Hongarije. Tijdens een bezoek aan Bosnië op 28 juni 1914 wordt hij vermoord door 
Gavrilo Princip van de Servische nationalistische beweging de Zwarte Hand. Oostenrijk-
Hongarije grijpt haar kans om Servië aan te pakken. Daarbij vraagt het land om steun bij 
Duitsland, dat carte blanche geeft. Duitsland heeft intussen haar eigen plannen en ziet in de 
crisis een welkome aanleiding om deze plannen in werking te stellen. Aan het einde van de 
negentiende eeuw en aan het begin van de twintigste eeuw is in Europa een wankelend 
machtsevenwicht ontstaan, waarbij vele bondgenootschappen worden gesloten, omdat landen 
zich alleen niet veilig voelen. Zo is er sprake van de Triple Entente, waar Frankrijk, Rusland 
en Engeland deel van uitmaken. Duitsland bundelt zijn krachten met Oostenrijk-Hongarije.  
 
Oostenrijk-Hongarije verklaart Servië de oorlog op 28 juli 1914. In Duitsland ligt inmiddels 
het Von Schlieffen-plan klaar. Dit plan gaat uit van een twee fronten oorlog, op Frans en op 
Russisch grondgebied.Rusland treedt op als beschermer van Servië en verklaart de 
dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije de oorlog. Duitsland reageert en stelt Rusland een 
ultimatum: het land moet zijn troepen terugtrekken. Rusland trekt zich van het ultimatum 
niets aan en Duitsland verklaart ook Rusland de oorlog. Hierop mobiliseert Rusland’s 
bondgenoot Frankrijk zich Eerst wordt Frankrijk door de Duitsers via België belegerd. Dat 
heeft tot gevolg dat Engeland (het V.K. of Groot-Brittannië) zich in de oorlog gaat mengen, 
omdat dat land de neutraliteit van België waarborgt. In Frankrijk komt het tot een 
loopgravenoorlog die vier jaar zal duren. In 1915 mengen ook de Turken en de Bulgaren zich 
in de oorlog op de Balkan. De Turken voeren intussen ook hun eigen strijd in het Midden-
Oosten, waar zij heerschappij kwijtraken. Dit heeft grote gevolgen voor de kaart van het 
Midden-Oosten. Al tijdens de oorlog delen de Fransen en de Britten tijdens een geheime 
overeenkomst in 1916 de landen in het gebied op. Ook sporen zij de Arabieren aan in opstand 
te komen tegen de Turken, in ruil voor onafhankelijkheid.  In de Balfour-verklaring van een 
jaar later beloven de Britten de joden weliswaar niet een eigen autonome staat, maar wel een 
veilig tehuis. Na de oorlog bezetten de Britten Palestina.  

Italië, dat met Duitsland en Oostenrijk de Driebond vormt, schaart zich tijdens de oorlog aan 
de kant van de geallieerden. In de Verenigde Staten komt intussen de oorlogsindustrie op 
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gang: het land levert materieel aan de geallieerden. Pas als Duitsland een duikbotenoorlog 
begint in 1917, waarbij ook Amerikaanse schepen doelwit zijn, voelt de VS zich aangevallen 
en verklaart het land de Duitsers de oorlog. Dit betekent het keerpunt. De oorlog wordt ook 
op andere fronten uitgevochten: namelijk in de overzeese koloniën. In 1918 wordt duidelijk 
dat de Duitsers de oorlog niet kunnen winnen. Het land kampt bovendien met interne dreiging 
van een revolutie. 

Dat is te wijten aan de onvrede onder het volk. De oorlog wordt op 11 november 1918 om elf 
over elf beëindigd. De Eerste Wereldoorlog heeft enorme gevolgen. Zo blijkt voor het eerst de 
macht van de nieuwkomer Amerika. Europa is niet langer het centrum van de wereld. 
Wantrouwen beheerst het continent en het overleg tussen de verschillende mogendheden 
neemt drastisch af. Onder de ontevreden soldaten en arbeiders gedijt het communisme. Op 
28 juni 1919 wordt de Vrede van Versailles getekend. Duitsland raakt gebied kwijt aan 
Frankrijk en Polen. Het land moet gedemilitariseerd worden. Bovendien krijgt het land te 
maken met enorme herstelbetalingen. Op de kaart van Europa worden de staten Polen, 
Joegoslavië en Tsjecho-Slowakije getekend. De Volkenbond wordt gevormd. Oostenrijk-
Hongarije wordt in twee delen gesplitst. 

 

 

Alles op de bon: 
Een bon voor thee, een bon voor koffie,  
Een bon voor karnemelkse pap,  
Een bon voor vet, een bon voor grutten,  
Een bonnetje bij elke hap,  
Een bon ook voor een lief klein kindje,  
Wat de ooievaar ons biedt,  
Maar als je hem geen bon kunt geven,  
Krijg je het kindje lekker niet. 
 
Een bon voor zeep, een bon uien,  
Aardappelen en verse vis,  
Steenkolen en bruine bonen,  
Voor zover......voorradig is. 
Spoedig krijg je ook nog bonnen  
Voor sigaretten en voor bier. 
En je moet een bon meebrengen  
Bij de meisjes van plezier.  

 
Dit straatlied uit de Eerste Wereldoorlog typeert op enigszins ironische wijze de grote 
problemen die de schaarste aan primaire levensbehoeften met name in de laatste 
oorlogsjaren, veroorzaakte. De oorlog woedde buiten onze grenzen, maar bracht behalve de 
genoemde schaarste op tal van andere terreinen grote problemen teweeg, die het voor de 
overheid noodzakelijk maakten sturend en soms dwingend op te treden. 
 
De rijksoverheid stelde tijdens de oorlog onder meer een groot aantal crisis instellingen in. 
Niet alleen de rijksoverheid, de departementen en de crisis instellingen kregen te maken met 
de gevolgen van de oorlog, maar ook de provincie- en gemeentebesturen. 
 
Dat wil zeker niet zeggen dat de overheidsinstituties de enige actoren waren. 
Maatschappelijke organisaties en het particulier initiatief speelden ook tijdens de oorlog een 
prominente rol- zowel op centraal als lokaal niveau, zowel zelfstandig als deels samen en in 
overleg met de overheid. 
 
In dit artikel staat in het bijzonder het beleid van de lokale overheid, de gemeenten, tijdens 
de Eerste Wereldoorlog centraal. Al vóór de Eerste Wereldoorlog was met name in de grote 
steden sprake van een toenemende bemoeienis van het lokaal bestuur met het sociale en 
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economisch leven. Deze ontwikkeling zette zich tijdens de oorlogsjaren onder invloed van de 
buitengewone omstandigheden in versterkte mate door. 
 
Binnen dit complexe netwerk van actoren waren gemeenten betrokken bij de uitvoering van 
het beleid van de rijksoverheid. Daarnaast voerden gemeenten vanuit hun eigen autonomie 
ook zelfstandig beleid om, zo goed en kwaad als onder de moeilijke omstandigheden mogelijk 
was, oplossingen te vinden voor de met de oorlog samenhangende problemen. 
 
Deze deden zich niet in alle gemeenten in gelijke mate voor. In de eerste maanden van de 
oorlog waren het bijvoorbeeld in het bijzonder gemeenten in de zuidelijke provincies die te 
maken kregen met de grote vluchtelingenstroom uit België. En in de grotere steden was de 
voedsel problematiek in het algemeen groter dan op het platteland. 
 
Daarnaast waren andere aspecten van invloed op de (mate van) gemeentelijke bemoeienis, 
zoals de grootte van een gemeente en de bestaande politieke verhoudingen.
 
Gemeenten konden, naast de uitvoering van het rijksbeleid, binnen de geldende 
staatsrechtelijke verhoudingen in zekere mate een eigen beleid voeren. Die beleidsvrijheid 
werd echter ingeperkt door de beperkte financiële mogelijkheden van de gemeenten.
 
Daarbij was er voortdurend het debat of de verantwoordelijkheid voor een oplossing van een 
probleem bij de centrale of lokale overheid lag of bij het particulier initiatief.
 
Onderzocht wordt met welke vraagstukken de gemeenten in de periode 1914-1918 werden 
geconfronteerd en hoe zij daarop reageerden. Na een beschrijving van de moeilijkheden in 
de periode direct na het uitbreken van de oorlog, wordt eerst aandacht besteed aan kwesties 
die in directe zin verband hielden met de oorlog, zoals de mobilisatie van het leger, de 
voorbereidingen op een mogelijke oorlogsvoering en de komst van vluchtelingen. 
 
Vervolgens komt de sociale en economische problematiek aan bod, zoals gebrek aan 
huisvesting, werkloosheid en de schaarste aan primaire levensbehoeften. Ten slotte wordt 
ingegaan op het vraagstuk van openbare orde en rechtshandhaving op lokaal niveau. 
 
Vanwege de zeer gespannen internationale ontwikkelingen besloot de regering op 30 juli 
1914 tot mobilisatie van de strijdkrachten. Hierdoor ontstond bij de bevolking een grote 
onzekerheid - een zekere paniek die onder meer leidde tot massaal hamsteren, waardoor de 
prijzen voor de eerste levensbehoeften omhoog schoten. Door de oorlogsomstandigheden 
dreigde het economisch leven ontwricht te raken. 
 
Om te kunnen ingrijpen in het economisch leven diende de regering begin augustus 1914 
met grote voortvarendheid een groot aantal wetsontwerpen in, die het Parlement in een 
eveneens uitzonderlijk hoog tempo aanvaardde. Eén van die wetten, met name bedoeld om 
de prijsopdrijving tegen te gaan was 'De Levensmiddelenwet', die burgemeesters de 
bevoegdheid gaf 'levensmiddelen, grondstoffen van levensmiddelen, huishoudelijke artikelen 
en brandstoffen' die in hun gemeenten aanwezig waren in beslag te nemen en tegen een niet 
boven de door de minister vastgestelde prijs ter beschikking te stellen aan de plaatselijke 
bevolking en bedrijven. 
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Paniek ter verkrijging van zilvergeld aan de Nederlandsche Bank te Amsterdam -
augustus 1914  

Een andere urgente kwestie was het tekort aan zilvergeld. De bevolking potte massaal het 
zilvergeld op. Het parlement aanvaardde een wetsvoorstel om zilverbonnen in roulatie te 
brengen. Dit was echter onvoldoende: lonen en uitkeringen moesten op korte termijn kunnen 
worden uitbetaald. Om maatschappelijke onrust te voorkomen, besloten tweeentwintig
gemeenten, waarvan slechts vier met formele toestemming van het Rijk, en een aantal grote 
bedrijven om als bankier op te treden door zelf zilverbonnen uit te geven.  

 

Voorbeeld van een zilverbon uitgegeven door de gemeente Amsterdam  

De zorgen in ons land werden nog vergroot door de grote vluchtelingenstroom uit België, die 
in het bijzonder in gemeenten in de zuidelijke provincies tot chaotische taferelen leidde. Om 
vluchtelingen en burgers die in problemen waren geraakt te helpen, kwamen in veel 
gemeenten steuncomités tot stand. Deze initiatieven vanuit de lokale bevolking werden veelal 
ondersteund door het gemeentebestuur. 

De Nederlandse samenleving kenmerkte zich in deze eerste oorlogsmaanden door 
eensgezindheid en onderling hulpbetoon, maar ook door onzekerheid en angst over wat 
mogelijk ook ons land te wachten stond. In deze sfeer paste geen publiek vermaak: 
kermissen en jaarmarkten gingen niet door en de verjaardag van Koningin Wilhelmina op 
31 augustus werd niet gevierd. 
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Zelfs in de privésfeer was soms sprake van terughoudendheid. Op een trouwkaart stond te 
lezen: 'Het zal het bruidspaar aangenaam zijn wegens tijdsomstandigheden geen bloemen te 
ontvangen'. Burgemeesters begonnen de eerste raadsvergadering na het uitbreken van de 
oorlog veelal met het uitspreken van een rede waarin zij wezen op de moeilijke 
omstandigheden waarin ons land verkeerde. 

In deze turbulente tijden was het van belang de bevolking goed te informeren over de vele 
elkaar snel opvolgende maatregelen. Hier lag met name een taak voor de gemeente. Het 
belangrijkste instrument in die tijd was de door de burgemeester uitgevaardigde 'openbare 
kennisgeving' in de vorm van een soort affiche, waarop de maatregelen stonden vermeld.
   
Begin augustus 1914 verklaarde de regering een deel van het land in staat van oorlog en 
enkele dicht bij de grens gelegen gemeenten in staat van beleg. Het ging in het bijzonder om 
de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, het zuidelijk deel van Gelderland, een 
aantal plaatsen aan de kust en strategische plaatsen in het binnenland. 
 
Voor het bestuur van de in deze gebieden gelegen gemeenten betekende dit een inperking 
van de gemeentelijke autonomie, aangezien het militaire gezag vergaande bevoegdheden 
kreeg. In de praktijk was het echter niet altijd duidelijk waar de verantwoordelijkheden 
lagen. Soms ontstonden daarover dan ook problemen tussen het militair gezag en het 
gemeentebestuur.  
 
Daarnaast had de mobilisatie van het leger op 30 juli 1914 voor alle gemeenten een aantal 
gevolgen. Een deel van het personeelsbestand werd onder de wapenen geroepen, terwijl 
tegelijkertijd door de bijzondere omstandigheden de werkzaamheden op ambtelijk niveau 
aanzienlijk toenamen. Tot de gemeentelijke werkzaamheden die verband hielden met de 
mobilisatie behoorden onder meer administratieve handelingen voor het oproepen van 
militairen en het verstrekken van uitkeringen aan verwanten van militairen die zonder 
inkomen achterbleven. 

 

Brooduitdeling aan vluchtelingen door Nederlandsche soldaten te Roosendaal -
oktober 1914 

Een andere gemeentelijke taak betrof het meewerken aan de paarden-, honden- en 
automobielvordering. De gemeentelijke voorbereiding was niet altijd optimaal, ondanks het 
feit dat de minister van Oorlog de gemeenten in vredestijd gedetailleerde instructies had 
verstrekt over hun taken bij een eventuele mobilisatie. 

Enkele tientallen gemeenten lieten het bij de paardenvordering afweten waardoor er op de 
eerste dag van de mobilisatie 2.000 paarden te weinig waren. Een drietal burgemeesters had 
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andere zaken aan het hoofd want zij deelden de militairen mee dat de paardenvordering 'zoo 
slecht gelegen kwam', gevolgd door de vraag 'of zij niet op een anderen dag konden komen! 
 
Ook het meewerken bij het legeren van de troepen in met name schoolgebouwen was een 
taak voor de gemeenten. Voor het onderwijs leverde dat nogal eens problemen op. 
 
De gemeente Den Haag bijvoorbeeld stelde aan het begin van de oorlog zevenenveertig
schoolgebouwen ter beschikking van het leger. De betrokken leerlingen verhuisden wel naar 
andere scholen, maar door het tekort aan lokalen moesten de schooltijden worden 
aangepast. Ze gingen bijvoorbeeld alleen 's ochtends of 's middags naar school, waardoor 
voor sommige vakken minder uren beschikbaar waren. In de gemeenteraad van Den Haag 
kwamen de problemen die hieruit voortvloeiden voor de kwaliteit van het onderwijs 
regelmatig ter sprake. In het bijzonder het raadslid Drees, de latere minister-president, gaf 
veel aandacht aan deze kwestie. 

Ook op een minder formele wijze kwam de relatie tussen het leger en de lokale gemeenschap 
wel aan de orde, bijvoorbeeld wanneer het de manschappen aan bepaalde zaken ontbrak. 
De burgemeester functioneerde dan als intermediair tussen het leger en de plaatselijke 
bevolking. De burgemeester van Ezinge bijvoorbeeld vroeg zijn inwoners om voor de soldaten 
wollen handmoffen te breien 'ter lengte van 25 à 30 centimeter met vrije duim, de uiteinden 
der vingers onbedekt laten'. 

En de burgemeester van Franekerdeel bracht het niet echt bescheiden verzoek van de 
commandant van het 9e regiment Infanterie aan zijn inwoners over om 'de manschappen te 
helpen de goede geest, die thans heerscht, te doen voortduren', om aan het regiment 
eenvoudige literatuur (kranten, tijdschriften, boeken), gezelschapsspelen, tabak, sigaren, 
koek, kaas en geld te sturen). 

Nederland deed er door een consequent volgehouden actieve neutraliteitspolitiek zelf alles 
aan om buiten de oorlog te blijven. Toch anticipeerde de regering serieus op een situatie 
waarin Engeland of Duitsland onze neutraliteit zou schenden. Voor twee gemeenten zou dit 
in het bijzonder belangrijke gevolgen hebben, namelijk voor Amsterdam en Den Haag. 
 
Een gedetailleerd rampenplan plan lag klaar om de zetel van de regering te verplaatsen van 
Den Haag naar Amsterdam, aangezien de fortificaties daar meer veiligheid boden. In 
Amsterdam waren locaties aangewezen voor huisvesting van de departementen. Elk 
departement had een lijst opgesteld van ambtenaren die mee zouden gaan naar Amsterdam. 
Bewindslieden en ambtenaren zouden in hotels worden ondergebracht, waarbij de 
ambtelijke rang bepalend was voor de hotelklasse. Zelfs het treinvervoer naar Amsterdam 
was tot in de details geregeld, zo stond al vast wie eerste, tweede of derde klasse moest 
reizen.  
 
Een ander vraagstuk was: hoe reageert de bevolking wanneer ons land bij de oorlog 
betrokken zou worden? Burgemeesters riepen op verzoek van de regering de bevolking al op 
voorhand op geen verzet te plegen: 'Door de ingezetenen, niet tot de militaire macht 
behoorende, hoe groot en hoe billijk ook hunne verontwaardiging moge zijn, mag geen enkele 
daad van geweld of tegenweer worden verricht. Elke uiting van wraak lokt onvermijdelijk 
geduchte weerwraak uit.' Daarom dienden de bestuursorganen zoveel mogelijk op hun post 
te blijven en medewerking te verlenen. 

Het uitgangspunt van de regering was dat de burgerbevolking bij een vijandelijk inval in de 
eigen woonplaats moest blijven. De regering was bang dat de bevolking op de vlucht zou 
slaan en zich 'naar het binnenste des lands' zou begeven en dat wilde men voorkomen. 
Burgemeesters kregen in juli 1915 een verzegeld pakket 'Aanwijzingen Burgerbevolking', dat 
zij echter pas mochten openen wanneer de regering daarvoor toestemming gaf. 
 
Voor sommige gebieden waren speciale maatregelen nodig. In geval van oorlog zou als 
onderdeel van de verdediging van ons land de Hollandse waterlinie onder water worden gezet. 
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Een speciale commissie had een gedetailleerde inventarisatie gemaakt over wat er dan met 
de mensen en het vee in het geïnundeerde gebied zou moeten gebeuren. Het was 
noodzakelijk al op voorhand te weten in welke gemeenten opvang voor mensen en vee 
beschikbaar was. De geselecteerde gemeenten kregen tot taak gedetailleerd aan te geven 
welke opvangmogelijkheden er beschikbaar waren. 

Bij de voorbereidingen van dit plan was er ook al discussie over de verdeling van
bevoegdheden tussen het militaire en het burgerlijk gezag. Gemeenten hadden soms ook 
'kleine' zorgen, zoals wat te doen met het gemeentelijk kasgeld wanneer er een inval zou 
komen. 
 
In de eerste maanden van de oorlog vluchtte ruim een miljoen Belgen naar ons land, de 
grootste vluchtelingenstroom uit de Nederlandse geschiedenis. De bevolking in Nederland 
nam daardoor toe met ongeveer 15%: van 6,2 miljoen tot circa 7,2 miljoen. 
 
Zoals gezegd kregen vooral gemeenten in de aan België grenzende provincies het in die eerste 
oorlogsmaanden zwaar te verduren. De vluchtelingen moesten immers worden gehuisvest 
en gevoed. De regering verklaarde de vluchtelingen met open armen te ontvangen, maar de 
feitelijke opvang vond op lokaal niveau plaats.  

 

 
Belgische vluchtelingen trekken over de Nederlandse grens - oktober 1914 

De gemeentelijke overheid zorgde, vaak in overleg met het plaatselijk particulier initiatief, 
voor (tijdelijke) huisvesting door bijvoorbeeld openbare gebouwen beschikbaar te stellen of 
te bemiddelen bij andere accommodaties. Hoewel het merendeel van de Belgische 
vluchtelingen na enige maanden weer naar België terugkeerde of naar Engeland vertrok, 
brachten circa honderdduizend burgervluchtelingen de oorlog in ons land door - voor een 
deel in vluchtelingenkampen, eufemistisch vluchtoorden genoemd. 

Het beleid was erop gericht de vluchtelingen over het land te spreiden en veel gemeenten 
herbergden dan ook Belgische vluchtelingen. In september 1914 richtte de rijksoverheid 'De 
Centrale Commissie tot behartiging van de belangen der naar Nederland uitgeweken 
vluchtelingen' op die als taak kreeg de hulpverlening te regelen en coördinerend op te treden 
voor de vele plaatselijke comités. Een aardig detail is dat in de Centrale Commissie, maar 
ook in de decentrale organisaties, nogal veel bestuursleden van de Verenigingen voor 
Vreemdelingenverkeer zitting hadden, aangezien men meende dat die deskundig waren op 
het gebied van vreemdelingen. 

De gemeentelijke betrokkenheid bij de opvang van vluchtelingen was divers van aard. De 
rijksoverheid, al dan niet via de Commissaris van de Koningin, stuurde voortdurend 
richtlijnen over tal van kwesties waarin gemeenten een taak hadden bij de uitvoering, zoals 
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over de hoogte van de uitkeringen, de voedselverstrekking en het beleid met betrekking tot 
de terugkeer. Daarnaast vervulden gemeenten samen met de plaatselijke comités ook 
facilitaire functies, zoals op het terrein van huisvesting, onderwijs en recreatieve 
voorzieningen. 

De oorlog had ook gevolgen voor de huisvesting in Nederland. In het algemeen waren de 
bestaande woonomstandigheden voor met name de arbeidersbevolking niet al te rooskleurig. 
In de steden was overbevolking in kleine woningen een veel voorkomend verschijnsel en de 
noodzaak van nieuwbouw was groot. Door de oorlog daalde de woningproductie echter 
aanzienlijk. In 1913 werden nog drieentwintighonderd woningen gebouwd. Daarna ging het 
bergafwaarts zoals uit onderstaande tabel blijkt 

 
 Tabel Omvang van de woningbouw in Nederland in de periode 
1913-1920, totaal en naar categorie bouwers  

Jaar Totaal Particulier Toegelaten instellingen Gemeente 

1913 23.000 20.292 2.626 82 

1914 17.000 14.587 2.278 135  

1915 12.000 7.292 4.467 241 

1916 10.000 5.045 4.744 211 

1917 6.000 2.882 2.418  700 

1918 10.000 2.522 5.957 1.521 

1919 15.500 3.191 10.341 1.968 

1920 25.000 3.341 13.417 8.242 

Uit deze tabel blijkt ook dat met name de particuliere sector instortte. Dit kwam in het 
bijzonder door de schaarste aan bouwmaterialen. Banken werden vanwege de daarmee 
samenhangende stijging van de bouwprijzen voorzichtiger met het verstrekken van leningen 
aan bouwbedrijven. Het aandeel in de sociale woningbouw van met name de 
woningbouwcorporaties en in beperkte mate de gemeenten steeg wel, maar de nood bleef 
hoog.  
 
De daling in de woningbouwproductie leidde vooral tot schaarste van goedkopere kleine 
huurwoningen. Eigenaren maakten van de schaarste gebruik door de huren te verhogen. De 
rijksoverheid zorgde voor een lokaal instrument door de Huurcommissiewet van 1917. 
Gemeentelijke huurcommissies werden ingesteld om ervoor te zorgen dat de huren van 
goedkope arbeiderswoningen niet onredelijk stegen. De wet werd in 1918 uitgebreid. 
 
In dat jaar trad tevens de Huuropzeggingswet in werking, als een antwoord op het gedrag 
van eigenaren die de huur opzegden wanneer de huur niet verhoogd mocht worden. Het 
neveneffect van deze maatregelen was dat de bouwbedrijven nog terughoudender werden 
met het bouwen van arbeiderswoningen. 

De economische problemen die een deel van het bedrijfsleven - waaronder de 
bovengenoemde bouwsector - ondervond, hadden gevolgen voor de werkgelegenheid. De 
werkloosheid was het hoogst in 1914 en 1915, met respectievelijk gemiddeld 82.500 en 
100.800 werklozen. In 1916 daalde de werkloosheid tot 55.500 om in 1917 en 1918 weer te 
stijgen naar respectievelijk 64.900 en 82.900. 

Per bedrijfstak liep de werkloosheid nogal uiteen en mede daardoor waren er ook regionaal 
verschillen te zien. In het bijzonder in de eerste oorlogsjaren namen gemeenten op eigen 
initiatief uiteenlopende maatregelen om de werkloosheid te bestrijden. Een beperkt aantal 
gemeenten beschikte al over een gemeentelijke arbeidsbeurs, maar tijdens de oorlog richtten 
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steeds meer gemeenten een dergelijke beurs op. Andere activiteiten, met name in de eerste 
oorlogsjaren, waren onder meer het versneld uitvoeren van publieke werken en het 
verstrekken van krediet aan bedrijven die in moeilijkheden verkeerden.
 
Om de gevolgen van de werkloosheid, in het bijzonder de inkomensval, te bestrijden voerde 
de rijksoverheid in augustus 1914 de zogenoemde 'Noodregeling Treub' in. Deze regeling 
moest voorkomen dat de plaatselijke werkloosheidskassen uitgeput raakten. De betrokken 
gemeenten konden dit probleem namelijk niet alleen oplossen en kregen daarom steun van 
het Rijk. Dit stimuleerde steeds meer gemeenten om met een plaatselijke regeling te komen. 
Op 1 januari 1915 hadden in totaal zevenennegentig gemeenten een werkloosheidsregeling 
getroffen.  
 
Daarnaast participeerden gemeenten in en verleenden financiële steun aan de plaatselijke 
lokale steuncomités die vanuit particulier initiatief waren opgericht. Als koepel fungeerde 
het Koninklijk Nationaal Steun Comité (KNSC), waarin de gemeenten ook bestuurlijk waren 
vertegenwoordigd, en dat was opgericht om burgers die door de oorlogsomstandigheden 
werkloos waren geworden te ondersteunen met uitkeringen of goederen, zoals voedsel en 
kleding, zodat zij niet afhankelijk behoefden te worden van de armenzorg.
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Nederlandse distributiebonnen in gebruik tijdens de Eerste Wereldoorlog
(Collectie Menno Wielinga) 

Voor het lokaal bestuur waren de problemen rondom de voedselvoorziening en andere 
primaire levensbehoeften een cruciaal vraagstuk. De gemeenten waren niet alleen betrokken 
bij de uitvoering van het crisis beleid van de rijksoverheid en de crisisinstellingen, maar 
namen zelf ook maatregelen. 

Vanaf het begin van de oorlog baarde met name de broodvoorziening zorgen. De aanwezige 
voorraad graan was klein en ons land was voor de graanvoorziening in belangrijke mate 
afhankelijk van het buitenland, in het bijzonder van de Verenigde Staten. 
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Door de blokkadepolitiek van Engeland, die tot doel had doorvoer van goederen naar 
Duitsland te voorkomen, was de aanvoer van graan voortdurend onzeker. De al genoemde 
Levensmiddelenwet gaf de burgemeester, na machtiging van de minister van Landbouw, 
Nijverheid en Handel, bevoegdheden om in te grijpen. 

Gemeenten maakten onder meer gebruik van deze bevoegdheden door voorraden rogge en 
tarwe in beslag te nemen en deze, met het stellen van voorwaarden over de wijze van 
bereiding, onder de meelfabrikanten te verdelen. Tevens mocht rogge niet meer als veevoeder 
worden gebruikt, hetgeen in plattelandsgemeenten op veel verzet stuitte. 

Vanwege het tekort aan tarwe namen veel gemeenten maatregelen om het bakken van 
witbrood te verbieden, aangezien voor witbrood meer tarwe nodig is dan voor bruinbrood. 
Gemeenten kochten ook op eigen initiatief producten zoals granen, levensmiddelen en vis 
om ze vervolgens door te verkopen aan plaatselijke bedrijven of zelf rechtstreeks aan hun 
burgers.  
 
In het voorjaar van 1915 werd voor een aantal goederen een begin gemaakt met de 
distributie. Het argument van de rijksoverheid daarvoor was niet in eerste instantie de 
schaarste, maar de begin 1915 ingezette stijging van de prijzen van belangrijke 
voedingsmiddelen.  
 
Aangezien met name de laagste inkomensgroepen daarvan de dupe werden, besloot minister 
Posthuma van Landbouw, Nijverheid en Handel aan gemeenten tarwemeel, tarwebloem, 
varkensvlees, spek, vet, groenten en aardappelen beschikbaar te stellen ten behoeve van de 
on- en minvermogenden. De gemeenten kregen de vrijheid zelf te bepalen wie ze tot deze 
categorie wilden rekenden. De prijzen zouden niet hoger mogen zijn dan die van vóór 
augustus 1914 en de kosten zouden door rijk en gemeente worden gedeeld. 
 
De drie grote gemeenten Amsterdam, Den Haag en Rotterdam traden in onderling overleg en 
besloten zich tegen het plan te verzetten. Hun belangrijkste bezwaar was dat er geen goede 
criteria voorhanden waren om te bepalen wie voor de regeling in aanmerking moesten 
komen.  
 
Zij hadden overwogen het al dan niet krijgen van een aanslag voor de gemeentebelasting als 
criterium te nemen, maar vonden dat toch een te grof instrument: 60 à 70% van de 
plaatselijke bevolking zou dan in aanmerking komen. Ze gaven de voorkeur aan een 
algemene verlaging van de prijs van de eerste levensbehoeften, in het bijzonder van brood. 
De hogere inkomensgroepen zouden daarvan dan ook profiteren, maar dat nadeel woog 
volgens de gemeenten niet op tegen de bureaucratische rompslomp die nodig was om te gaan 
bepalen wie voor de regeling in aanmerking zou komen. 
 
De minister was gevoelig voor de kritiek en trok zijn plan in. In plaats daarvan stelde hij 
ongebuild tarwemeel tegen 'vooroorlogse prijs' ter beschikking en mochten de gemeenten zelf 
de wijze van distributie bepalen. Hoewel dit plan ook niet in goede aarde viel bij de drie grote 
gemeenten, kwam de regeling wel tot stand en vanaf juni 1915 kwam 'regeringsbruinbrood' 
ter beschikking van de gemeenten. 

In het bijzonder in de laatste oorlogsjaren werd de situatie voor de bevolking nijpend. 
Doordat Duitsland de onbeperkte duikbotenoorlog uitriep, liep de aanvoer van essentiële 
grondstoffen en goederen aanzienlijk terug. 

Daarnaast was er voortdurend de spanning tussen de wens van handelaren en producenten 
om goederen tegen een goede prijs uit te voeren en de binnenlandse behoefte. Tevens was er 
de druk van de oorlogvoerende landen die soms alleen goederen wilden leveren als ons land 
de juist voor deze landen belangrijke producten exporteerde. 
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De problematiek rondom de aardappelvoorziening is daarvan een illustratie. Ons land had 
dringend behoefte aan kolen uit Duitsland. De Duitsers wilden daarvoor worden betaald in 
aardappelen. Hierdoor ontstond de wrange situatie dat, hoewel ons land in principe 
voldoende aardappelen produceerde om in de eigen behoefte te voorzien, er toch een tekort 
ontstond. Er was een duidelijke relatie tussen voedselvoorziening en brandstoffen: 'hoe 
groter de invoer van kolen, hoe groter de uitvoer van levensmiddelen' en aan beide had ons 
land dringend behoefte. 

Gezien de ernst van de situatie besloot de regering in augustus 1916 tot invoering van de 
Distributiewet, die het mogelijk maakte de schaarse goederen zo eerlijk mogelijk te verdelen. 
Bij de uitvoering van deze wet vervulden gemeenten een belangrijke rol. De gemeenten 
dienden zelf aan te geven welke goederen, (grondstoffen voor) levensmiddelen, brandstoffen 
en huishoudelijke artikelen noodzakelijk waren. 
 
  

 
Een Rijstkaart uit 1916 voor de toewijzing van de rantsoen rijst
(Collectie Menno Wielinga) 

De minister van Landbouw, Nijverheid en Handel zou er dan voor zorgen dat deze goederen, 
voor zover beschikbaar, werden geleverd. Hierbij was een belangrijke rol weggelegd voor de 
crisisinstellingen. Gemeenten hadden binnen grenzen een zekere vrijheid om voor de 
distributie nader regels te stellen. In het verdere verloop van de oorlog zou een groot aantal 
artikelen onder de distributie vallen. 

Bij de distributie werden ook wel uitzonderingen gemaakt. Zo kregen bijvoorbeeld arbeiders 
die zwaar werk verrichtten aanvullende broodkaarten. Ook de pluriformiteit in de 
samenleving kreeg ook aandacht. Ter gelegenheid van het joodse paasfeest waren er voor 
'Israëlieten' speciale Matzesbroodkaarten. 
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Een opmerkelijke initiatief nam het gemeentebestuur van Utrecht. In het najaar van 1917 
verzocht het college van B en W van die stad de aartsbisschop van Utrecht om 'vrijstelling te 
willen verleenen van de kerkelijke voorschriften, zodat de katholieken elke dag gebruik 
konden maken van de centrale keuken, want de aanvoer van vis was erg onregelmatig'. De 
aartsbisschop antwoordde dat de nodige maatregelen getroffen waren. 
  

 
 
Amsterdammers in de rij voor aardappeldistributie  

De uitvoering van de Distributiewet bezorgde de gemeenten grote problemen. Op het beleid 
en de uitvoering daarvan door het ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel en de 
crisisinstellingen was veel kritiek. Voor de plaatselijke bevolking was het gemeentebestuur 
echter het aanspreekpunt. Gemeenten werden als het ware gemangeld tussen de taak 
oplossingen te vinden voor de noden van de bevolking en de betrokkenheid bij de uitvoering 
van het bekritiseerde rijksbeleid. 

Maar niet alleen de bevolking was partij. Ook met de belangen van de plaatselijke 
middenstand en handelaren moest rekening worden gehouden. Daar kwam bij dat uitvoering 
van de wet een zware financiële last betekende voor de gemeenten. Het nadelig verschil 
tussen de gestegen hoge inkoopprijzen en de door de minister vastgestelde maximum 
verkoopprijzen, kwam weliswaar voor 90% voor rekening van het Rijk, maar de resterende 
10% was een zware last voor de gemeentelijke financiën. 

Daarbij moesten de kosten van de distributie zelf nog worden opgeteld. Bovendien onderging 
het ambtelijk apparaat een aanzienlijke - en dus kostbare uitbreiding. In veel gemeenten 
werden nieuwe organisatieonderdelen ingesteld, zoals plaatselijke distributiebedrijven. Bij 
het Levensmiddelenkantoor dat in de gemeente Utrecht was belast met de distributie 
werkten aan het einde van de oorlog bijvoorbeeld tweehonderdvijftien personen. 

De distributie stelde de gemeenten voor tal van andere nieuwe problemen waarmee men 
veelal geen ervaring had. In het bijzonder in de grote steden werd het beleid van het College 
van Burgemeester en Wethouders kritisch gevolgd door de gemeenteraad en 
maatschappelijke organisaties zoals vakbonden. Hoewel op het platteland de 
voedselproblemen in het algemeen minder groot waren, was er ook daar onvrede, omdat de 
distributie met veel problemen gepaard ging. 
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Naast de regulering van de voedselvoorziening door de rijksoverheid namen gemeenten ook 
nog zelf maatregelen door goederen voor de eerste levensbehoeften aan te schaffen en te 
distribueren onder de eigen bevolking. Het Utrechtse gemeentebestuur deed dat bijvoorbeeld 
voor zout, fruit, brandstoffen en warm water en door op braakliggende gronden in en aan de 
rand van de stad in eigen beheer onder meer aardappelen en peulvruchten te verbouwen. 
 
In sommige gemeenten openden gemeentebesturen viswinkels. Andere initiatieven waren 
bijvoorbeeld het instellen van gemeentelijke centrale keukens. Wethouders uit Utrecht en 
Amsterdam maakten studiereizen naar Duitsland om zich op de hoogte te stellen van de 
'Kriegsküchen' in Duitse steden. De argumenten voor dit gemeentelijke ingrijpen waren 
mogelijke besparing van brandstoffen en minder verspilling van voedsel. Daarnaast kon op 
deze wijze iets gedaan worden aan de (dreigende) ondervoeding. 
 
In Amsterdam werd na bereiding in de centrale keuken het voedsel vervoerd naar een 
veertigtal distributieplaatsen in de stad. Op sommige plaatsen kon de maaltijd ook ter plekke 
worden genuttigd. Opvallend is dat bij de centrale keuken in Utrecht de distributieplaatsen 
in de meer 'gegoede' wijken het best werden bezocht. Het aantal burgers dat gebruik maakte 
van de centrale keuken varieerde, afhankelijk van de ernst van de voedselsituatie, want in 
het bijzonder de arbeidersbevolking was 'er sterk aan gehecht zijn eigen pot zelf te koken'. 
De gemeenten trachtten de bevolking te bewegen ook voedingsmiddelen te gebruiken die niet 
algemeen gangbaar maar wel beschikbaar waren, zoals diverse broodvarianten, mosselen en 
schapenvlees. Maar eenvoudig was dat niet. Het gemeentebestuur van Amsterdam 
constateerde: 'Het schapenvleesch vindt, met name in de volksklasse, in geen enkel opzicht 
de waardeering, die dit bij goede bereiding smakelijke en voortreffelijke voedingsmiddel 
verdient. In het bijzonder als volksvoedsel is het zeer geschikt te achten omdat het een groote 
verhouding vette deelen bevat’. 
 
De onvrede over de prijsstijgingen, de duurte, de voedselsituatie en het gevoerde 
overheidsbeleid leidde regelmatig tot demonstraties en protesten die soms uitliepen op 
plunderingen. In Rotterdam werden broodwagens, vleestransporten en aardappelschuiten 
geplunderd.  
  
 

-  
 
Groenmarkt te Amsterdam waar werd geplunderd en de politie een charge uitvoerde 
- de stofwolk rechts van het midden zou een pistoolschot zijn volgens het 
commentaar bij deze foto (Het Leven - dinsdag 10 juli 1917) 

In Amsterdam plunderden vrouwen onder meer in 1916 kolenschuiten en in de zomer van 
1917 vond het bekende aardappeloproer plaats. In 1917 en 1918 was het in veel gemeenten 
met regelmaat onrustig. Demonstraties, stakingen en hongeroptochten waren middelen om 
de onvrede te uiten. Ook in Utrecht leidde de aardappelnood in de zomer van 1918 tot 
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ongeregeldheden: 'Een groep ontevreden lieden trok naar een stuk bouwland van de 
Gemeente om daar de aardappelen eigenmachtig uit den grond te rooien’.  

Vanwege de schaarste kwamen surrogaatproducten op de markt voor onder meer thee, koffie 
en brandstoffen en schoenen van hout in plaats van leer. Tips voor 'alternatieve recepten' en 
om zuinig te zijn verschenen in de crisiscouranten, die in sommige steden verschenen. Een 
voorbeeld om suiker te besparen: 'Met het oog op de suikerrantsoenering is het zaak zoveel 
als mogelijk is, het verloren gaan van suiker tegen te gaan; vooral bij het gebruik van koffie 
en thee wordt hiertegen nogal eens gezondigd! In menig kopje blijft een onopgeloste 
hoeveelheid suiker achter. Dit kan men voorkomen door suiker in het zeefje te doen, en de 
koffie of thee door dat met suiker gevulde zeefje in de kopjes te gieten. Op deze wijze lost er 
voldoende suiker op en zal het suikerverlies tot een minimum beperkt blijven. Er waren zelfs 
mensen die sigarenpeuken van straat opraapten en deze na bewerking vervolgens als rook-
en pruimtabak verkochten. 

In medische kringen was men bezorgd over de gevolgen die de schaarste aan 
voedingsmiddelen zou kunnen hebben op de volksgezondheid. Reeds in 1915 stelde de 
Centrale Gezondheidsraad een speciale commissie in om dit onderwerp te bestuderen. 
 
Na de oorlog bracht deze commissie een rapport uit 'Over den invloed van de oorlogstoestand 
op den gezondheidstoestand van het Nederlandse Volk'. Over de vraag of er ondervoeding 
had bestaan waren de deskundigen het onderling niet eens. Er waren zelfs artsen die 
meenden dat de gezondheidssituatie gunstiger was dan vóór de oorlog met als argument dat 
'in vredestijd bij velen in en buiten den arbeidersstand te groote waarde gehecht werd aan 
overvoeding, zoodat de gedwongen matigheid van de laatste maanden de gezondheid thans 
ten goede kwani. Wel waren er aan het einde van de oorlog duidelijk signalen waarneembaar 
van een naderende ondervoeding. 

Door de bijzondere omstandigheden vroegen de openbare orde en rechtshandhaving 
voortdurend de aandacht van gemeenten, in het bijzonder uiteraard van de burgemeester 
en de plaatselijke politie. De uitbreiding van de werkzaamheden zorgde voor een grote 
werkdruk van de plaatselijke politie. In diverse gemeenten werden burgerwachten gevormd 
om de openbare ordetaken van de politie te ondersteunen. 

Het handhaven van de neutraliteit vereiste onder meer een consequente houding van de 
politiek. De gemeenten, in casu de burgemeester en de plaatselijke politie, hadden een taak 
bij het bewaren van een 'neutrale politieke opinie'. Voorkomen moest worden dat er 
toespraken of handelingen plaatsvonden die zouden kunnen wijzen op een sympathie voor 
een van de strijdende partijen. Bij bijeenkomsten waar mogelijk politiek beladen uitspraken 
gedaan zouden worden, was veelal politie aanwezig om te controleren of men niet over de 
schreef ging, en om zo nodig in te grijpen. 

Niettemin waren er incidenten. Op de verjaardag van de Koningin van België, 25 juli 1916, 
voerde bijvoorbeeld een dertigtal Belgische kinderen in de leeftijd van 7 tot 10 jaar 'actie' 
voor het Duitse consulaat in Vlissingen. Met Belgische vlaggetjes in de hand hadden zij op 
de ramen getikt en 'Vuile Duts' en 'Vuile Boche' geroepen. 
De ouders van de Belgische kinderen kregen de schuld, want die hadden volgens het 
politierapport de kinderen opgehitst. De politie bood zijn verontschuldigingen aan de Duitse 
consul aan en de pers besloot er verder geen aandacht aan te besteden. 
 
In Den Haag, met de daar gevestigde ambassades van de oorlogvoerende landen, was men 
met name zeer alert. Regelmatig werden daar oorlogsfilms verboden die kwetsend zouden 
zijn voor een van de oorlogvoerende landen, en de orgeldraaiers kregen het verzoek geen 
buitenlandse volksliederen ten gehore te brengen. 

Vooral in het begin van de oorlog was er aandacht voor de vraag of zich onder vluchtelingen 
'ongewenschte elementen' bevonden. Met name de zedelijkheid van vluchtelingen stond in 
de belangstelling. Via zijn Commissarissen wees de minister van Binnenlandse Zaken de 
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burgemeesters erop dat onder meer 'publieke vrouwen' onverwijld naar het strenge 
vluchtoord Nunspeet moesten worden gestuurd. 

Overtredingen van de regels om de voedselvoorziening in goede banen te leiden vonden 
geregeld plaats. Burgemeesters namen op grond van de Levensmiddelenwet goederen in 
beslag, wanneer men zich niet aan voorschriften hield, bijvoorbeeld door het ten onrechte 
bakken van wittebrood, het rekenen van te hoge prijzen voor rogge, en dergelijke. 
 
Zo werd in Den Haag vanaf de inwerkingtreding van de Distributiewet in augustus 1916 tot 
1 mei 1917 een aantal van eenenveertig processen verbaal bij de Officier van Justitie 
ingediend. Daarnaast werden op grond van de Distributiewet en de daarvan afgeleide 
gemeentelijke verordeningen bijna driehonderd andere onregelmatigheden vastgesteld. 
 
De echte oorlog mag dan aan het neutrale Nederland zijn voorbijgegaan. Voor de Nederlandse 
samenleving had de oorlog echter wel belangrijke gevolgen. Gemeenten werden 
geconfronteerd met tal van nieuwe vraagstukken van uiteenlopende aard. Zeker in de laatste 
oorlogsjaren was er, met name in de grote steden, sprake van een aanzienlijke nood.

Vrouwen in fabriek bezig met de fabricage van munitie. Bron: hetgeheugenvannederland.nl 
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Bij de oplossing van de vele vraagstukken kregen de gemeenten te maken met uiteenlopende 
partijen. Vanuit de rijksoverheid waren dat de departementen, zoals die van Oorlog, 
Landbouw, Nijverheid en Handel, Binnenlandse Zaken, en de vele crisisinstellingen. 
Daarnaast was er nog het provinciaal bestuur. Maar op lokaal niveau moest men 
tegelijkertijd werken en rekening houden met de plaatselijke organisaties, de diverse 
comités, het plaatselijk bedrijfsleven en uiteraard de burgers. 

Binnen dit complexe krachtenveld moesten gemeenten opereren. Enerzijds geconfronteerd 
met de vele uitvoerende taken die uit rijkswetten voortvloeiden, waarbij gemeenten een 
beperkte beleidsvrijheid hadden om deze naar de lokale omstandigheden in te vullen, en 
anderzijds met de autonome taak: de verantwoordelijkheid voor de eigen gemeentelijke 
huishouding.  
 
Daarbij speelde ook de vraag of het particulier initiatief of de (lokale) overheid het primaat 
had. Soms greep de overheid in om de lokale problemen te verlichten, bijvoorbeeld bij de 
werkloosheidskassen en het huurbeleid. 

Er werd dus veel gevraagd van de gemeenten. De burgers verwachtten een antwoord op de 
plaatselijke boden, maar de gemeentelijke beleidsruimte was mede door de schaarse 
financiële middelen beperkt. De taken van de gemeenten namen tijdens de oorlogsjaren 
aanzienlijk toe en veel nieuwe lokale regelgeving was noodzakelijk. Thema's zoals 
werkloosheid, huisvesting, vluchtelingen, militaire zaken, openbare orde en de 
voedselvoorziening stonden tijdens de oorlogsjaren hoog op de lokale politieke agenda. De 
gemeentelijke organisatie werd soms uitgebreid met geheel nieuwe onderdelen zoals de 
distributiebedrijven, waardoor ook het personeelsbestand toenam. Bron: 
wereldoorlog1418.nl. 

 

Bron: docukit.nl 
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Vrouwen en de Eerste Wereldoorlog 

 

Oorlog wordt vaak afgedaan als een mannenzaak, maar vrouwen hebben er vaak net zoveel 
mee te maken, worden er even hard of nog harder door getroffen. Als strijder, onderduiker, 
moeder, weduwe, verpleegster, geliefde of gehate; als de liefde de 'foute' kant op ging. 

Prinses Mabel zou in de jaren negentig als informant en agent voor de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst hebben gewerkt. Dat staat in het boek van oud-BVD’er Frits Hoekstra. De 
prinses zou onder andere haar relatie met de Bosnische minister van Buitenlandse Zaken 
hebben aangeknoopt om de Veiligheidsdienst te kunnen voorzien van informatie uit de eerste 
hand. Vrouwelijke spionnen kwamen al tijdens de Eerste Wereldoorlog veel voor.  

De meest bekende spion uit de Eerste Wereldoorlog is ongetwijfeld Mata Hari. Al voor haar 
arrestatie in 1917 werd er echter hevig gespeculeerd over verleidelijke vrouwen die met hun 
sluwheid mannen inpalmden om zo hun geheimen te ontfutselen en deze door te spelen. Zo 
ontstond het beeld van de sluwe, seksuele spionne. Deze twee eigenschappen gingen 
inderdaad vaak hand in hand. 

Marthe Richard (1889-1982) 

Voor de oorlog was de Française Marthe Richard prostituee in Parijs. Hier begon ze mee in 
1905, op 15-jarige leeftijd. Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 begon ze met 
haar spionagewerk voor Frankrijk onder kapitein Georges Ladroux, die ook Mata Hari 
rekruteerde. Onder haar taken viel het verleiden van het Duitse hoofd der marine in Spanje, 
de heer Von Krohn. De rol als maîtresse zou ze tot het einde van de oorlog blijven vervullen. 
Na de oorlog schreef ze onder een pseudoniem een boek over haar oorlogsavonturen, wat haar 
tot een nationale heldin in Frankrijk maakte. Na de Tweede Wereldoorlog betrad ze zelfs de 
lokale Franse politiek. 

Louise de Bettignies (1880-1918) 

Een ander voorbeeld is de aristocratische Louise de Bettignies, ook Française. Zij vluchtte in 
1915 voor de Duitsers, die haar woonplaats  Lille hadden bezet , naar Saint Omer. In Saint 
Omer werd ze gerekruteerd door de Britse inlichtingendienst. De Britten vroegen haar terug 
te keren naar Lille voor het verzamelen van informatie. Louise accepteerde het aanbod en werd 
onder de schuilnaam Alice Dubois een actieve spion. Ze bracht regelmatig verslag uit aan de 
Britten, door via bezet Frankrijk naar Engeland te trekken. Op één van deze tochten werd ze 
in België door de Duitsers gearresteerd en naar Brussel overgebracht voor verhoor. Ze 
weigerde ook maar iets los te laten over haar spionagewerk en werd in 1916 door de Duitsers 
ter dood veroordeeld. Deze straf werd echter omgezet in een levenslange gevangenisstraf, 
omdat de Duitsers de internationale gemeenschap niet over zich heen wilden krijgen. In de 
gevangenis weigerde Louise echter om mee te werken aan het vervaardigen van munitie, 
waarop de bewakers haar de gehele winter in een ijskoude isoleercel stopten. Ze liep 
longontsteking en tyfus op en stierf op 27 september 1918. 

Prinses Mabel 

Prinses Mabel heeft het er beter van afgebracht. Na haar vermeende spionagewerk in de jaren 
negentig kreeg ze in 2002 een relatie met prins Johan Friso. Hoekstra beweert dat, toen het 
paar hun verloving bekendmaakte in 2003, de AIVD (opvolger van de BVD) binnen een week 
een verklaring van goed gedrag afleverde omdat Mabel voor de organisatie had gewerkt. Die 
procedure kost normaal gesproken weken tot maanden, aldus Hoekstra. Bron: 
isgeschiedenis.nl. 
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Door de overgang op een oorlogseconomie veranderde de arbeidsverdeling tussen mannen en 
vrouwen fundamenteel. In bijna alle beroepen werden mannen vervangen door vrouwen, zodat 
de mannen vrijkwamen voor het front. De vrouwenbeweging baseerde op deze ontwikkelingen 
de hoop dat de positie van de vrouw in de samenleving radicaal zou veranderen. 

Na het uitbreken van de oorlog werden veel vrouwen werkloos, omdat met name industrieën 
waarin traditioneel veel vrouwen werkten, werden getroffen door de overschakeling op de 
oorlogseconomie. In de textielbranche werd meer dan een kwart van de vrouwelijke 
werknemers werkloos. Vanaf 1915 kwam verbetering in deze situatie door de toenemende 
behoefte aan vrouwen in de oorlogsindustrie en in 1916 was de werkloosheid nagenoeg 
verdwenen. Vanaf dat moment werd er zelfs een actieve campagne gevoerd om vrouwen aan 
het werk te krijgen in de industrie en bij de overheid. 

Vrouwen waren nu in banen te vinden waar dat voor de oorlog ondenkbaar was geweest. Ze 
werkten als postboden, tramconductrices, spoorwegbeambten en hulppolitie. Ook in die 
industrieën waar traditioneel bijna alleen mannen werkten, zoals de hoogovens en de 
mijnbouw, de machine-, metaal-, elektro-, en chemische industrie, steeg het aantal 
vrouwelijke werknemers enorm. Volgens statistische gegevens uit deze periode steeg het 
aantal arbeidsters in de industrie in de periode 1913 tot 1918 met meer dan 50%, terwijl het 
aantal mannelijke arbeiders met 30% afnam. 

Tekenend voor de verandering van de arbeidsverdeling was de enorme toename van het aantal 
arbeidsters bij de firma Krupp, die een belangrijke rol speelde in de oorlogsindustrie. Begin 
1915 bedroeg het aantal vrouwelijke werknemers 3% (1342) van het totaal; in juli 1918 was 
dit aantal gestegen tot bijna 40% (28.302). Deze vrouwen maakten granaten, werkten aan de 
draaibank en met grote machines of werkten in de transport.  

De Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht was in 1904 in Berlijn opgericht. Sindsdien werd er 
ongeveer om de twee jaar een congres gehouden in diverse hoofdsteden. In 1915 zou dat in 
Berlijn zijn, maar vanwege de oorlog moesten de Duitse vrouwen de uitnodigingen intrekken. 

Na intensief internationaal overleg werd tenslotte gekozen voor het voorstel van de bekende 
Nederlandse feministe Dr. Aletta Jacobs en dat hield in dat er een Internationaal 
Vrouwenvredescongres in Den Haag gehouden zou worden. 

De Wereldbond voor Vrouwenkiesrecht was erg verdeeld over het voorstel en kon er dus niet 
de verantwoordelijkheid voor op zich nemen. Wel konden de netwerken van de Wereldbond 
en andere grote vrouwenorganisaties gebruikt worden om vrouwen uit te nodigen, die dan op 
persoonlijke titel naar Den Haag zouden komen. 

Honderden vrouwen uit zowel oorlogvoerende als neutrale landen wilden komen, maar het 
was niet eenvoudig om Den Haag in oorlogstijd te bereiken. De autoriteiten werkten ook niet 
mee, de buitenwereld vond het maar een gevaarlijke en belachelijke onderneming. Toen 
bekend werd dat de vooraanstaande Amerikaanse Jane Addams (die in 1931 de Nobelprijs 
voor de vrede zou krijgen) het congres zou voorzitten, werd de zaak pas serieus genomen.  

De Engelse regering verbrak alle scheepvaartverbindingen met Nederland acht dagen vóór het 
congres, waardoor honderdtachtig Engelse vrouwen thuis moesten blijven. De "Noordam" van 
de Holland-Amerikalijn, met veertig Amerikaanse vrouwen aan boord, werd door deze 
maatregel ook opgehouden, maar de dames haalden het nog net vóór de opening van het 
evenement in de Haagse Dierentuin. Toch waren er ook Engelse vrouwen, sommigen waren 
eerder gekomen om te helpen bij de voorbereidingen en anderen kwamen via andere landen. 
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Bron: pieterserrien.wordpress.com 

Uiteindelijk volgden elfhonderdzesendertig deelneemsters uit twaalf landen en nog ongeveer 
driehonderd bezoeksters de vergaderingen 

Het congres was uniek, veel vrouwen ontmoetten de vrouwen van "de vijand", zij realiseerden 
zich hoe absurd het was dat hun mannen, zonen en broers aan het vechten waren tegen de 
mannen, zonen en broers van de vrouwen waarmee ze in solidariteit vergaderden. De vraag 
wie de schuld van de oorlog had, een vraag die menig internationaal overleg in die tijd in 
onenigheid deed mislukken, werd bewust buiten beschouwing gelaten. 

Het ging erom methoden te vinden om een eind aan de oorlog te maken en om mogelijkheden 
te onderzoeken voor een vreedzame samenleving na die oorlog. De aanwezige pers, die 
verwachtte dat er wel ruzie zou uitbreken, werd teleurgesteld. Er waren zeker wel pittige 
discussies, maar die leidden niet tot ongelukken. Sommige congresgangsters werden in de 
gaten gehouden door geheime diensten van verschillende landen. Er waren veel 
vooraanstaande vrouwen uit diverse landen en internationale organisaties aanwezig. Aletta 
Jacobs komt voor in de archieven van de Engelse en de Duitse inlichtingendienst. Een Duits 
rapport vermeld: "Frau Jacobs is een fanatiek aanhangster van de vrouwenbeweging en zij is 
niet te benaderen voor welke poging tot omkoping dan ook, van duitse, zomin als van 
vijandelijke zijde"  

Het congres was een succes, er werden resoluties aangenomen over o.a.:  

1. vredesonderhandelingen om de oorlog te stoppen  
2. bemiddeling door neutrale landen en/of personen  
3. een rechtvaardige vrede 
4. geweldloze conflictoplossing in de toekomst 

Op het congres was besloten dat de resoluties zouden worden aangeboden door twee 
afgevaardigden van het congres aan de diverse betrokken regeringen. Dit was geen eenvoudige 
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zaak natuurlijk, maar het congres had toch wel indruk gemaakt en het lukte de vrouwen daar 
te komen waar ze wilden zijn. Zo werden regeringen van oorlogvoerende en neutrale landen 
bezocht.  

Het congres heeft de oorlog niet kunnen stoppen, maar het moet voor de vrouwen die er waren 
een onvergetelijke ervaring zijn geweest. Ook werd bij die gelegenheid een internationale 
vrouwenvredesorganisatie opgericht, Women's International League for Peace and Freedom , 
kortweg WILPF, die nu nog bestaat, ook in Nederland. 

 
Bron: arntweebly.com 

 

 
Bron:1stewereldoorlog.blogspot.com 
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Mata Hari 

 

Mata Hari, pseudoniem van Margaretha Geertruida (Griet) Zelle (Leeuwarden, 7 augustus 
1876 - Vincennes, 15 oktober 1917), was een Nederlandse exotische danseres. Ze werd wegens 
spionage door de Fransen veroordeeld wegens hoogverraad en gefusilleerd. 

 

Bron: ouderenjournaal.nl 

Margaretha Zelle werd geboren aan de Kelders in Leeuwarden als dochter van Adam Zelle 
(1840-1910), een winkelier in hoeden, en Antje van der Meulen (1842-1891). Tot haar 
dertiende kreeg ze Franse, Duitse en Engelse privélessen. In de periode 1883-1889 woonde ze 
in de Grote Kerkstraat. Haar vader ging in 1889 echter failliet, en kort daarna scheidden haar 
ouders van tafel en bed. Haar vader hertrouwde in Amsterdam op 9 februari 1893 met 
Susanna Catharina ten Hoove. Zelle kwam na de scheiding in Leiden terecht. Daarna woonde 
ze bij een oom in Den Haag. Ze volgde in Leiden een opleiding tot kleuterleidster, maar toen 
de leraar avances begon te maken, werd ze door haar oom van de opleiding gehaald.  
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Op haar achttiende reageerde Zelle op een contactadvertentie in de krant van de KNIL-kapitein 
Rudolph MacLeod. Zelle had, naar eigen zeggen, van jongs af aan al een voorliefde voor 
mannen in uniform gehad en mannen die niet tot het leger behoorden hadden haar nooit 
geïnteresseerd. Letterlijk zei ze: de officier is in mijn ogen een hoger wezen, een held, steeds 
bereid tot het trotseren van allerlei gevaren en tot het beleven van avonturen.  

MacLeod was een lid van de Nederlandse tak van de Schotse familie MacLeod, waarvan de 
stamreeks in Nederland begint met Norman MacLeod (circa 1690-1739). Hij was op 1 maart 
1856 geboren te Heukelum, als zoon van kapitein John Brienen MacLeod en Dina Louise 
barones Sweerts de Landas. Ze trouwde met hem op 11 juli 1895 in Amsterdam; MacLeod 
was twintig jaar ouder en werd in de latere beeldvorming vaak voorgesteld als een dronkaard 
en een halve gek (in Het liefdesleven van Mata Hari en haar dood, 1925, door E. Gamez Carillo); 
ook daarna werd hij voorgesteld als een bruut die het leven van zijn echtgenote tot een hel 
had gemaakt. Met name Pat Shipman, in Femme Fatale, love, life and the unknown lies of 
Mata Hari (2007) gaf hem expliciet weer als een jaloerse, drankzuchtige en financieel weinig 
daadkrachtige lomperik. De vader van Zelle zelf had echter eerder, in 1906, met zijn boek 
Mata Hari. Mevrouw M.G. MacLeod Zelle, de levensgeschiedenis van mijn dochter en mijn 
grieven tegen haar vroegere echtgenoot de basis voor al deze negativiteit ten aanzien van 
MacLeod gelegd. Dit boek was min of meer uit financiële overwegingen geschreven en een 
regelrechte haatcampagne tegen MacLeod, die in het boek door de modder gesleurd werd.  

Dit huwelijk was in twee opzichten zeer belangrijk voor Zelle - het bracht haar in de Haagse 
'betere standen' en ze verwierf meteen een financiële stabiliteit. In 1897 vertrok het gezin 
MacLeod naar Nederlands-Indië. Inmiddels was hun zoon Norman-John MacLeod geboren. In 
1898 werd te Malang (Java, Indonesië) hun dochter Louise Jeanne MacLeod geboren. Zelle 
trok tijdelijk in bij de familie Van Rheede, een ander Nederlands officiersgezin. Maandenlang 
bestudeerde ze de Indische tradities en cultuur. Ze werd ook lid van een lokale dansgroep. In 
1897 gebruikte ze voor het eerst de artiestennaam 'Mata Hari', Maleis voor Oog van de 
dageraad ofwel zon. In 1899 overleed hun zoon Norman-John, waarschijnlijk door vergiftiging. 
Wegens toenemende huwelijksproblemen besloot het echtpaar MacLeod in 1902 naar 
Nederland terug te keren. Nog datzelfde jaar volgde een scheiding van tafel en bed. De 
echtscheiding werd voltrokken in Rheden op 10 juni 1907. 

 

Bron: scientias.nl 

In 1902 vertrok Zelle naar Parijs, waar ze een tijdje als amazone optrad in een circus onder 
de naam Lady MacLeod en waar ze de kost verdiende als schildersmodel. Begin 1905 begon 
ze met het opvoeren van de exotische dansen, waarmee ze uiteindelijk beroemd zou worden. 
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Ze nam nu permanent de naam Mata Hari aan. Ze debuteerde op 13 maart 1905 met haar 
act in Musée Guimet  en haar optredens werden meteen een succes. Die voorstellingen hielden 
in dat Mata Hari danste, begeleid door gamelanmuziek, en zich vervolgens van het ene na het 
andere kledingstuk ontdeed; voor een ogenblik zag men haar dan ronddraaien, slechts bedekt 
door de zware gouden munten van haar collier. Vervolgens zonk zij ineen aan de voeten van 
een gouden boeddha en wierpen haar dienaressen een grote zwarte sluier over haar heen. De 
dans werd in 1906 beschreven als: 

haar naaktheid is bewonderenswaardig en kuis, omdat hij schoon is. De volmaaktheid der 
vormen schenkt hoog kunstgenot aan hen die het voorrecht hebben deze dansen te 
aanschouwen en geen enkel idee dat niet zuiver-esthetisch was, kwam daarbij bij hen op 

 
 
Mata Hari in haar oosterse dansgewaad 

Een ooggetuige schreef hierover:  

Ik heb haar gezien, jaren geleden, in haar bloeitijd, als je het zo mag noemen. Zij was toen een 
verblindend mooie vrouw en zij maakte een parodie van de karaktervolle Indische dans, maar 
dat merkten de Fransen niet eens. Zij was een rijpe vrouw, mooi, van een wellustige 
zinnenbedwelmende schoonheid.  

Mata Hari verscheen op kunstenaarsfeesten te Montmartre en in voorname salons van de 
internationale wijk (tussen de Champs-Élysées, de Arc de Triomphe en de Bois de Boulogne), 
waarbij zij met een zwaar accent sprak en vaak de conversatie begon met de zin: Ín mijn jeugd, 
toen ik voor de radja's danste, aan de oevers van de Ganges... Zij werd beschreven als: slank, 
groot en weelderig van vormen, met een klassiek profiel en met te grote zwarte ogen, haar huid 
van een lichte goudachtige bronskleur. Nadat de Gil Blas een lovende beschrijving van haar 
danskunst had gegeven, begon Mata Hari spoedig daarna op te treden in de Ambassadeurs, 
een variététheater, en vervolgens in allerlei Parijse cafés; tussendoor gaf zij gastvoorstellingen 
in enkele steden in Europa en Amerika, waaronder optredens in Wenen, Monaco, Madrid en 
zelfs de Scala in Milaan. 
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In 1915 trad zij in Nederland op bij een opvoering van de Franse opera op het Leidsche Plein 
in Amsterdam. In deze tijd hadden de geruchten over haar fabelachtige rijkdom, dat zij leefde 
in een kasteel dat eens aan Madame de Pompadour had toebehoord, en dat zij bij het 
uitbreken van de oorlog in Berlijn was geweest, waar zij in moeilijkheden zou zijn gekomen, 
het publiek in Amsterdam al bereikt. Mata Hari zou tijdens de voorstelling verschijnen in een 
oude Franse menuet met muziek van Couperin en trad op in een laat-achttiende eeuwse 
japon. De dans stelde verschillende liefdes-scènes voor, maar het publiek was enigszins 
teleurgesteld dat zij niet had opgetreden in de gewaden die men uit de verhalen uit Parijs 
kende.  

 
 
Mata Hari op de dag van haar arrestatie 

Over Mata Hari, de exotische danseres, deden talloze geruchten de ronde. Zo zou zij een 
financier, geparenteerd aan een politicus, die herhaaldelijk minister was geweest, als 
slachtoffer hebben gehad. Deze financier zou binnen enkele maanden voor Mata Hari zijn 
vrouw en kinderen tot armoede hebben gebracht en uiteindelijk malversaties hebben 
gepleegd, waarvoor hij tien jaar gevangenisstraf kreeg. Mata Hari stond aldus bekend als een 
vrouw die, om haar spilzucht de vrije teugel te kunnen laten vieren, de rijken tot haar 
slachtoffers maakte en die geen scrupules kende om haar ijdelheid, haar honger naar weelde 
en al haar impulsen te bevredigen. Geruchten deden de ronde dat zij een zeer kostbare renstal 
met paarden had bezeten en toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak, deze stal verkocht had. 
Omdat zij niet zou hebben gewild dat haar lievelingsrenpaard in handen zou vallen van de 
vijand, zou zij het dier, Vischnu, met een gouden stilet in het hart gedood hebben.  

De gedachte dat zij een spion zou zijn, was eerder al bij de Engelsen opgekomen. In mei 1916 
vertrok Mata Hari met het schip Zeelandia naar Spanje; zij had door bemiddeling van haar 
impresario in San Sebastian en ook elders een engagement aangenomen. Op reis van Vigo, 
waar zij aan boord gekomen was, naar Falmouth per Hollandia, van de Koninklijke 
Hollandsche Mail, werd zij te Falmouth gevisiteerd. Men gaf haar geen verlof om verder te 
reizen, maar bracht haar onder geleide naar de wal, waar zij en haar bagage aan een ernstig 
onderzoek werden onderworpen. Zelfs de panelen van haar hut werden losgemaakt. Mata Hari 
zelf zei dat een mannelijke begeleider, die zij gedurende de reis aan boord onaardig behandeld 
zou hebben, haar had aangegeven bij de douane.  

Tijdens de Eerste Wereldoorlog bleef Nederland neutraal. Dit betekende voor Mata Hari dat 
ze, gezien haar Nederlandse nationaliteit, vrij over de grenzen mocht reizen. Op het moment 



85 

 

van de oorlogsverklaring aan Frankrijk verbleef zij te Berlijn, waar zij in politieke, militaire en 
politiekringen verkeerde. Uiteindelijk ging ze naar Frankrijk via het Verenigd Koninkrijk en 
Spanje. Haar vele reizen trokken de aandacht, evenals het feit dat ze relaties had met veel 
hoge militairen. In een aantal interviews met de officieren van de British intelligence beweerde 
ze zelfs een geheim agente te zijn voor de Franse militaire geheime dienst. In januari 1917 
zond de Duitse militaire attaché in Madrid een radiobericht naar Berlijn, waarin hij sprak van 
waardevolle informatie die hij zou hebben gekregen van een spion met de codenaam H-21, 
ofwel Mata Hari. 

Opvallend genoeg werd dit bericht verzonden in een code waarvan de Duitsers wisten dat de 
Fransen hem reeds hadden gebroken, en het bericht dus makkelijk konden onderscheppen. 
Dit is voor sommige hedendaagse historici een bewijs dat het bericht vals was, en alleen was 
bedoeld om de Fransen op het verkeerde been te zetten. Volgens de Franse justitie in 1917 
stond Mata Hari onder een rangnummer ingeschreven bij de Duitse spionagedienst en stond 
ze buiten Frans grondgebied in directe mondelinge verbinding met hooggeplaatste 
buitenlandse personen en bekende leiders der spionage. Sinds langere tijd zou ze uit 
Duitsland belangrijke sommen geld hebben verkregen als loon voor door haar verstrekte 
inlichtingen. Een en ander was reden dat de Franse justitie haar al sinds twee jaar in het oog 
hield maar kennelijk, naar eigen zeggen, door haar buitengewone behendigheid werd 
verhinderd afdoende bewijzen in te zamelen om de aanhouding van Mata Hari te wettigen.  

De Fransen namen alle berichten echter zeer serieus. Op 13 februari 1917 werd Mata Hari in 
haar hotelkamer in Plaza Athénée gearresteerd op de beschuldiging van spionage en 
verstandhouding met de vijand. Dat was op het moment dat zij voor de tweede maal tijdens 
de oorlog in Frankrijk kwam. De verhoren duurden twee dagen. Volgens de Franse justitie 
bleek al snel dat men hier met een zeer gevaarlijke spion te doen had. Volgens hen bekende 
Mata Hari niet minder dan dertig belangrijke feiten en was het aantal van de door haar 
gemaakte slachtoffers zeer groot. Belangrijk onderdeel van de aanklacht was de beschuldiging 
dat zij zich in 1916 toegang had verschaft tot een versterkt kamp bij Parijs, met de bedoeling 
er inlichtingen te verzamelen ten behoeve van de vijandelijke staat Duitsland; ook dat zij zowel 
in Frankrijk als in den vreemde deze staat inlichtingen had verschaft die het Franse leger in 
zijn operaties had kunnen belemmeren. Daarnaast dat zij in den vreemde relaties onderhield 
met Duitse diplomatieke agenten met het doel om de ondernemingen van de vijand te 
vergemakkelijken, door hen mededelingen te doen over de binnenlandse politiek van 
Frankrijk, het offensief en vele andere zaken. Mata Hari, die ten tijde van de oorlogsverklaring 
te Berlijn in politieke, militaire en politiekringen bekend en thuis zou zijn, zou aldus in dienst 
van Duitsland hebben gestaan. 

Daarnaast zou ze van Duitsland bij herhaling grote sommen geld hebben gekregen in ruil voor 
de aanwijzingen die zij zou hebben gegeven. Volgens de Franse justitie was Mata Hara niet 
een spion zonder meer, maar vormde zij het centrum van spionage. Zij zou inlichtingen 
verzameld hebben, haar gebracht door talloze agenten, van wie het merendeel later eveneens 
ontmaskerd was. De informatie zou zij via geheimzinnige wegen naar Berlijn overgebracht 
hebben. Betreffende haar privéleven sprak de rechtbank onder meer over de ontelbare op hol 
gebrachte hoofden van Russische bankiers en villa's aan de Rivièra, van invloedrijke vrienden 
in de politiek, van een zekere beruchtheid in "het Montmartre de la haute nose" en van een 
aantal andere zaken, die lieten zien dat het niet alleen de "kunst" was, waaraan Mata Hari 
haar bekendheid en kortstondige roem te danken had gehad.  

Mata Hari diende zich op zeven punten te verantwoorden, waaronder: 

1. Verstandhouding met de vijand in 1916 in Spanje, Holland en Frankrijk; 
2. Ter handstelling aan Duitse agenten in Spanje van militaire inlichtingen betreffende 

het Franse leger; 
3. Mededeling aan de vijand van een ontdekking op chemisch gebied, van belang voor 

het Franse leger; 
4. Oponthoud in het versterkte kamp van Parijs ter verkrijging van inlichtingen; 
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5. Mededeling aan de vijand van een op handen zijnde Frans offensief in het voorjaar van 
1916. 

 
 
Mata Hari voor de executie 

Vanuit de gevangenis deed Mata Hari pogingen om de buitenwereld te overtuigen van haar 
onschuld. Zo schreef ze aan de Nederlandse consul in Parijs: "Ik heb niets misdaan. Mijn 
internationale betrekkingen zijn het gevolg van mijn werk als danseres en niet anders (...) 
Aangezien ik werkelijk niet heb gespioneerd, is het verschrikkelijk dat ik me niet kan 
verdedigen." Ze werd na een kort proces op 24 juli 1917 met algemene stemmen door de derde 
krijgsraad te Parijs ter dood veroordeeld op beschuldiging van hoogverraad wegens spionage 
voor de Duitsers. Volgens de Franse justitie hadden de stukken de schuld der beklaagde en 
de waarde van de inlichtingen, die zij de vijand verstrekt zou hebben, duidelijk aangetoond. 
Volgens ooggetuigen kon Mata Hari tegenover al deze tastbare bewijzen niets anders doen dan 
deze feiten toegeven. Er werd een lange reeks van getuigen gehoord, kapitein Moret sprak een 
vernietigend requisitoir uit en advocaat Clunet gaf een schitterende verdediging; deze laatste 
overtuigde de jury echter niet van de reinheid van Mata Hari's bedoelingen. Na afloop van de 
uitspraak mompelde zij: C'est impossible, impossible!  Zij tekende na afloop van het proces het 
hogere beroep, verliet met vaste tred het gebouw van de krijgsraad en nam onbewogen plaats 
in het rijtuig, dat haar terugvoerde naar de vrouwengevangenis van Saint-Lazare.  

Op 18 augustus 1917 verwierp de Conseil de Revision de aanvraag tot revisie van de 
uitspraak. De Nederlandse regering droeg haar gezant te Parijs op om, mocht het 
cassatieberoep van Mata Hari verworpen worden, gratie aan te vragen. De Nederlandse 
minister van Buitenlandse Zaken had aan Frankrijk gevraagd om de doodstraf in een 
vrijheidsstraf om te zetten maar had geen succes met zijn verzoek. Mata Hari zelf had gevraagd 
of het mogelijk was om persoonlijk bij deze zitting aanwezig te zijn om haar bezwaren en 
opmerkingen over de rechtskwestie persoonlijk te mogen geven maar dit was haar geweigerd. 
In de Sumatra Post stond over het mogelijke succes van het hogere beroep: Over het succes 
van het hogere beroep kan Mata Hari zich geen illusies maken. Talrijke spionnen zijn reeds 
betrapt, veroordeeld en gefusilleerd. De in het spel zijnde belangen zijn te hoog, dan dat een 
kwalijk begrepen toegeeflijkheid de kansen zou verhogen van nieuwe aanslagen op de 
veiligheid van de staat. En daarom zal meer dan vermoedelijk de mooie Mata Hari de 
moordende geweermonden op zich gericht zien, op de polygoon van Vincennes. 

Op de morgen van haar executie, de vijftiende oktober, werd Mata Hari om tien minuten over 
vijf gewekt en vervolgens verschenen de commissaris rapporteur van de krijgsraad, die het 
veroordelende vonnis had uitgesproken, de kapitein-griffier, de directeur van de gevangenis, 
de advocaat van de veroordeelde, mr. Clunet, en dominee Arboux. Mata Hari zelf vertoonde 
geen of weinig emotie, maar zorgde dat zij zeer goed gekleed was. Zij droeg een grijze, zijden 
japon, kostbaar bont om de schouders, opengewerkte kousen en een parelketting om haar 
hals. Op het met zorg gekapte hoofd droeg zij een grote vilten hoed met kersrood lint. Met een 
rustige stem had ze gezegd: Ik ben gereed. Zonder te wankelen liep zij door de flauw verlichte 
gangen naar de auto, die haar uit de gevangenis van Saint-Lazare kwam ophalen. Samen met 
twee nonnen en een pastoor en twee inspecteurs van politie werd Mata Hari in het voertuig 
geplaatst, dat haar naar de plaats van terechtstelling, de Polygon van Vincennes, bracht. 
Voordat zij de gevangenis verliet gaf zij nog een pakje brieven af voor haar verdedigers.  
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Te Vincennes volgden de gewone formaliteiten van overgave aan het militaire gezag. Zij kreeg 
daar verlof om twee brieven te schrijven, waarvan één gericht was aan haar in Nederland 
wonende dochter en vervolgens vertrok de grijze militaire auto naar de plaats der executie. 
Aldaar stapte Mata Hari uit en liep, vergezeld door de militaire rechter-commissaris, kapitein 
Bourchardon, Mr. Clunet en dr. Socquet, die de latere lijkschouwing moest doen, langs de 
wachtende gelederen van het carré der troepen naar de open zijde daarvan, de paal der 
executie. Mata Hari weigerde een blinddoek, was doodsbleek maar beefde niet. Een zuster en 
haar advocaat begeleidden haar naar de paal. Zij gaf beiden nog een hand en stak vervolgens 
haar polsen uit naar de adjudant, om ze te laten samenbinden. Het executiepeloton, twaalf 
zouaven onder een officier, plaatste zich tegenover haar, en de geweren werden op haar borst 
gericht. De officier liet vervolgens de punt van zijn degen zakken en er volgde een salvo; Mata 
Hari was voorover gevallen, terwijl haar lichaam zich nog draaide en haar gezicht zich naar 
boven richtte. Een adjudant naderde en vuurde het reglementaire revolverschot, de coup de 
grace, in de slaap af. De begrafenis vond plaats op het kerkhof van Vincennes. 

Later werd het doodvonnis heftig bekritiseerd. Ook uit Nederland kwamen protesten. Mede 
doordat de publiciteit over Mata Hari en haar tragische einde ook na 1917 doorging heeft Mata 
Hari's naam over de hele wereld bekendheid gekregen. In een Franse krant stond indertijd 
over het doodvonnis: 

Later zal blijken dat de figuur van deze "hindoedanseres" één der weerzinwekkenste was en 
dat haar tuchtiging alleszins rechtvaardig is geweest. Een Nederlandse krant schreef: 
Reclamehelden, rond zichzelf tollende egoïsten, voor niets terugdeinzend als het gaat om 
henzelf, al zouden naties ervoor in het ongeluk gestort worden. In lusteloze tijden als vóór de 
grote oorlog hebben dit soort mensen succes; in grote perioden, als waarin wij thans leven, 
waarin in de smeltkroes van het wereldgebeuren de mensheid wordt gezuiverd van het schuim, 
en alleen het zuivere goud overblijft, komt een Mata Hari tot het Judas-einde, dat zij verdiende. 
De Javapost schreef: Mata Hari gefusilleerd om spionage in het belang van Duitsland! Wat heeft 
zij vroeger niet een kabaal geschopt. De slotscène van een onchristelijke tragicomediante. 

Journalist Leo Faust schreef in De Hofstad:  

Indien we nog enig vertrouwen hebben in het beleid en geweten van de rechters van Mata Hari 
- en hoe zouden wij eraan kunnen twijfelen - dan is zij viervoudig de dood schuldig. - ofwel zij 
was zo onbetekenend, zij die de begeerte der mannen en de afgunst der vrouwen was, dat zij 
slechts ons medelijden verdient, ofwel had zij een aparte moraal, waarbij zij een parelketting 
en kleding van 800 francs stelde boven een paar maanden verlenging van de oorlog. Aan de 
lezer om uit te maken of deze laatste mogelijkheid misschien dezelfde is als de eerste. Het is 
alles wat ik voor Mata Hari tot verontschuldiging kan vinden. Een andere journalist schreef: 
Mata Hari heeft als een avonturierster geleefd en is als een avonturierster gestorven. De wereld, 
die zij in een roes der zinnen heeft gezocht is haar verderf geworden. In een artikel in Het 
Nieuws van de Dag voor Nederlands-Indië schreef een journalist: Als zij verstandelijk meer 
ontwikkeld was geweest had zij wellicht een grote rol kunnen spelen. Thans is zij op ignobele 
wijze als een afschuwelijk dier uit het leven gestoten, met afschuw en walging als lijkkleed, met 
vervloekingen als oraison funèbre; een banale spion!  

Mata Hari's lot werd door haar medestanders wel vergeleken met dat van de door de Duitsers 
geëxecuteerde verpleegster Edith Cavell. Er waren echter grote verschillen, waarop dan ook 
de nadruk werd gelegd en die ten nadele van Mata Hari uitvielen. De laatste was, in 
tegenstelling tot de eerste, een courtisane, die niet spioneerde voor eigen land maar was, 
volgens de dan geldende opinie, een vrouw uit de Parijse demi-monde, die niet meer buiten 
de luxe kon, waaraan zij verslaafd was geraakt en die, door het Duitse goud verlokt, het land 
en volk verried, dat haar jarenlang gastvrijheid had geschonken. In de woorden van een 
journalist:  

Eén uit de lange rij der vrouwen die gebruikt werden om door haar lichamelijke schoon Franse 
officieren en andere autoriteiten in haar netten te verstrikken en uit hen te halen wat de Duitse 
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organisatie gebruiken kon; aldus een verrader omwille van het geld, een volk dienend waartoe 
zij niet behoorde, een natie versjacherend die haar met weldaden overladen had.  

 
 
Greta Garbo en Ramon Novarro in de film Mata Hari uit 1931 

Al tijdens het proces begon de legendevorming. In de Amerikaanse krant San Francisco 
Examiner van 5 augustus 1917 stond onder de kop: Idol of stage to die as spy (1917) het nu 
volgend geromantiseerde en gefantaseerde levensverhaal van Mata Hari. Haar meisjesnaam 
was Marguerite Zelle, dochter van een vermogende Javaanse planter. Zij werd op Java geboren 
uit een inboorlinge en nadat haar vader was gestorven besloot haar moeder het vierjarige kind 
aan de dienst van Boeddha te wijden. Op deze wijze werd het kind een gewijde danseres der 
goden. Maar de verbeelding van het jonge meisje was vol van de romantiek naar de westerse 
wereld. Op veertienjarige leeftijd werd zij naar een groot kerkelijk feest te Birma gebracht, waar 
zich onder de aanwezigen de Schotse edelman Sir Campbell bevond. Hoewel het gevaar voor 
beiden groot was ontvluchtten zij deze plaats en reisden voortaan samen in de Brits-Indische 
bezittingen. Er werden twee kinderen geboren, waarvan er één werd vermoord door de 
ontslagen tuinman. Mata Hari nam de revolver van haar echtgenoot en schoot de moordenaar 
door de hersenen; hierop moest zij naar Parijs vluchten, waarheen Sir Campbell haar volgde en 
later stierf aan verdriet en liefdespijn.  

 

Bron: historiek.nl 
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Bron: nieuws.nl. 

Het beeld dat bij het grote publiek al snel van Mata Hari bestond was dat van exotische 
danseres die als dubbelspionne gebruik maakte van haar verleidingskunsten om militaire 
geheimen van haar vele geliefden te ontfutselen. Het feit dat meteen na haar dood veel mensen 
twijfelden aan haar schuld droeg ertoe bij dat Mata Hari wereldberoemd werd. Dit beeld van 
Mata Hari werd versterkt door de vele verfilmingen van haar leven. In een vroege biografische 
film over haar, Mata Hari uit 1931 met Greta Garbo in de hoofdrol, zijn veel zaken echter 
verdraaid of aangedikt om beter aan te sluiten bij het beeld dat veel mensen destijds al van 
haar hadden. Deze films droegen bij aan haar populariteit en versterkten het beeld dat velen 
al van haar hadden; Mata Hari werd het archetype van de femme fatale. 

Tot in de jaren zestig werd Mata Hari beschouwd als een femme fatale, die geheel terecht ter 
dood veroordeeld was. In 1963 kreeg de journalist Sam Waagenaar inzage in een deel van het 
rechtbankdossier, en oordeelde op basis hiervan in zijn boek De moord op Mata Hari (1964) 
dat zij niet schuldig was aan spionage voor de Duitsers. Ook volgens Pat Shipman´s biografie 
Femme Fatale was Mata Hari nooit een dubbelspion, maar werd ze slechts als zondebok 
gebruikt door de Franse militaire overheid voor het falen van het commando aan het front.[39] 
Nieuwe Duitse documenten bewezen echter dat Mata Hari wel degelijk ingeschakeld was 
geweest ten behoeve van de Duitse spionagedienst. Waagenaar schreef vervolgens een nieuw 
boek met de titel Mata Hari, niet zo onschuldig (1976), waarin hij betoogde dat Mata Hari 
weliswaar een spion was geweest maar geen zinvolle informatie had geleverd. De boeken van 
Waagenaar en het boek van Jan C. Brokken, Mata Hari, de waarheid achter de legende (1975) 
droegen veel bij aan de positievere beeldvorming in de huidige tijd.  Het leven van Mata Hari 
werd in verschillende landen verfilmd, met onder andere Magda Sonja, Greta Garbo, Zsa Zsa 
Gábor, Jeanne Moreau en Sylvia Kristel in de hoofdrol. Fie Carelsen (bij haar vijfentwintigjarig 
jubileum in 1931) en Els van Rooden (bij Toneelgroep Centrum) brachten haar op het 
Nederlandse toneel tot leven en Josine van Dalsum gaf haar in 1980 gestalte in een vierdelige 
televisieserie. Zelfs werd er ooit een grote Broadwaymusical aan haar opgedragen. Al deze 
producties hadden één ding gemeen: het werden onbarmhartige flops. 
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Bron: forumeerstewereldoorlog.nl 

 

Bron; deloopgravenoorlog.weebly.com 
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Haaksbergen en de Eerste Wereldoorlog 

 

Bij de twee wereldoorlogen in de vorige eeuw denkt iedereen in Nederland vooral aan de 
jaren tussen 1940 en 1945. Dat is goed verklaarbaar, want ons land wist door een neutrale 
opstelling in de Eerste Wereldoorlog buiten het strijdtoneel te blijven. Ongemerkt ging die 
periode tussen 1914 en 1918 echter niet aan Haaksbergen voorbij. De grenzen moesten 
extra goed worden bewaakt en daarom werden hier militairen naartoe gedirigeerd. Ze 
werden ondergebracht in het gemeentehuis aan de Oostenstraat (nu Jhr. von Heijdenstraat). 

Bij Buurse kwam een verdedigingsstelling en aan de Eibergsestraat bij de Ambachtstraat 
werd een heuse wegversperring aangelegd. De oorlog speelde zich af tussen Duitsland, 
Oostenrijk en Hongarije aan de ene kant, tegen zo ongeveer de rest van Europa aan de 
andere kant. Het was Nederland dan wel gelukt om zich erbuiten te houden, last had ons 
land er wel van. Diverse levensbehoeften werden schaars. De mensen probeerden die 
producten toch te krijgen en dat leidde tot een flinke toename van het smokkelen. Voor de 
soldaten die langs de grens patrouilleerden, werd het een belangrijke taak om dit smokkelen 
te bestrijden. 

Paarden, koeien, en nog veel meer levensbehoeften vonden in het Duitse grensgebied hun 
weg naar Nederland. Veel smokkelaars werden gesnapt, raakten hun smokkelwaren kwijt en 
kregen een hoge boete. Toen dat niet meer hielp, werden gevangenisstraffen uitgedeeld, 
waardoor de gevangenissen snel vol raakten. Het gebrek aan levensmiddelen betekende dat 
allerlei producten op de bon gingen. Daarmee konden de mensen brood, melk, aardappelen, 
vlees, klompen, schoenen, kolen en andere waren kopen. Door het tekort ontstond er een 
levendige zwarte handel. Om de nood te verlichten, mochten arme mensen in het 
Haaksberger- en Buurserveen gratis turf steken voor de kachel.  

 

Bron: forumeerstewereldoorlog.nl 
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De luchtvaart zou tijdens de Eerste Wereldoorlog heel snel de kinderschoenen ontgroeien. 
Eerste-Luitenant F.A. van Heyst in een Farman-kopie vliegtuig. 

De Duitse troepen trokken in het begin van de oorlog via België naar Frankrijk. Na de 
verovering van Antwerpen sloeg één miljoen Belgen op de vlucht naar Nederland. Haaksbergen 
telde toen tweeenzestighonderd inwoners en moest zestig vluchtelingen opvangen. Ze kwamen 
te wonen in huizen aan de Molenstraat en in de school op de Markt. Hun Belgische franken 
konden ze hier wisselen bij Derk Jordaan, wat mede leidde tot het ontstaan van de Bank 
Jordaan. Na afloop van het oorlogsgeweld keerden bijna alle vluchtelingen naar België terug. 
Slechts een enkeling bleef hier voorgoed. Duitsland, Oostenrijk en Hongarije verkeerden na 
hun nederlaag in grote nood. Daarom werden duizenden kinderen uit die landen voor herstel 
van hun gezondheid opgenomen in Nederlandse gezinnen, ook in Haaksbergen.  

Haaksbergen hield nóg iets over aan de oorlog: de Spaanse griep. De oorsprong van deze ziekte 
lag in de Verenigde Staten. Het werd de Spaanse griep genoemd omdat kranten in Spanje 
hierover hadden geschreven. De verschijnselen van deze ziekte leken op griep, met hoge 
koorts, hoesten, spierpijn en een zere keel. Maar al snel werd het steeds moeilijker om te eten 
en te drinken, waarna binnen enkele dagen de dood kon intreden. Eind augustus 1918 
maakte de krant melding van slachtoffers en nieuwe gevallen in de buurschap 
Holthuizen. twee maanden later had de griep een epidemisch karakter aangenomen, waarop 
de scholen moesten sluiten. Tot in het voorjaar van 1919 vielen er nog slachtoffers. Vooral 
jonge volwassenen waren de dupe. In Nederland stierven zevenentwintighonderd mensen aan 
deze griep. Wereldwijd waren dat er circa veertig miljoen. Het precieze aantal slachtoffers in 
Haaksbergen is niet bekend. Even snel als het virus was gekomen, verdween het weer. 

 

 

Bron: collectiewapenmuseum.nl 

De controle van nieuw gemaakte geweren bij de Artillerie Inrichtingen tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. De bajonetten op de geweren in de rekken zijn van het nieuwe model zonder 
rottenhaak aan de pareerstang.  

In 1892 kregen de Nederlandse Artillerie Inrichtingen opdracht om alvast te kijken naar de 
eisen waaraan een toekomstige karabijn voor het Nederlandse leger zou moeten voldoen, 
uitgaande van hetzelfde kaliber en mechanisme als het voorgestelde geweer. Nadat die 
eigenschappen waren vastgesteld, werden bij August Schriever, vertegenwoordiger van de 
Oostenrijkse fabrikant te Luik veertig stuks besteld, voor een beproeving bij de cavalerie. Deze 
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wapens voldeden in principe goed en nadat in de loop van de proeven de meest geschikte 
draagwijze was vastgesteld werd in 1896 een eerste model, voor de cavalerie, officieel 
ingevoerd. Het aantal verschillende karabijnen breidde zich daarna snel uit, waarbij de 
wapens van nummers werden voorzien. De cavalerie-karabijn werd de nummer 1; in de loop 
van 1896 volgden de karabijn No. 2 voor de Koninklijke Marechaussee (voorzien van een 
omklapbare bajonet) en de No. 3 voor de genie en artillerie (met een langere handbeschermer 
en bajonet). In 1908 werd tenslotte nog een karabijn No. 4 voor de pas opgerichte compagnieën 
wielrijders ingevoerd, met dezelfde bajonet als de karabijn No. 3. 

 

Machines bestemd voor de fabricage van geweerlopen bij de Artillerie Inrichtingen tijdens 
de Eerste Wereldoorlog. Op de voorgrond vier trekbanken, waarop de geweerlopen van 
trekken voorzien worden.  

Het zou waarschijnlijk bij deze modellen gebleven zijn, als niet in 1914 de Eerste Wereldoorlog 
was uitgebroken. Het Nederlandse leger mobiliseerde  en er werd alles aan gedaan de 
krijgsmacht zoveel mogelijk te versterken. Dat gebeurde door de invoering van nieuwe 
wapensoorten, zoals het loopgraafgeweer, maar ook door een zo groot mogelijke produktie van 
de reeds bestaande modellen. De op dat moment ingevoerde karabijntypes hadden weinig met 
elkaar gemeen. Voor elke soort moesten onderdelen als kordonbeugels, lades, 
handbeschermers en bajonetten apart worden gemaakt. Dat was natuurlijk niet bevorderlijk 
voor de produktie. In december 1917 informeerde de Minister van Oorlog bij de 
opperbevelhebber of het niet mogelijk zou zijn in het vervolg slechts één type karabijn te 
maken. De opperbevelhebber vroeg de Artillerie Inrichtingen om advies. Volgens dat bedrijf 
zouden de fabricageproblemen 'tot alleszins aannemelijke afmetingen' worden teruggebracht 
als nog maar drie soorten zouden worden gemaakt: de nummers twee, drie en vier Nieuw 
Model. Alle nieuw aangemaakte karabijnen zouden een grendel krijgen met een zogeheten 
dubbele rust, terwijl de nummers drie en vier voorzien waren van een bekledingstuk op het 
magazijn. Dit bekledingstuk diende om te voorkomen dat de op de rug gedragen karabijn het 
uniform beschadigde. 

De bedoeling was goed, maar toen de mening werd gevraagd van de verschillende 
legeronderdelen liep het fout. Elk van deze bleek er toch weer eigen wensen op na te houden. 
De cavalerie vond de lange bajonet van de artillerie niet geschikt, en wilde een korter 
dolkmodel. De marechaussee wilde haar omklapbare bajonet behouden, enzovoorts. In juni 
1918 werd de knoop doorgehakt met de invoering van vier nieuwe karabijnmodellen, de 
nummers één, twee, drie en vier Nieuw Model, respectievelijk bestemd voor de cavalerie (nr. 
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1), marechaussee (nr. 2), vestingartillerie, pontonniers, torpedisten, pantserfort-artillerie en 
genie (nr. 3) en voor de wielrijders (nr. 4). De beslissing was een compromis; de Minister van 
Oorlog wees er op dat deze karabijnen 'in de toekomst' onderling slechts de hoogst 
noodzakelijke verschillen zouden moeten vertonen. Daarom leek het hem aanbevelenswaardig 
ze alle (behalve de nummers 2 die voorzien was van een bajonet die vast aan het geweer zat) 
dezelfde bajonet te geven, en de karabijnen Oud Model te wijzigen in Nieuw Model. Van die 
voornemens kwam niets terecht. De Artillerie Inrichtingen becijferden dat vervanging van de 
bajonetten door één model ruim vier ton zou kosten. Ook wijzigingen van de karabijnen oud 
model werd 'om der kosten wille' niet aanbevolen. Wat dus begonnen was als een poging tot 
verkrijging van een eenheidskarabijn, leidde er in de praktijk toe, dat het Nederlandse leger 
over acht verschillende modellen beschikte. Of dat niet genoeg was, werd daar in de jaren 
dertig een negende aan toe gevoegd. In 1937 bleek namelijk, dat er een enorm overschot aan 
geweren bestond, tegenover een tekort aan karabijnen. Om beide problemen op te lossen werd 
besloten een aantal geweren om te bouwen; hierdoor ontstond de karabijn nummer vijf. Bron: 
karabijneninned.nl. 

 

 

Bron: geheugenvannederland.nl 
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Duitse keizer Wilhelm II in Huis Doorn 
 

Op 10 november 1918 stond de Duitse keizer Wilhelm II met zijn hofhouding van veertig 
lakeien en zestig goederenwagons vol meubels, schilderijen, zilver, uniformen en linnen aan 
onze grens. Duitsland was de grote verliezer in de oorlog die tussen 1914 en 1918 in heel 
Europa woedde. Wilhelm II vluchtte naar Nederland, omdat ons land neutraal was gebleven. 
Dat betekent dat onze regering besloot geen partij te kiezen en niet mee te vechten. 

 

Bron; filminnederland.nl Hakken en zagen met Wilhelm 2 
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Van 1914 tot 1918 vochten de 'geallieerden' (Frankrijk, Engeland, België, Rusland en later de 
Verenigde Staten) tegen de 'centralen' (Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Turkije). Deze 
oorlog is later de Eerste Wereldoorlog genoemd. De oorlog ging niet onopgemerkt aan ons land 
voorbij. Doordat handel met het buitenland moeilijk was geworden, raakten mensen hun werk 
kwijt. Bovendien werden veel schepen die goederen vervoerden tot zinken gebracht. Hierdoor 
was er weinig voedsel. De regering wilde wat er was eerlijk verdelen en bepaalde wat elk gezin 
kon kopen. 

 

Bron:hetgeheugenvannederland.nl 

Veel Belgen en Fransen vluchtten naar Nederland om aan de oorlog te ontsnappen. Al deze 
vluchtelingen moesten worden opgevangen: burgers werden bij gezinnen thuis ondergebracht 
of in kampen zoals bij Amersfoort. Soldaten werden in speciale, aparte kampen 
ondergebracht. Zo kwam er een groot militair kamp bij Zeist. Maar de meest beroemde 
oorlogsvluchteling kwam pas na het einde van de oorlog: de Duitse keizer Wilhelm II. 

Nadat Duitsland de oorlog verloren had, was Wilhelm II bang door de geallieerden gevangen 
te worden genomen. Ook in Duitsland zelf vond de keizer nergens steun. Het Duitse volk gaf 
hem de schuld van de nederlaag, de marine kwam in opstand en het leger wilde hem niet 
langer gehoorzamen. In november 1918 vroeg Wilhem II in Nederland asiel aan. Je zou hem 
dan ook als een vroege voorloper van een asielzoeker kunnen zien. 

De Nederlandse regering regelde dat keizer Wilhelm II als gast op Kasteel Amerongen kon 
logeren. Hier tekende hij zijn troonsafstand. De keizer zou eigenlijk maar zes dagen blijven, 
maar hij woonde hier (met zijn familie en veertig lakeien!) anderhalf jaar lang. De schatrijke 
Wilhelm II betaalde al die tijd niets voor zijn verblijf. Om hun gasten te kunnen onderhouden 
verkochten de kasteeleigenaren stukken grond rond het kasteel om aan extra geld te komen. 
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En vanwege de vele logees moest de kok van kasteel Amerongen zelf tijdelijk elders logeren: 
in herberg Den Rooden Leeuw.  

 

Bron: absolutefacts.nl 

In 1920 kocht de keizer Huis Doorn. De zestig treinwagons arriveerden op station Zeist waarna 
Huis Doorn kon worden ingericht met de spullen uit zijn oude paleizen in Berlijn en Potsdam. 
Een belangrijke reden voor zijn keuze voor dit huis was het omliggende parkbos. Wilhelm II 
hield van tuinieren. Zo liet hij een prachtige rozentuin aanleggen. Maar ook kapte de keizer 
graag bomen. In Amerongen had hij in korte tijd 13.000 bomen omgezaagd! De tuinman van 
Huis Doorn sliep er slecht van want ook hier ging de keizer fanatiek aan de slag. Hoe moest 
hij de keizer laten stoppen met houthakken? In Doorn bleef Wilhelm II dromen ooit terug te 
keren als Duits keizer. Zijn wens ging echter niet in vervulling. Hij stierf in 1941 in Doorn. 
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Bron: forumalexanderpalace.org en dailymail.com.uk 
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Loopgravenoorlog 

De bewegingsoorlog van augustus 1914 liep aan het einde van dat jaar vast in de modder van 
België en Noord Frankrijk. In de daaruit ontstane stellingenoorlog, die zo kenmerkend werd 
voor de Eerste Wereldoorlog, lagen de legers vier jaar lang in de loopgraven muurvast 
tegenover elkaar. Miljoenen soldaten zijn gedood, gewond of vermist bij aanvallen die een 
doorbraak in de vastgelopen fronten moesten forceren; een doorbraak die pas in 1918 tot 
stand zou komen.  

De schrijver Henri Barbusse heeft een schatting gemaakt van de lengte van de Franse 
loopgraven. Deze bedroeg ongeveer tienduizend kilometer. Volgens de Engelse schrijver 
Fussell waren de Britse en Belgische loopgraven bijna even lang als de Franse en de Duitse 
loopgraven zullen ongeveer net zo lang zijn geweest als die van de geallieerden tezamen. Als 
dat juist is dan betekent dit dat het totaal aan loopgraven tussen Nieuwpoort in België en 
Belfort vlakbij de Zwitserse grens (een afstand van 650 kilometer) bijna overeenkwam met de 
omtrek van de aarde: veertigduizend kilometer.  

Het leven in de frontlijn was een hel: slecht eten en drinken, kou, gebrek aan slaap en rust, 
regen, grondwater, modder, honger, dorst en ongedierte waren de dagelijkse vijanden van de 
soldaat. Daarnaast waren er mortier- en artilleriebeschietingen, handgranaten, 
gifgasaanvallen, vlammenwerpers, beschietingen uit vliegtuigen, geweervuur en het vuur van 
scherpschutters die konden leiden tot een snelle of een langzame dood, een verwonding of 
verminking of levend worden begraven onder instortende wanden en onderkomens. De 
daardoor permanent aanwezige angst was misschien wel de allergrootste stressfactor in de 
voorste linies. En altijd en overal was er de walgelijke stank van urine en uitwerpselen, rook, 
chemische resten van gasaanvallen, afval en in ontbinding verkerende lijken. Deze mentale 
en lichamelijke stressfactoren leidden in vele gevallen tot het verschijnsel shell shock. Dood 
en verderf waren onontkoombaar in de loopgraven: beide vormden het belangrijkste onderdeel 
van het dagelijkse leven.  

De gevolgen waren onvoorstelbaar: de mortaliteitspercentages bij de legers langs het Westelijk 
Front lagen rond de vijftien. Na het eerste oorlogsjaar nam het aantal doden aan het Oostelijk 
Front zowel absoluut als procentueel af, terwijl die cijfers in het westen juist een stijgende lijn 
vertoonden. Dit gaf als resultaat dat over het geheel het Westelijk Front toch het bloedigste 
bleek te zijn. Meer dan de helft van de in België en Frankrijk strijdende soldaten werd gedood, 
raakte gewond of werd vermist. 
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Loopgraaf in de Eerste Wereldoorlog 

Een loopgraaf is een soort geul of gang in de grond die soldaten beschermt tegen vijandelijk 
vuur. Hoewel loopgraven vooral bekend zijn vanwege het grootschalige gebruik ervan in de 
Eerste Wereldoorlog, worden ze al eeuwenlang door soldaten gegraven. De legers van Julius 
Caesar bijvoorbeeld groeven onder andere loopgraven bij het Beleg van Alesia in 52 v.Chr. 
Ook tegenwoordig graven soldaten zich nog regelmatig in, hoewel nooit meer zo uitgebreid als 
tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen de loopgraven bijna letterlijk van de Noordzee tot de 
Zwitserse grens liepen. 

Het doel van een loopgraaf is niet alleen om de soldaten te beschermen tegen vijandelijke 
kogels, maar zeer zeker ook tegen vuur van artillerie. Een artilleriegranaat moet in, of vlak bij, 
de loopgraaf ontploffen om echt schade aan te richten; ontploft hij wat verder weg, dan 
beschermt de loopgraaf de soldaten tegen de explosie. 

Loopgraven bestaan primair uit een geul in de grond, en tijdelijke loopgraven zijn vaak niet 
veel meer dan dat. Wanneer de loopgraaf langere tijd bezet is, en zeker tijdens een volledige 
loopgravenoorlog, worden de loopgraven continu door de soldaten uitgebouwd en kunnen 
zowel de loopgraven zelf als hun loop zeer complex worden. 

Een loopgraaf zelf is meestal in de grond uitgegraven. De kant die naar de vijand toe ligt, wordt 
de borstwering genoemd, en de tegenoverliggende kant de rugdekking. Op plekken waar 
knikken in de loopgraaf zitten en hij dus zijkanten heeft, wordt een vergelijkbare dekking 
gebouwd, de schouderwering genoemd. De rugdekking is vaak hoger dan de borstwering, om 
te voorkomen dat de vijand de soldaten kan zien tegen de lucht wanneer ze boven de 
borstwering uitkijken. Al deze dekkingen worden meestal boven het maaiveld opgebouwd met 
behulp van de grond die uitgegraven is om de loopgraaf zelf te maken; dit heeft het bijkomende 
voordeel dat niet zo diep gegraven hoeft te worden. De grond wordt soms gewoon opgeworpen, 
maar vaak ook in zandzakken of lege kisten gedaan om het wat steviger te maken. In de 
borstwering kunnen schietgaten ingebouwd worden zodat de soldaten hun wapens kunnen 
gebruiken zonder boven de borstwering uit te komen — in de Eerste Wereldoorlog was dat 
namelijk voor veel soldaten het laatste wat ze ooit deden. 

De bodem van de loopgraaf is vaak op drie niveaus gebouwd. Aan de voorkant van de loopgraaf 
ligt de bodem hoger dan aan de achterkant. Dit zogenaamde vuurbanket dient voor de soldaten 
om op te staan wanneer ze over de borstwering (of door de schietgaten) vuren, terwijl het 
diepere stuk ervoor zorgt dat soldaten die door de loopgraven lopen niet boven de borstwering 
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uitkomen. Vaak werd de bodem voorzien van vlonders om te voorkomen dat men bij slecht 
weer in de modder wegzakte. 

Om te voorkomen dat de zijkanten van de loopgraaf in losse grond instortten, werden ze 
bekleed met allerlei materiaal: zandzakken, houten planken, golfplaat, rijshout, of zelfs 
kippengaas. In vaste grond, zoals de kalkgrond van het Somme-front, was dit meestal niet 
nodig. 

In de Eerste Wereldoorlog waren er ook loopgraven die bovenop de grond gebouwd werden, 
vooral in de Britse sector bij Ieper, waar het grondwaterniveau zo hoog was dat bijna elk gat 
in de grond onmiddellijk vol water liep. Een geul in de grond graven was dus uitgesloten, zodat 
men zandzakken vulde en opwierp tot een borstwering en een rugdekking van soms twee 
meter of meer hoog en meerdere malen zo breed. 

Dit alles werd beschermd door gigantische hoeveelheden prikkeldraad, zowel voor als achter 
de loopgraaf. Dit werd aan paaltjes en schroefpiketten bevestigd in brede banen door het 
landschap: soms waren deze 10 meter breed en lagen er twee of meer zulke banen achter 
elkaar, grofweg evenwijdig aan de loopgraaf. Het schijnt dat het prikkeldraad soms zo dik was 
dat er nog geen bezemsteel doorheen geduwd had kunnen worden.[bron?] Deze obstakels leidden 
tot de ontwikkeling van de tank, een gepantserd rupsvoertuig dat door zijn vorm de 
mogelijkheid had om over versperringen heen te komen. 

De loopgraven lopen vaak in zigzag- of zaagtandpatronen en niet in lange, rechte lijnen. Dit 
maakt dat een granaat die in de loopgraaf valt, slechts schade aan kan richten tot hooguit de 
volgende knik in het gangenstelsel. Ook zorgt het ervoor dat een aanvallende vijand die in de 
loopgraaf is, niet door de hele loopgraaf kan vuren. Om deze reden werden tijdens de Eerste 
Wereldoorlog handgranaten veel gebruikt, want die kon men om of over een hoek gooien. 

Een loopgravenstelsel bestond tegen 1916 meestal uit een stelsel van meerdere loopgraven 
achter elkaar. De voorste loopgraaf, die het dichtst bij de vijand was gelegen, was de 
belangrijkste verdedigingslinie, en werd sterk verdedigd. Een paar meter achter de voorste 
loopgraaf lag een ondersteuningsloopgraaf, die vanaf de voorste loopgraaf te bereiken was via 
verbindingsloopgraven van voor naar achter (die ook weer schuin lagen en vaak geknikt 
waren). In de ondersteuningsloopgraaf bevonden zich vaak onderkomens en schuilplaatsen. 
Vanuit de voorste loopgraaf liepen soms ondiepe loopgraven naar voren, het niemandsland in; 
deze dienden als uitvalsbasis voor patrouilles, luisterposten of vooruitgeschoven 
mitrailleurnesten. 

Op een redelijke afstand (een paar honderd meter tot een paar kilometer) van deze voorste 
loopgraven lag nog zo'n stelsel: een tweede loopgraaf met een eigen ondersteuningsloopgraaf. 
Deze was bedoeld als tweede verdedigingslinie in het geval de vijand doordrong tot in de 
voorste loopgraaf. Ze werd ook gebruikt als rustplaats voor gewonden en zieken. Vanwege 
aanhoudend artillerievuur of wanneer de vijand een doorbraak wilde forceren gebeurde het 
dat soldaten hier meerdere maanden noodgedwongen verbleven. Op veel plekken lag er op 
vergelijkbare afstand achter de tweede linie nog een derde. De loopgraven in tweede of derde 
linie waren meestal minder sterk uitgebouwd. De linies werden met elkaar verbonden door 
zigzaggende verbindingsloopgraven die van voren naar achteren liepen. 

Tussen de verschillende linies lagen mitrailleursnesten, mortierposities, en andere 
ondersteunende posities. Deze werden veelal bereikt door loopgraven die aansloten op de 
verbindingsloopgraven. 

De soldaten in de loopgraaf leefden vaak de hele dag in de open lucht, weer of geen weer, maar 
wanneer er de mogelijkheid toe was werden toch vaak onderkomens gebouwd in de loopgraaf. 
Officieren hadden bijna zonder uitzondering een onderkomen voor zichzelf, en ook voor 
speciale taken zoals telefonie werden onderkomens gebouwd. Daarnaast waren er bomvrije 
onderkomens waarin de soldaten konden schuilen tijdens artilleriebombardementen; deze 
lagen ver onder de grond en waren via een trap bereikbaar. In Britse en Franse loopgraven 
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werd tijdens de Eerste Wereldoorlog het bouwen van onderkomens ontmoedigd, waardoor veel 
soldaten niet veel meer hadden dan een hol van ongeveer een meter diep, dat in de zijkant 
van de loopgraaf uitgegraven was. Duitse onderkomens waren vaak veel gerieflijker ingericht, 
soms zelfs met behang aan de wanden.[bron?] 

Over het algemeen werden onderkomens gebouwd in de borstwering — dus in de kant die 
naar de vijand toe is gekeerd. De reden hiervoor is puur praktisch: vijandelijk artillerievuur 
komt natuurlijk uit de richting van de vijand, dus als er een deuropening in de rugdekking 
zit, is er kans dat een granaat die in de loopgraaf valt, daarin vliegt. Met de onderkomens in 
de borstwering was deze kans veel kleiner. 

In de loopgraven was het leven van de soldaten geen pretje. Het stonk naar uitwerpselen, 
verrot voedsel, bloed, lijken, urine enzovoort. Het was een ongezonde omgeving zodat veel 
soldaten ziek werden. Als het regende werd de grond tot modder en zakten de soldaten er 
soms wel tot hun middel in; als soldaten er lang in bleven kon dat leiden tot loopgravenvoeten. 

 

 

 

Belgische vluchtelingen 

 

Nederland bleef neutraal in de Eerste Wereldoorlog, die van 1914 tot 1918 duurde. Neutraliteit 
betekende niet, dat we hier niets van die oorlog merkten. De handel liep terug, diverse 
grondstoffen en producten werden schaars en vluchtelingen kwamen soms met duizenden 
tegelijk ons land binnen. Van de miljoen Belgische vluchtelingen die naar het neutrale 
Nederland kwamen, verbleven er honderdduizend gedurende de hele Eerste Wereldoorlog in 
verschillende opvangcentra. Nog steeds herinnert het Belgenmonument in Amersfoort aan 
deze vluchtelingen. 

Ofschoon Nederland neutraal blijft tijdens de Eerste Wereldoorlog, gaat deze aan Zeeland niet 
onopgemerkt voorbij. In 1914 vluchten honderdduizenden Belgen de Zeeuws-Vlaamse grens 
over voor politiek asiel. Als de Duitse bezetters een elektrische stroomdraad langs de grens 
plaatsen, eist dat diverse slachtoffers. In 1917 worden per vergissing Zierikzee en Sluis 
gebombardeerd, hetgeen opnieuw slachtoffers eist. Na de oorlog eist België als 
schadevergoeding Zeeuws-Vlaanderen op. De Zeeuws-Vlamingen willen echter bij Zeeland 
horen en Zeeland wil de Zeeuws-Vlamingen niet kwijt. Het Zeeuws-Vlaamse volkslied wordt 
gecomponeerd en een groots opgezet protest volgt met de anti-annexatiebetoging in Den Haag.  

Onder hen bevonden zich zowel militairen als burgers. Het aantal vluchtelingen was het 
grootst van eind september tot begin oktober 1914, tijdens en na de gevechten om Antwerpen. 
In 831 van de in totaal 1120 Nederlandse gemeenten werden ze opgevangen. In Amersfoort 
moesten 15.000 mensen worden ondergebracht in een veel te kleine kazerne. Daarom werd 
er een tentenkamp van 900 tenten ingericht en werden de militairen daarna in 
barakkenkampen in Kamp Zeist gehuisvest. Dit kamp lag grotendeels op het grondgebied van 
Soest en voor een klein gedeelte op het grondgebied van Zeist. Burgers, bijvoorbeeld 
familieleden van geïnterneerde militairen, verbleven bij gezinnen thuis. Zo heeft Eemnes 
destijds Belgische vluchtelingen gehuisvest. Er was een grote groep ondergebracht op het 
huidige adres Wakkerendijk 44, dat toen St. Dominicusgesticht werd genoemd. Er waren ook 
Belgische vluchtelingen in het koetshuis van Stadwijk (Wakkerendijk 52). Eveneens waren er 
bij diverse gezinnen in Eemnes kinderen uit Oostenrijk ondergebracht. 
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Naast opvang bij particulieren werden er speciaal voor vluchtelingen enkele dorpen gebouwd: 
Elisabethsdorp en Nieuwdorp in Amersfoort en Albertsdorp in Soesterberg. Albertsdorp was 
een kamp voor vrouwen en kinderen van geïnterneerde Belgische militairen. Een deel van de 
geïnterneerde militairen vond op den duur werk in de Nederlandse landbouw of industrie. In 
november 1918 werd de wapenstilstand getekend. Vanaf december begonnen de vluchtelingen 
terug te keren naar hun thuisland.  

 

Schaarste aan zeep 
 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog kreeg het neutrale Nederland te kampen met ernstige 
schaarste aan levensmiddelen, brandstoffen en tal van andere goederen. Tijdens de laatste 
twee oorlogsjaren ontstond er ook een groot tekort aan zeep.  

Door de Britse zeeblokkade en de Duitse duikbootacties werd de invoer van plantaardige oliën 
– de grondstoffen van zeep – ernstig verstoord. De Nederlandse zeepindustrie draaide op halve 
kracht of minder. Zeep werd schaars en duur. Grote groepen van de bevolking dreigden 
verstoken te raken van zeep.  

De regering greep in, ook al omdat de volksgezondheid door het zeeptekort in gevaar dreigde 
te komen. Zeepfabrieken mochten alleen nog zogenaamde regeringszeep produceren. Dat kon 
maar mondjesmaat en daarom ging zeep op de bon. Huisvrouwen moesten zich behelpen met 
karige zeeprantsoenen en met surrogaatzeep. Vooral kleizeep was berucht. Ook doken overal 
zeepvervalsingen op. Evenals de zeepindustrie kwam ook het wasserijbedrijf in de problemen.  
 
Veel zeep verdween in de zwarte handel en kwam via smokkelaars in Duitsland terecht. 
Clandestiene zeepfabrieken staken de kop op. Na de oorlog werd ons land overspoeld door 
Engelse en Amerikaanse zeep. De al eerder in gang gezette bedrijfsconcentratie in de 
Nederlandse zeepindustrie zette door, sommige kleine zeepfabrieken moesten sluiten. 

Als gevolg van de Eerste Wereldoorlog kreeg ook het neutrale Nederland te kampen met 
schaarste aan allerlei goederen en grondstoffen. Met name over de ernstige 
levensmiddelenschaarste en brandstoffennood tijdens de jaren 1914-1918 is dikwijls en 
uitvoerig geschreven. Ook tal van mensen die de schaarste aan de lijve meemaakten 
hebben hun ervaringen op uiteenlopende wijze op schrift gesteld. Dat er ook grote 
schaarste aan zeep ontstond en welke gevolgen dat voor de mensen had, is minder 
bekend. Zeep behoort, naast voedsel, huisvesting en brandstoffen, tot de meest 
essentiële levensbehoeften van de mens. 
 
Natuurlijk waren de voedsel- en brandstoffentekorten, waarmee de bevolking te kampen 
had, bedreigender dan de zeepschaarste. Aardappelnood en kolennood zorgden voor veel 
ellende. Niet voor niets gingen de mensen uit protest de straat op. In Amsterdam woedde 
in juli 1917 het aardappeloproer, waarbij doden en gewonden vielen. Maar ook elders 
vonden er van tijd tot tijd voedselrelletjes en plunderingen plaats. 
 
Toch blijkt uit kranten en tijdschriften uit die tijd dat ook de schaarste aan zeep de 
mensen volop bezighield. Naast alle zorgen voor eten en huisbrand kwam de zeepnood 
het leven nog eens extra moeilijk maken. De mensen waren het zat en lieten dat 
regelmatig blijken. Minister Posthuma van Landbouw, Nijverheid en Handel, die 
verantwoordelijk was voor de distributie, en de zeepfabrikanten waren in de ogen van 
velen de kwade geniën van de zeepschaarste. 

Zeep wordt gemaakt van plantaardige oliën en dierlijke vetten. Dierlijke vetten waren 
voornamelijk afkomstig van Europees slachtvee en de walvisvangst. De 
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grondstoffensituatie van plantaardige oliën was gecompliceerd in de jaren voorafgaand 
aan de Eerste Wereldoorlog. Oliehoudende zaden en noten kwamen vooral uit de 
koloniën in Afrika en Azië. Engeland controleerde de grootste plantage-arealen van 
oliehoudende zaden. De grootste capaciteit voor het persen en raffineren van de olie 
bevond zich echter in Noord-Duitsland. 
 
Bijna 70% van de oliehoudende zaden en noten die in 1913 in Noord-Duitsland werden 
geperst kwam uit Brits-West-Afrika (nu onder andere Gambia en Nigeria). Dit waren 
vooral palmpitten. Veel katoenzaad kwam uit Egypte, dat ook onder Engelse invloed 
stond. Ons eigen Nederlands-Indië leverde kopra , waaruit kokosolie werd geperst. 
Nederland was een belangrijke importeur van oliehoudende zaden en noten, maar 
voerde ook weer veel uit.  

De Nederlandse doorvoer hield verband met de geringe capaciteit van de olieslagerijen en -
perserijen in ons land. De Nederlandse olieverwerkende industrie was daarom sterk 
afhankelijk van de Duitse olieperserijen. In 1911 waren er in Nederland weliswaar nog ruim 
tweehonderd oliemolens en –perserijen, maar dit waren bijna allemaal heel kleine bedrijfjes 
van alleen lokaal belang.  
 
In de Zaanstreek waren enkele grote oliefabrieken gevestigd, die zowel voor binnenlands 
gebruik als voor de export produceerden. De totale capaciteit in ons land was onvoldoende 
om de binnenlandse behoefte te dekken. Daarom werden geïmporteerde zaden veelal eerst 
doorgevoerd naar Duitsland, waarna de olie, in ruwe dan wel geraffineerde vorm, werd 
teruggeleverd.  
 
Daarnaast importeerde ons land nog oliën uit zaden en noten die niet eerst in Nederland 
waren ingevoerd. Zo bedroeg de Nederlandse invoer van kant en klare plantaardige oliën in 
1910 ruim 72.000 ton, hoofdzakelijk kokosolie, palmpitolie en katoenzaadolie. De uitvoer van 
plantaardige olie bedroeg in datzelfde jaar ruim 61.000 ton, voornamelijk lijnolie, 
aardnotenolie, palmpitolie en kokosolie. 
 
Ook de Engelse olieverwerkende industrie liet grote hoeveelheden zaden persen in Duitsland. 
Met het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog veranderde de grondstoffenhandel voor de 
zeepindustrie drastisch. Engeland hield de oliehoudende zaden voortaan in eigen land, waar 
de pers- en raffinagecapaciteit ijlings werd uitgebreid.  
 
Aanvankelijk had Duitsland nog grote voorraden zaden en olie, maar gaandeweg de oorlog 
kwamen de Noord-Duitse olieperserijen werkloos te staan. De voorraden waren op, aanvoer 
uit de Britse koloniën was weggevallen en aanvoer over zee uit andere landen was vrijwel stil 
komen te liggen door de Engelse vlootblokkade van Duitse havens en vaarroutes. 

Dat naast de zeepindustrie ook de kaarsenindustrie en vooral de sterk in opkomst verkerende 
margarine-industrie grote hoeveelheden plantaardige oliën nodig hadden, meer nog dan de 
zeepfabrieken, maakte de grondstoffensituatie nog gecompliceerder. 
 
Ondanks de betaalbare prijzen en goede kwaliteit van Nederlandse boter, was in ons land de 
margarinefabricage al vroeg op gang gekomen, eerder dan in de ons omringende landen. 
Aanvankelijk werd de margarine voornamelijk geëxporteerd – Engeland was verreweg de 
grootste afnemer – maar in de laatste jaren voor de Eerste Wereldoorlog steeg de binnenlandse 
consumptie snel. Reuzel (= varkensvet), katoenzaadolie, aardnotenolie, sesamolie en kokosolie 
waren de belangrijkste grondstoffen. 
 
Kort voor de Eerste Wereldoorlog waren er in ons land twee belangrijke kaarsenfabrieken. De 
een stond in Gouda, de ander in Schiedam. Beide fabrieken samen waren goed voor de totale 
binnenlandse behoefte en produceerden daarnaast ook voor de export.  
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Kaarsen werden gemaakt van stearine (eig.: stearinezuur), een belangrijk bestanddeel van 
zowel harde dierlijke vetten als sommige plantaardige oliën. Naast kaarsen exporteerden beide 
fabrieken ook stearine in blokvorm, dat elders tot kaarsen werd gegoten.  
 
Als grondstoffen gebruikten ze hoofdzakelijk talk (= hard rundvet) en palmpitolie. Hieruit werd 
de stearine gewonnen. De overblijvende vetzuren, die ongeschikt zijn voor de 
kaarsenfabricage, werden doorverkocht aan de zeepindustrie. 

De concurrentie tussen de zeepfabrieken was moordend en daarom was het van 
overlevingsbelang om ook de bij- en afvalproducten van de zeepfabricage tot waarde te 
brengen. Zo werden vooral de grote zeepfabrieken steeds vaker ook producenten van 
glycerine.  
 
De vraag naar dit bijproduct van de zeep- en stearinekaarsenfabricage was gestaag gestegen 
na de uitvinding van nieuwe explosieven zoals dynamiet en cordiet. Hierin is nitroglycerine, 
dat uit glycerine en salpeterzuur gemaakt wordt, een belangrijk bestanddeel. 
 
Vooral als gevolg van de oorlogen in Zuid-Afrika en de Europese wapenwedloop die na 1900 
goed op gang was gekomen, nam de vraag naar glycerine voortdurend toe. Voorlopig echter 
was de productiecapaciteit van de zeep- en kaarsenfabrieken in binnen- en buitenland groot 
genoeg om aan die vraag te voldoen. 
 
Dat veranderde na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog drastisch. Enerzijds steeg de 
vraag naar glycerine zo sterk dat de zeep- en kaarsenfabrieken, zelfs als ze op volle capaciteit 
produceerden, de vraag niet aan konden. Anderzijds werd de aanvoer van grondstoffen door 
de oorlog ernstig verstoord. 
 
Vooral in Duitsland, Europa’s grootste verbruiker van dynamietglycerine, werd dat al snel 
merkbaar. Voorraden oliën en vetten waren al snel opgebruikt en eigen teelt van oliezaden 
was onvoldoende om de munitiefabrieken van voldoende glycerine te kunnen voorzien. 
 
In 1913 verbruikte Duitsland 6.500 ton dynamietglycerine en voerde daarnaast ongeveer 
2.500 ton uit. Engeland en Frankrijk verbruikten minder dynamietglycerine dan hun 
opponent, resp. 6.400 en 4.000 ton, maar hun export – ook naar Duitsland - overtrof die 
van Duitsland aanzienlijk. Frankrijk voerde in 1913 zo’n 11.000 ton uit, Engeland ongeveer 
8.600 ton. Deze surplussen bleven na uitbreken van de oorlog in eigen land. 
De Duitse import van ruwe glycerine, die in 1913 nog zo’n zesduizend ton had bedragen, liep 
als gevolg hiervan sterk terug. Ook de Nederlandse regering had al op 7 augustus 1914 een 
uitvoerverbod voor glycerine uitgevaardigd. De productie in ons land bedroeg zo’n 2.000 ton 
waarvan slechts een gedeelte de vereiste kwaliteit had om nitroglycerine uit te maken. 
 
Het Nederlandse uitvoerverbod was trouwens niet specifiek tegen Duitsland gericht, maar 
gold algemeen. De Britten verklaarden merkwaardigerwijs glycerine pas in januari 1915 tot 
absolute contrabande en ook overigens gingen ze in de eerste oorlogsmaanden nogal 
lichtzinnig om met de export van de grondstoffen hiervoor, n.l. plantaardige oliën en dierlijke 
vetten. Eerst in de loop van 1915 werd de Britse zeepindustrie onder regeringstoezicht 
gesteld om de productie van voldoende glycerine te waarborgen.  
 

 

Doordat Engeland de heerschappij op zee had, bleef de aanvoer van oliën en vetten naar dat 
land doorgaan, al liep die wel gevoelig terug wegens de voortdurende aanvallen door Duitse 
onderzeeboten op Britse en neutrale koopvaardijschepen. 
 
Duitsland probeerde de productie van glycerine op peil te houden door nieuwe procedé te 
ontwikkelen op basis van andere grondstoffen dan oliën en vetten en die dus onafhankelijk 
waren van de zeepfabricage.  
 
Het Protol-proces was zo’n nieuw procedé. De basis hiervan was de vergisting van suiker tot 
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alcohol, dat altijd enkele procenten glycerine als bijproduct levert. Door de 
vergistingsomstandigheden aan te passen kon de glycerine-opbrengst verhoogd worden tot 
30%.  
 
Tegenwoordig wordt glycerine op industriële schaal uitsluitend gefabriceerd uit propeen (syn.: 
propyleen). Dit proces was tijdens de Eerste Wereldoorlog wel bekend, maar kon pas tot 
industriële wasdom komen toen propeen op grote schaal uit aardolie kon worden gewonnen. 
   
In 1893 schafte de Nederlandse regering de accijns op zeep voor dagelijks gebruik af. Dit leidde 
tot een sterke toename van het aantal zeepfabrieken in ons land. De markt raakte binnen de 
kortste keren oververzadigd. De zeepprijzen kelderden, waardoor veel fabriekjes in de 
problemen kwamen. Ze verdwenen weer even snel als ze waren ontstaan.  
 
Waren er in 1906 in Nederland nog negenenvijftig zeepfabrieken, vlak voor het uitbreken van 
de Eerste Wereldoorlog waren er nog vijfenveertig over, die verspreid over het land gevestigd 
waren. De meeste zeepfabrieken waren kleine tot zeer kleine bedrijfjes. In totaal gaven ze aan 
zo’n achthonderdvijftig mensen werk. Slechts tien zeepfabrieken in ons land hadden een 
behoorlijke omvang. Tot deze laatste behoorden Van den Bergh in Zwijndrecht, Dobbelmann 
in Nijmegen en Jan Dekker in Wormerveer. 
 
De meeste in Nederland geproduceerde zeep werd in eigen land en in Nederlands-Indië afgezet. 
Zachte zeepsoorten waren hoofdzakelijk voor de binnenlandse markt bestemd. Harde zeep 
werd vooral geëxporteerd. Belangrijke exportgebieden voor Nederlandse zeep in de jaren voor 
de Eerste Wereldoorlog waren het verre oosten, Brits-Indië (thans: India, Pakistan, 
Bangladesh), Turkije, Egypte en Zuid-Amerika. 
 
Bij het uitbreken van de oorlog maakten de zeepfabrieken, evenals trouwens de meeste takken 
van nijverheid en industrie, even een moeilijke periode door. Veel arbeiders moesten hun 
werkplek verlaten, om zich onder de wapenen te begeven. 
 
Het duurde even voor de zeepfabrieken dat hadden opgevangen. Maar al na enkele maanden 
trad er verbetering in en braken er zelfs twee gouden jaren aan. Grondstoffen waren er nog 
voldoende op voorraad en de vraag naar zeep, vooral vanuit de oorlogvoerende landen, trok 
sterk aan. 

Nog tot ver in 1916 was er niets te bespeuren van een dreigende schaarste aan zeep in 
Nederland. In Deventer zag A.J. Schoenmaker in de economische situatie van dat jaar geen 
enkele aanleiding zijn voornemen te wijzigen en opende volgens plan zijn nieuwe zeepfabriek, 
die nu nog bestaat onder de naam Senzora.  
 
Ook de bekende zeepfabriek van Dobbelmann in Nijmegen ging het voor de wind. In 1915 
breidde deze zijn stoomcapaciteit uit met een nieuwe stoomketel, en in 1916 en 1917 werden 
vier nieuwe zeepketels in gebruik genomen, alsmede een droogkast, een zeeppoeder-
installatie, een verpakkingsmachine en een koelmachine.  
 
Een van de grootste zeepfabrieken in Nederland was die van Van den Bergh in Zwijndrecht. 
Ook hier liepen de zaken in de eerste jaren van de oorlog voorspoedig. Kort voor de oorlog 
bedroeg de jaarproductie 5.500 ton, ongeveer een achtste van de gehele Nederlandse 
productie, in 1915 was dit gestegen naar 8.600 ton. De winst steeg nog sneller: van ƒ144.000 
in 1914 tot ƒ 342.000 in het jaar daarop. 
 
Bedroeg de totale Nederlandse zeepproductie in 1913 nog 44.000 ton, waarvan 1.200 ton 
geëxporteerd werd, in 1916 was dit gestegen tot 62.000 ton, waarvan 19.000 ton naar het 
buitenland ging, voornamelijk naar Duitsland. De kentering kwam in de loop van 1916. 

Door de steeds krapper wordende grondstoffen stegen de prijzen van zeep onrustbarend. Een 
huisvrouw verzuchtte in het blad De Proletarische Vrouw (november 1916): 
  



107 

 

  
[. . .]. We moeten wasschen – elke week hebben we zeep, bleekpoeder, zeeppoeder noodig, 
dat is alles 2, 3, 4 maal zoo duur geworden, maar daar je je goed niet ongewasschen 
kunt laten, koop je ’t en betaal je het”. 

In de loop van 1917 was de aanvoer van oliën en vetten zo sterk verslechterd, dat de regering 
zich gedwongen zag in te grijpen. Ze had daarvoor het instrument van de distributiewet. Deze 
wet was reeds op 19 augustus 1916 van kracht geworden en was in de eerste plaats bedoeld 
om het hoofd te bieden aan de toenemende voedselschaarste.  
 
Boeren hielden hun voorraden vast om ze later tegen hogere prijs te kunnen verkopen. 
Handelaren exporteerden liever naar Duitsland, waar ze veel hogere prijzen konden maken, 
dan wanneer ze hun waren in eigen land verkochten. Dagelijkse levensmiddelen dreigden 
onbetaalbaar te worden voor grote groepen van de bevolking.  
 
In eerste instantie probeerde de regering dat te voorkomen door het instellen van 
maximumprijzen. Dat had echter aanvankelijk een averechts effect. De schaarste werd er 
alleen maar groter door. Goederen werden meer nog dan voorheen aan de markt onttrokken 
en verdwenen in de kettinghandel of als smokkelwaar naar Duitsland. 
 
Met de distributiewet kreeg de regering de bevoegdheid de productie en handel van door haar 
zelf aan te wijzen goederen geheel te controleren en voorraden in beslag te nemen. De vrije 
markt van die goederen werd simpelweg opgeheven. Op de lijst van 20 artikelen die 
onmiddellijk onder de distributiewet gesteld werden, stonden naast 18 dagelijkse 
levensmiddelen zoals tarwe, aardappelen, groenten, vlees, boter etc. ook turf en zachte zeep. 
Dat de fabricage van zeep afhankelijk is van de zelfde grondstoffen als die voor spijsvetten en 
kaarsen, zal aan dit besluit niet vreemd zijn geweest. 

Kort na het van kracht worden van de distributiewet werden veel levensmiddelen zoals brood, 
vlees en melk gerantsoeneerd en gingen op de bon. Voor zeep dacht de regering aanvankelijk 
nog met andere maatregelen de dreigende krapte de baas te kunnen.  
 
Een van de eerste maatregelen was het voorschrijven van een minimum vetzuurgehalte van 
39% om de burger te vrijwaren van inferieure kwaliteit van schipperende zeepfabrikanten die 
met dezelfde hoeveelheid grondstoffen dachten meer zeep te kunnen produceren.  
 
Deze zeep werd regeringszeep genoemd. Soortgelijke standaardisaties paste de regering ook 
toe bij verschillende levensmiddelen. Regeringsbrood en eenheidsworst waren de 
instrumenten om schaars graan en vlees zo eerlijk mogelijk over alle burgers te verdelen.  
 
Zachte zeep van andere samenstelling dan die van regeringszeep mocht niet meer 
geproduceerd en verhandeld worden. Alleen goedgekeurde fabrikanten die aangesloten waren 
bij de Vereeniging van Fabrikanten van Zachte Zeep kregen toestemming regeringszeep te 
produceren 

Ook de tussen- en detailhandel werden onder controle gesteld. Grossiers dienden zich aan te 
melden bij het Rijks Centraal Administratiekantoor voor de Distributie van Levensmiddelen 
(afgekort RDK). Om sluik- en kettinghandel tegen te gaan kregen ze een handelsvoorraad voor 
slechts twee weken toegewezen. De levering van groothandel aan winkeliers mocht uitsluitend 
plaatsvinden op bestelkaarten, die streng door het RDK gecontroleerd werden. Bij 
overtredingen konden boetes, uitsluiting of zelfs gevangenisstraf volgen.  
 
Ook winkeliers was het verboden voor meer dan twee weken voorraad in huis te hebben. Om 
de zeep voor iedereen betaalbaar te houden werden maximum fabrieks-, groothandels-, en 
detailhandelsprijzen vastgesteld. Vanaf oktober 1916 mocht de winkelier voor zachte zeep niet 
meer dan drie cent per honderd gram of veertien cent per vijfhonderd gram vragen. Deze prijs 
lag weliswaar beduidend hoger dan de vooroorlogse prijs maar kon, ondanks de voortdurend 
toenemende schaarste, tot het eind van de oorlog gehandhaafd blijven. 
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Toen er geen verbetering in de situatie optrad, stelde de regering in de loop van 1917 een 
rantsoenering voor zachte zeep in. Iedere Nederlander kon maandelijks een halve kilo 
regeringszeep kopen tegen de vastgestelde prijs.  
  

  
“Een schraal rantsoen, dat heel wat huisgezinnen zal nopen tot matiging in het 
schrobben en boenen” 

meende de Amsterdamse wethouder Wibaut, die belast was met de bevoorrading en distributie 
van levensmiddelen en huishoudelijke artikelen in de hoofdstad.  
 
Toch kon dit rantsoen niet gehandhaafd worden. In de loop van het jaar werd het verlaagd 
naar 250 gram per maand en nog later tot 200 gram. En zelfs die hoeveelheid kon enkele 
malen niet verstrekt worden. 

 
 Steeds moeilijker konden de zeepfabrieken in de loop van 1917 aan grondstoffen komen. De 
regering reageerde door het vetzuurgehalte van regerings-zachte zeep te verlagen naar 35%, 
zodat uit dezelfde hoeveelheid grondstoffen meer zeep gemaakt kon worden. Dat gaf echter 
onvoldoende besparing en daarom besloot de regering in april 1918 ook harde zeep en 
zeeppoeder uit de vrije handel te halen en onder de distributiewet te stellen.  
 
Opnieuw werden er fabrieken aangewezen die onder strikte voorwaarden zeeppoeder, 
huishoud- en toiletzeep mochten produceren. De meeste van deze fabrieken stonden ook al 
geregistreerd als goedgekeurde producent van zachte zeep. De regering schreef de 
samenstelling van deze zeepsoorten voor en stelde maximum prijzen vast. Zeepfabrieken 
mochten alleen nog maar leveren aan gemeentes of aan door gemeentes aangewezen 
tussenhandelaren. 
 
Ook zeeppoeder en harde huishoudzeep gingen op rantsoen. Er kwamen twee soorten 
zeeppoeder, de een met 35%, de ander met 15% vetzuur. De eerste mocht niet meer dan 24 
cent per pakje à 250 gram kosten, de ander 20 cent. Ook harde huishoudzeep kwam er in 
twee soorten, zuivere met een vetzuurgehalte van 60% en een minder zuivere met 25% 
vetzuur. De eerste kostte 16½ cent per stuk van 125 gram, de andere was er alleen in kleinere 
stukken van 100 gram, die 8 cent per stuk kostten. Per 1 juli van het zelfde jaar werden 
vervolgens ook nog toilet-, scheer- en medicinale zepen gerantsoeneerd. Een stukje toiletzeep 
(75% vetzuur) van 75 gram mocht 40 cent kosten, scheerzeep 4 gulden per kilo. Voor 
medicinale zepen werd voorlopig geen maximumprijs vastgesteld. 
 
Hoewel de maximumprijzen van harde regeringszeep al in mei 1918 waren vastgesteld, 
merkten de mensen in het land daar voorlopig nog weinig van. Nog in juli werd er volop 
geklaagd over exorbitante prijzen van huishoudzeep, zoals uit krantenberichten en 
ingezonden brieven bleek. Wat de prijzen betekenden voor het inkomen van een arbeidersgezin 
meldde een abonnee van Het Volk (6 juli 1918): 
  

  

"Mijn vrouw gebruikte heden voor de wasch van ons gezin, bestaande uit tien 
personen, waarvan de meest onontbeerlijke kleedingstukken zijn gewasschen: 
 
6½ stuk zeep à f 0,60 per stuk........f 3,90 
½ ons potasch ...........................................f 0,20 
1 flesch Lineol ..........................................f 0,60 
1 ons bleekpoeder..................................f 0,35 
1 zak blauw    ...........................................f 0,06 
1 ons stijfsel.................................................f 0,40 
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                                       --------------------------------------------------- 
Te zamen.......................................................f 5,51 
 
Door onvoldoende gas moet met hout gestookt worden, om het water te heeten, 
waarvoor ook gerust f 1,00 in rekening kan worden gebracht. Is het wonder dat onze 
vrouwen nerveus worden?" 

Het weekinkomen van een geschoolde arbeider lag in die jaren tussen de 10 en 20 gulden per 
week, afhankelijk van bedrijfstak, leeftijd en ervaring. Ongeschoolde arbeiders verdienden 
aanzienlijk minder. De mensen klaagden dus terecht, maar een oplossing was niet in zicht. 
De zeepnood zou nog maanden lang aanhouden. 
 
Ondanks alle regeringsmaatregelen bleef de zeepnood ernstig. En vanaf de tweede helft van 
1918 voorzag minister Posthuma nog grotere problemen. De voorraad oliën en vetten in 
Nederland, was klein en substantiële aanvoer was niet te verwachten.  
 
Om de gemeentebesturen, die de distributie uitvoerden en die als eerste met boze burgers en 
eventuele uitingen van volkswoede geconfronteerd zouden worden, hierop voor te bereiden, 
zette minister Posthuma op 2 augustus 1918 in een circulaire zijn nieuwe voornemens met 
betrekking tot de zeepverstrekking uiteen.  
 
Hij begon met de mededeling dat er op 1 augustus 1918 nog 13.000 ton vetzuren op voorraad 
was voor de kaarsen- en zeepfabrieken. 
  

  

“Aangezien het mij wil voorkomen, dat naast de voorziening van het publiek met 
voedingsartikelen, de voorziening met zeep, alleen reeds uit hygiënisch oogpunt, een 
der belangrijkste vraagstukken is, welke zijn op te lossen, heb ik gemeend van 
bovengenoemde vetzuren eerst een voldoende hoeveelheid voor de vervaardiging van 
zeep te moeten reserveeren.” 

Aldus minister Posthuma in zijn circulaire. Maar niet alleen oliën en vetten waren krap. Ook 
hadden de zeepfabrieken op dat moment gebrek aan soda voor de verzeping. En zonder soda 
geen harde zeep. Daarom besloot Posthuma, “mede in verband met het heerschen van 
besmettelijke ziekte”, het rantsoen zachte zeep voor de maand augustus te handhaven op 250 
gram per hoofd van de bevolking per maand.  
 
Maar tegelijkertijd kondigde hij voor de volgende acht maanden een verlaging van het rantsoen 
aan tot 200 gram. Om de behoefte aan zachte zeep te kunnen produceren – er was ook nog 
een hoeveelheid nodig voor industrieel gebruik – moest er drieenvijftighonderd ton vetzuren 
gereserveerd worden. 
Daarnaast zouden er vanaf september 1918 maandelijks om en om harde zeep van 60% resp. 
25% vetzuurgehalte beschikbaar worden gesteld. Tot en met april 1919 kreeg elke Nederlander 
100 gram zeep per maand toegewezen. In de even maanden zou dit 25%-ige zeep zijn, op de 
oneven maanden 60%-ige zeep.  
 
Daarbij werd het de zeepfabrieken verboden harde zeep met andere vetzuurgehaltes te 
produceren en in de handel te brengen. Geschat werd dat voor deze acht zeepuitgiftes 2.800 
ton vetzuren nodig zouden zijn. Tenslotte moest er voor zeeppoeders voor witwasserijen en 
voor ander industrieel gebruik nog eens zevenhonderd ton vetzuren, voornamelijk oleïne, 
gereserveerd worden. 
 
Niet alle voorradige vetzuren konden echter aan de zeepindustrie worden toegewezen. Voor de 
fabricage van kaarsen moest stearine gereserveerd worden. Tegenwoordig zijn kaarsen een 
luxeartikel, maar in 1918 waren ze voor een groot deel van de Nederlandse bevolking 
onmisbaar. Na zonsondergang was ongeveer de helft van de Nederlanders voor licht 
aangewezen op kaarsen of lampolie!  
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Ons land kende toen nog zo’n zevenhonderdduizend zogenaamde lichtloze gezinnen, die niet 
waren aangesloten op een gas- of elektriciteitsnet. Lampolie en kaarsen waren door de 
oorlogsomstandigheden niet vrij meer te koop. Om de lichtloze gezinnen niet in het donker te 
laten zitten, wilde de regering gedurende de maanden september tot en met april per gezin 
één pak kaarsen per maand verstrekken. “Een uiterst bescheiden rantsoen” vond minister 
Posthuma zelf.  
 
Ook waren er nog kaarsen nodig voor de verlichting van bedrijfspanden, stallen e.d. In totaal 
moest er voor die periode voor achtentwintighonderd ton kaarsen gezorgd worden. Na aftrek 
van de voorraden kaarsen en stearine bleek dat er nog ergens vijftienhonderd ton stearine 
gevonden moest worden om een groot deel van Nederland niet in het donker te laten zitten.  
 
De hiervoor benodigde oliën werden onttrokken aan de zeepfabricage: vijfhonderd ton oleïne 
dat gehard werd tot stearine, en twaalfhonderd ton kokos- en palmpitolie waaruit duizend ton 
stearine kon worden gewonnen.  “Hoewel het belang van verlichting door mij niet onderschat 
wordt, zal men zich moeten voorbereiden op een uiterst spaarzaam lichtseizoen” voegde 
Posthuma er voor alle zekerheid aan toe. 
  

 

De woon- en leefomstandigheden van veel mensen waren rond 1914/1918 
ronduit abominabel. Ongeveer 700.000 gezinnen waren niet aangesloten 
op gas of elektriciteit. Licht moesten ze ’s avonds maken met olielampen 
of kaarsen. Zowel lampolie als kaarsen waren echter op rantsoen. 

Door de toewijzing van grondstoffen op deze wijze te realiseren, hoopte Posthuma voor 1919 
een reserve van ongeveer 1900 ton kokos- en palmpitvetzuren over te houden, die afhankelijk 
van de situatie van het moment, kon worden verwerkt tot eetbare vetten (margarine, bak- en 
braadvetten) dan wel tot zeep. 
 
Posthuma’s plannen leken gedegen, maar lang niet iedereen was er van onder de indruk. Ene 
A. de Kadt leek met kennis van zaken te spreken toen hij in de Nieuwe Rotterdamsche Courant 
(6 aug.1918) de minister van repliek diende. Hij vond het onjuist dat kokos- en palmpitolie 
werden gereserveerd voor de fabricage van stearine voor kaarsen, omdat het vetzuurmengsel 
uit deze oliën daarvoor minder geschikt is en juist bij uitstek geschikt voor de fabricage van 
zeep. Lijnolie en sojaolie geven, na harding, een veel grotere opbrengst aan stearine, aldus De 
Kadt, en zijn dus veel betere grondstoffen voor de kaarsenfabrieken. 
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Ook zag hij de zeepschaarste minder somber in dan de minister, mits er maar de juiste 
maatregelen genomen werden. Het is met zeep net als met mosterd – schreef De Kadt – je 
gebruikt er altijd veel meer van dan nodig is.  
 
Vervolgens stelde hij voor het vetzuurgehalte van alle zeep met de helft terug te brengen. Bij 
deskundige fabricage zou dat nog steeds een zeer goed bruikbare zeep opleveren. Als 
vervolgens de rantsoenen zouden worden afgestemd op de werkelijke behoefte, konden we in 
Nederland nog minstens twee jaren vooruit met onze zeepgrondstoffen, beweerde De Kadt. 
 
Uiteindelijk bleken Posthuma’s plannen voor 1919 niet nodig. Met het tekenen van de 
wapenstilstand op 11 november 1918 waren de krijgshandelingen in Europa tot een einde 
gekomen. De Britse zeeblokkade werd opgeheven en de Duitse duikboten keerden terug naar 
hun thuishavens. Handel en aanvoer over zee kwamen weer opgang Ook al was de situatie in 
de eerste helft van 1919 nog lang niet optimaal, een verbetering in zowel de voedsel- als 
zeepvoorziening was duidelijk te bemerken. 
   
Welke invloed de grondstoffenkrapte op de zeepvoorziening in Nederland had, blijkt uit de 
productiecijfers van de zeepindustrie. Produceerden de Nederlandse zeepfabrieken in 1916 
gezamenlijk nog 62.000 ton zeep, in 1918 was dit nog maar 20.000 ton.  
 
Dat betekende trouwens niet dat het de zeepfabrieken financieel slecht ging. Er werd nog wel 
degelijk winst gemaakt. Bijvoorbeeld was de winst van Van den Bergh in Zwijndrecht over 
1918 nauwelijks lager dan in 1915. 
 
Niettemin klaagden de zeepfabrikanten steen en been over de regeringsmaatregelen. De door 
de regering toegewezen hoeveelheden oliën en vetten vonden ze te klein en te duur. Onmogelijk 
konden ze daaruit tegen de vastgestelde maximum prijzen zeep produceren, beweerden ze.  
 
De protesten werden sterker toen ook toilet- en medicinale zepen onder de 
distributieregelingen gingen vallen. Tot die tijd hadden enkele grote zeepfabrieken, die een 
groot assortiment aan verschillende zeepsoorten produceerden, weten te profiteren van de 
situatie. Weliswaar legden ze - naar eigen zeggen - geld toe op zachte zeep en huishoudzeep, 
zolang echter de prijzen van toiletzeep en andere luxe zepen vrij waren, maakten ze met de 
winsten daarop dat verlies meer dan goed. Kleinere zeepfabrieken, die het alleen van zachte 
zeep of huishoudzeep moesten hebben, maakten een uiterst moeilijke periode door. Maar de 
genadeklap voor veel kleine zeepfabrieken kwam pas na de oorlog.  
 
Op initiatief van Anton Jurgens, margarinefabrikant te Oss, die in 1917 ook een zeepfabriek 
was begonnen, – sloten zich in mei 1918 een aantal grote zeepfabrieken aaneen. Ze hoopten 
zo drie vliegen in één klap te slaan. In de eerste plaats verwachtten ze invloed te kunnen 
uitoefenen op de regering bij de toewijzing van grondstoffen en bij het prijsbeleid.  
 
Tevens dachten ze een groot deel van de Nederlandse concurrentie – die voornamelijk uit 
kleine tot heel kleine bedrijven bestond – te kunnen uitschakelen. Last but not least wilden 
ze hun positie versterken tegenover de buitenlandse concurrentie van met name Lever Bros. 
in Engeland. Bij dit laatste werd al vooruitgeblikt naar de tijd dat de oorlog voorbij zou zijn en 
de Brits markt weer bereikbaar voor Nederlandse bedrijven en omgekeerd. 
Als eerste gingen Anton Jurgens’ Vereenigde Fabrieken en de Koninklijke Stearine 
Kaarsenfabriek Gouda, die ook een aantal zeepfabrieken bezat, samen in de Maatschappij tot 
Exploitatie van Zeepfabrieken, kortweg “ZEFA” genoemd. Nadat vervolgens de volledige 
zeggenschap was verkregen over nog eens zeven zeepfabrieken, waaronder de Koninklijke 
Zeepfabrieken "De Duif" in Den Dolder, Viruly & Co. Stoomzeepziederij "De Hamer" te Gouda 
en de Koninklijke Zutphensche Stoomzeepfabrieken v/h B.H. Albers & Vergeer te Zutphen, 
was de ZEFA goed voor ongeveer 40% van de Nederlandse zeepproductie. Jurgens zelf was 
presidentcommissaris van de zeepholding. De winst over de eerste negen maanden bedroeg ƒ 
360.000,= . 
 
De prospectus, waarin de oprichting van de ZEFA werd aangekondigd, trok niet alleen de 
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aandacht van investeerders. Er werd namelijk in beweerd dat de betrokken zeepfabrieken nog 
over ruime voorraden grondstoffen, halffabrikaten en gerede producten beschikten, bij elkaar 
ter waarde van meer dan 1,5 miljoen gulden, waardoor de continuïteit van de nieuwe 
combinatie voorlopig gegarandeerd was.  
 
Bij het publiek schoot dat in het verkeerde keelgat. Het zag hierin de bevestiging van zijn 
vermoeden dat de zeepfabrikanten de schaarste bewust in stand hielden om zo de prijzen te 
kunnen opdrijven. Sarcastische ingezonden brieven en woedende commentaren in de 
dagbladen getuigden daarvan.  
 
Vooral het socialistische dagblad Het Volk (20 juli 1918) fulmineerde en sprak van een 
“zeepschandaal”. Ook haalde de krant uit naar de regering, die de fabrikanten teveel hun gang 
zou laten gaan. 
  

  

"Het zijn prachtige dagen voor de zeepfabrikanten, die nu eens aan de beurt zijn 
oorlogswinst te maken op grote schaal. Er is een combinatie van zeepfabrikanten 
tot stand gekomen, en het blijkt uit hun prospectus dat er zeer veel grondstoffen 
aanwezig zijn. 
 
Bij de Kamerverkiezingen is duidelijk gebleken dat de macht der arbeidersklasse, 
door gemis aan eenheid en door het aan de leiband loopen van kerkelijke en andere 
adviseurs niet groot genoeg is. Niet groot genoeg om de staatsmacht in handen te 
nemen. Niet groot genoeg zelfs om van de scheidende Tweede Kamer – een 
behoudzuchtige middenstandsbeweging leeft op – een nieuwe distributiewet te 
verkrijgen, welke ook de fabrikanten kon dwingen of snelle maatregelen tegen de 
kettinghandel in het leven te roepen. Moeten we nu maar rustig afwachten en 
ondergaan hoe de nieuwe schaamtelooze vennootschap der zeepfabrikanten de 
bevolking aan haar belangen zal onderwerpen?" 

Zo ging het artikel nog een tijdje door. Even later vervolgde de krant: 
  

  

"Reeds heeft de burgemeester van Purmerend verklaard, dat vrouwen zich er maar 
aan moeten wennen om zonder zeep te wasschen, ze kregen van de winter toch niets 
meer. 
Nu helpt een telegram naar de regering nog hier en daar om onwillige 
gemeentebesturen voort te drijven. Maar spoedig zal ook daar niets meer te halen zijn. 
De pakhuizen met grondstoffen zijn in handen van de nieuwe kombinatie, waarvan 
de deelnemers zich reeds verheugen in de mooie en sterke positie, waarin zij zijn 
gekomen. 
In de grote steden denken de niet-wetende vrouwen, dat de burgemeester de zeep 
ergens heeft achtergehouden. Wie op de hoogte is – want de wetenschap zit hier bij 
de N.O.T. en bij de zeepkombinatie – weet, dat er een gering rantsoentje is voor 
huishoudzeep, dat in vele gevallen door de fabrikanten nog niet is afgeleverd, dat de 
zeep in den kettinghandel is, dat er reuzenwinsten worden gemaakt, dat de niet-
bezitters, in ’t bijzonder de vrouwen, er de ellende van hebben. Zo viert de winzucht 
van het kapitalisme hoogtij." 

De regering nam echter wel degelijk maatregelen. Ze stelde tenslotte alle zeepsoorten onder 
de distributiewet en stelde tevens maximumprijzen vast. Ondanks die maatregelen en 
ondanks de controle op smokkel- en kettinghandel kon ze niet voorkomen dat er een 
zwarte zeepmarkt bleef bestaan. 
De schaalvergroting in de zeepindustrie zette na de oorlog door. De ZEFA groeide na fusie 
met het Britse Lever Bros. uit tot het huidige Unilever-concern. Veel kleine zeepfabrieken 
werden overgenomen of moesten vroeger of later hun poorten sluiten. 
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De uitvoering van de crisismaatregelen, die de regering nam om de zeepschaarste te 
bestrijden, lag bij het Rijkszeepbureau, dat op 17 december 1917 in het leven was 
geroepen. Dit bureau was een van de talloze crisisinstellingen die in de jaren 1916-1919, 
een periode van grote schaarste op allerlei gebied, moesten zorgen dat de nood niet te hoog 
opliep en de krapte beheersbaar bleef. De officiële taakomschrijving van het 
Rijkszeepbureau was “het doen van voorstellen en het nemen van maatregelen inzake 
voorziening in de binnenlandsche behoefte aan zeep”. 
 
Het Rijkszeepbureau werd bijgestaan door een commissie van advies. Hierin zaten 
enerzijds afgevaardigden van andere crisisbureaus die nauw bij de zeepfabricage 
betrokken waren, zoals de Soda-Commissie en de Glycerine-Commissie, anderzijds 
vertegenwoordigers van de zeepindustrie. De voorzitter van de Vereeniging van 
Fabrikanten van Zachte Zeep, L.Albers, die tevens directeur was van de Koninklijke 
Zutphensche Zeepfabriek v/h B.A. Albers & Co, had zitting in de commissie, evenals J.H. 
Dekker, directeur van zeepfabriek “De Adelaar” te Wormerveer. 
  

Als verdediger van consumentenbelangen had het Vrouwen-comité voor de Distributie, 
waarvan de bekende feministe Wilhelmina Drucker (Dolle Mina) een van de oprichtsters was, 
een vertegenwoordiging in de commissie weten af te dwingen.  
 
Ook op andere terreinen kreeg het Vrouwencomité doorgaans veel medewerking van de 
regering bij het bestrijden van de nood die het gevolg was van de oorlogseconomie. Heel wat 
scherpe kantjes van het distributieleed wist het Vrouwencomité weg te nemen.  
  

 

Feministe Wilhelmina Drucker richtte met anderen het Vrouwencomite voor de 
Distributie op. Ook op het gebied van de zeepvoorziening wist dit comite enkele 
successen te boeken. 
 

Alles wat met de fabricage, handel, rantsoenering en distributie van zeep te maken had, 
passeerde het Rijkszeepbureau, dat later Rijkskantoor voor Zeep (RKZ) ging heten. Het 
bureau maakte schattingen van de aanwezige voorraden grondstoffen, halffabrikaten, 
zeepproducten, chemicaliën etc, stelde de landelijke behoeftes aan de diverse 
zeepsoorten vast, onderhandelde met de N.O.T. over eventuele invoer van grondstoffen, 
wees vervolgens grondstoffen en chemicaliën toe aan de fabrieken naar rato van 
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beschikbaarheid en behoeftes, wees de fabrikanten van regeringszeep aan en 
controleerde hen, stelde verpakkingsvoorschriften op, gaf het rijkskeurmerk uit, etc., 
etc. 
 

Het Rijkszeepbureau bemoeide zich werkelijk met alle aspecten van de distributie van zeep. 
Tot welk detailniveau dat soms ging, blijkt uit de voorschriften voor de regeling voor de 
toewijzing van harde zeep en zeeppoeder voor geneeskundige doeleinden, welke in september 
1918 van kracht werd. Zeep voor geneeskundige doeleinden behelsde niet alleen medicinale 
zepen, maar ook harde zeep (25% vetzuur), huishoudzeep (60% vetzuur) en toiletzeep (75% 
vetzuur).  
 
Ziekenhuizen moesten nu eenmaal hun vloeren boenen en dokters hun handen wassen. Tot 
in detail schreef het Rijkszeepbureau voor welke zeep voor welk doel diende te worden 
gebruikt, hoeveel er beschikbaar werd gesteld en hoe de aanvragen van de heren medici en 
hun instellingen onderbouwd moesten worden. Bij dit alles werd het Rijkszeepbureau 
geadviseerd door het Geneeskundig Bureau van het ministerie van Landbouw, Nijverheid en 
Handel, afdeling crisiszaken. 
 
Zo was harde zeep (25%) bestemd voor de reiniging van “1e: vloeren en meubelen van 
ziekenkamers, operatiekamers, behandelingkamers en wachtkamers, zoowel in ziekenhuizen 
als in zoogenaamde praktijkhuizen en in de woningen der geneesheeren; 2e: 
apotheekersbenoodigdheden, mortieren, glaswerk enz., inrichting van de apotheek (meubelen) 
”.  
  

 

Ook ziekenhuizen, artsen, tandartsen, vroedvrouwen, veeartsen etc. 
hadden te kampen met ernstig tekort aan zeep. 

Voor “wassching van de handen van geneesheeren, tandartsen, vroedvrouwen, apothekers en 
veeartsen en van hen die, ter beoordeeling van het Geneeskundig Bureau, voor eenig 
geneeskundig doel toiletzeep noodig hebben” konden slechts ten hoogste twee stukken 
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toiletzeep per maand beschikbaar worden gesteld.  
 
Aanvragen moesten worden ingediend bij het Rijkszeepbureau, dat vervolgens opdracht gaf 
aan de zeepfabrieken te leveren aan de gemeentelijke distributiebureaus. Deze op hun beurt 
ontvingen van het Rijkszeepbureau lijsten met de namen van geneeskundige instellingen, 
artsen, tandartsen, vroedvrouwen, veeartsen etc. in hun gemeente voor wie de zeep bestemd 
was. Ten koste van een enorme administratieve romplomp kregen ze vervolgens hun zeep, 
mits de voorraden dat toelieten. 
 
In de vorige paragrafen is al even aangestipt dat met de fysieke distributie van 
gerantsoeneerde levensmiddelen, brandstoffen etc. de gemeentes belast waren. Dat gold ook 
voor zeep. Gemeentelijke distributiebureaus zorgden ervoor tijdig de juiste hoeveelheden zeep 
te bestellen bij goedgekeurde zeepfabrieken of groothandels.  
 
Vervolgens was het hun taak de geleverde hoeveelheden zeep zo eerlijk mogelijk onder hun 
inwoners te verdelen. Hiertoe werden aan alle inwoners bonkaarten uitgereikt. Via 
dagbladadvertenties, raambiljetten en distributiekrantjes kondigde de gemeente aan wanneer 
er zeep beschikbaar was en welke soort. Ook werd er vermeld hoeveel zeep er te krijgen was 
en welke bon daarvoor moest worden ingeleverd. 
 
De verkoop liep via goedgekeurde, plaatselijke winkeliers, die alleen tegen inname van de 
juiste zeepbon mochten verkopen voor de door de regering vastgestelde prijs. De ingenomen 
bonnen droeg de winkelier op zijn beurt weer af aan de gemeente, die vervolgens aan de hand 
daarvan zijn administratie diende te verantwoorden tegenover het Rijkszeepbureau. 
Het zeeprantsoen gold voor alle Nederlanders ouder dan 1 jaar. Babies werden geacht mee te 
delen in de zeeprantsoenen van vader, moeder, broertjes en zusjes. Pas na langdurig 
aandringen uit de bevolking – o.m. door het Vrouwencomité voor de Distributie – werd deze 
regeling in oktober 1918 gewijzigd en werd er ook voor baby’s zeep ter beschikking gesteld.  
 
Omdat er geen speciale bonkaarten voor zuigelingen waren, moesten de distributiebureaus 
improviseren. In Nijmegen konden jonge moeders in die maand op bon no.5 van de 
suikerkaart voor 3 cent 1 ons zachte zeep kopen, en op vertoon van het bonboekje 
“kindermeel” nog een stukje harde zeep voor 16½ cent er bij. In Zutphen moesten moeders 
hun trouwboekje laten zien, waarna ze een bon kregen uitgereikt waarmee in de winkel twee 
ons zachte zeep kon worden gekocht. Elders ging het weer anders toe. 
 
Lang niet altijd konden de zeepfabrieken de bestelde hoeveelheid zeep op tijd leveren. Voor de 
zeepuitgifte van juli 1918 had de gemeente Rotterdam 370.000 stukken huishoudzeep van 
125 gram moeten ontvangen. Op 11 juli was daarvan nog niet de helft binnen, zodat pas voor 
150.000 mensen zeep kon worden uitgegeven. Daar de situatie ernstig was, besloot de 
directeur van het gemeentelijk distributiebedrijf alle zeep die er op voorraad was aan het 
publiek te verkopen, uiteraard wel op bons. Met de volgende veelzeggende advertentie werd 
het publiek op de hoogte gebracht: 
  

  

Gemeentelijk Distributiebedrijf, Rotterdam 
 
Op Zaterdag 13 juli a.s. zal een aanvang gemaakt worden met de distributie van 
een stuk Huishoudzeep tot den maximumprijs van 16½ cent uitsluitend op bon 
No.13 van de Vischkaart; voorloopig alleen voor de houders van de Blauwe en 
Oranje Kaart. 
De aanvraag is nog niet groot genoeg om op alle bons No.13 zeep ter 
beschikking te stellen en heeft het publiek er rekening mee te houden dat 
zoodra  
      Zeeppoeder bij de Waterstokers en Toilet- en Scheerzeep bij  
      diverse winkeliers verkrijgbaar zal worden gesteld, hiervoor  
       ook Bon 13 zal moeten dienen. 
Voorlopig is aan 400 winkeliers, verdeeld over de geheele Gemeente, eene 
hoeveelheid Huishoudzeep afgegeven om aan de Houders van de Blauwe en 
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Oranje Vischkaart op Bon 13 een stuk te leveren. 
Het aantal winkeliers zal regelmatig worden uitgebreid. 
 
De Directeur v/h Gem. Distributiebedrijf 
Rotterdam, 12 Juli 1918 

Voor de Rotterdammers die desondanks nog geen zeep hadden kunnen bemachtigen zat er 
niets anders op dan afwachten wanneer hun rantsoen binnen kwam. De vooruitzichten waren 
slecht. Er gingen geruchten dat de zeepdistributie over enkele maanden geheel zou worden 
gestaakt. 
 
Dat gebeurde enige tijd later inderdaad met zachte zeep. Door gebrek aan kaliloog konden de 
zeepfabrieken geen zachte zeep meer produceren, zodat de distributie ervan moest worden 
gestaakt. Ter vervanging werd per hoofd van de bevolking 62,5 gram zeeppoeder met een 
vetzuurgehalte van 10% en 100 gram harde zeep van 25% vetzuur beschikbaar gesteld. 
 
Onder grote groepen van de bevolking bestond een sterk wantrouwen tegen de 
zeepfabrikanten, die er van verdacht werden grondstoffen en zeep achter te houden, om buiten 
de regering om tegen hogere prijzen te kunnen verkopen. Hoe de stemming was, verwoordde 
het socialistische dagblad Het Volk (20 juli1918): 
  

  

“De winkeliers krijgen zoo goed als geen zeep meer, noch van de N.O.T., noch van 
de fabrikanten. Maar er is wel zeep. Op ’t oogenblik, nu de arbeidersvrouwen geen 
raad weten hoe ze haar wasch moeten doen, nu er noodzakelijkerwijs vervuiling 
moet ontstaan, nu de toiletzeep tegen ongehoorde prijzen aan de menschen, die geld 
hebben, wordt verkocht, nu biedt men huishoudzeep aan bij beter gesitueerden tegen 
f 35 per kistje, inhoudende ongeveer 20 pond, wat volgens den distributiepijs 
ongeveer f 8 zou kosten. Zeep afkomstig uit den kettinghandel. De aanbieding gaat 
vergezeld van de mededeeling dat men anders dezen winter zonder zeep zal zijn.... 
Er is dus zeep. Maar de arbeidersvrouwen, die haar wasch niet buitenshuis zenden 
– trouwens hoevelen uit den kleinen middenstand is dat al lang te duur? – de 
arbeidersvrouwen hebben de zeep het meest noodig. En zij kunnen er door hoogen 
prijs het minst aankomen. 
De regeering heeft geen macht om beslag te leggen tegen matigen prijs op de 
voorraden en grondstoffen der fabrikanten, geen macht om alles in distributie-
huishoudzeep te doen omzetten. De verkiezingen van 3 Juli hebben die macht niet 
aan den staat gegeven. De fabrikanten zijn en blijven de baas. En de kettinghandel 
slaat zijn slag. […].” 
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Zeepfabriek De Duif v/h Chr. Pleines te Den Dolder was een van de eerste 
fabrieken  die toetrad tot het zeepkartel ZEFA, dat er van verdacht werd de 
zeepschaarste kunstmatig in stand te houden. 

Ook als er wel zeep beschikbaar was, konden gemeentes lang niet altijd garanderen dat de 
gedistribueerde zeep bij de juiste mensen terecht kwam, wat toch de bedoeling was van 
rantsoenering en distributie. Toen de directeur van het distributiebureau van de gemeente 
Zutphen bekend maakte dat er op vrijdag 5 juli 1918 huishoudzeep à 16½ cent per stuk en 
Karnemelk-toiletzeep à 35 cent per stuk beschikbaar zou zijn, liet hij die bekendmaking 
vergezeld gaan van de volgende aandoenlijke oproep: 
  

  
“In het belang eener goede verdeeling worden de meergegoeden uitgenoodigd 
uitsluitend toiletzeep te koopen en de huishoudzeep over te laten aan personen die 
de zeep beslist noodig hebben”. 

In hoeverre de “meergegoeden” van Zutphen op deze uitnodiging zijn ingegaan, vermeld de 
historie niet. 
 
Veel mensen konden onmogelijk toe met het van regeringswege vastgestelde zeeprantsoen, 
maar voor sommige bevolkingsgroepen dreigden rondweg rampzalige toestanden. In enkele 
gevallen moest de regering dat erkennen en werden hogere rantsoenen toegewezen. 
 
In Rotterdam konden aanstaande moeders en kraamvrouwen bij het gemeentelijk 
distributiebedrijf een bon halen voor een extra dubbelstuk zeep van hoog vetzuurgehalte, 
echter alleen op vertoon van een briefje van dokter of vroedvrouw. 
 
Werklieden die erg vuil werk hadden vroegen herhaaldelijk om extra zeeprantsoenen. Meestal 
liepen dergelijke verzoeken, die doorgaans via vakbonden of andere belangenverenigingen 
gedaan werden, op niets uit. De regering was buitengewoon terughoudend met het toekennen 
van meer zeep, ook al leken de aanvragen nog zo redelijk.  
 
Dat de Limburgse mijnwerkers om meer zeep vroegen is alleszins begrijpelijk. In augustus 
1918 wisten de mijnwerkersbonden zowaar toezeggingen van de regering los te krijgen voor 
extra rantsoenen levensmiddelen en zeep. Naast extra aardappelen, peulvruchten, boter en 
kaas kregen de mijnwerkers per week twee ons zachte zeep erbij.  
 
Over een extra rantsoen harde zeep werd nog verder onderhandeld. De Algemeene 
Mijnwerkersbond dreigde met stakingen als de toezeggingen niet gestand zouden worden 
gedaan. Ook de bonden van spoorweg- en trampersoneel waren met succes opgekomen voor 
hun leden. Stokers, smeerders en andere “vuile” beroepen kregen extra zeep, waarvoor de 
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minister in oktober 1918 12 kisten harde zeep met een vetzuurgehalte van 60% ter 
beschikking stelde. In Nijmegen hadden verzoeken om een extra zeeprantsoen voor de 
sjouwers en lossers van de schepen aan de Waalkade tot niets geleid. Hun werk was zwaar en 
vuil en ze konden onmogelijk toe met hun rantsoen, waardoor ziekten op de loer lagen. Een 
zekere Th.C. deed daarop in De Gelderlander een oproep tot solidariteit met deze 
beroepsgroep.  
 
Als andere mensen - zo stelde hij - minder vaak witte en lichtgekleurde kleding zouden dragen, 
die in de was erg veel zeep nodig hebben om schoon te worden, kon de zeepbesparing die 
daardoor ontstond ten goede komen aan de sjouwers en lossers van de Waalkade. Of zijn 
oproep veel effect heeft gehad is niet bekend.  
 
Het distributiesysteem, de regelingen en uitvoeringsmaatregelen die ervoor moesten zorgen 
dat de schaarse zeep zo eerlijk mogelijk onder de bevolking werd verdeeld, vergde op zich al 
een enorm administratief apparaat. Maar juist al die bijzondere groeperingen die extra 
zeeprantsoenen kregen toegewezen buiten het bonnensysteem om, maakten van het 
distributiesysteem pas echt een logge bureaucratie.  
 
Alle aanvragen moesten schriftelijk in x-voud worden ingediend, aanvragen moesten worden 
gecontroleerd, beoordeeld en eventueel worden bijgesteld, hoeveelheden en soorten zeep 
moesten worden vastgesteld en toegewezen, toewijzingen bevestigd en weer gecontroleerd, 
enzovoort enzovoort. Een eindeloze stroom papieren doorliep het Rijkszeepbureau en 
aanverwante crisisbureaus en ondertussen moest de aanvrager maar afwachten of zijn 
verzoek gehonoreerd werd. 
  

 

De distributie betekende voor gemeentes een enorme administratieve belasting. 
Hier zijn medewerkers van een distributiekantoor bezig broodkaarten voor 
bakkers te verzamelen en klaar te maken voor aflevering. Voor andere artikelen, 
zoals zeep, ging het er net zo toe. Vooral de aparte regelingen voor allerlei 
speciale groeperingen gaf enorm veel werk. 

Illustratief voor dergelijke speciale toewijzingen was de gang van zaken bij het verkrijgen van 
medicinale zeep (sapo superadipatus). Deze zeep mocht alleen op doktersverklaring worden 
verkocht door uitsluitend apothekers. Patiënten die medicinale zeep nodig hadden, moesten 
eerst een aanvraagformulier halen bij de apotheek.  

Na invullen van naam en adres, naam van de behandelende arts, naam van de apotheek en 
handtekening, zond de apotheker dit formulier door naar de behandelend arts die vervolgens 
op het formulier moest aangegeven hoe lang de gevraagde medicinale zeep moest worden 
verstrekt en hoe lang de patiënt met één stukje zeep toekon.  
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De arts moest deze gegevens met zijn handtekening bekrachtigen. Een patiënt kon op deze 
manier hoogstens 1 stukje medicinale zeep per week toegewezen krijgen. Als de zeep 
vervolgens bij de apotheek werd afgehaald, moest voor ontvangst worden getekend door de 
zieke of door een gemachtigde.  

Zo’n toewijzing voor medicinale zeep was drie maanden geldig. Daarna moest de hele 
procedure opnieuw doorlopen worden. Bovendien moest de patiënt alleen al voor het 
aanvraagformulier vijf cent neertellen! 

Alle aanvragen voor medicinale zeep werden beoordeeld door de Pharmaceutische 
Crisiscommissie. Een goedgekeurde aanvraag werd doorgezonden naar het Rijkskantoor voor 
zeep, dat vervolgens voor de verdere afhandeling zorg droeg.  

Daarbij kon het dan nog voorkomen dat er minder verstrekt werd dan was aangevraagd en 
goedgekeurd, omdat er op dat moment te weinig zeep voorradig was. Tenslotte werden de 
aanvragen nog gecontroleerd door het Geneeskundig Bureau, dat tevens de verkoopprijs van 
de zeep vaststelde. Deze mocht niet hoger zijn dan inkoopprijs + 25%. 
 
De zeepnood maakte de huisvrouwen niet alleen wanhopig, maar ook vindingrijk. In familie- 
en vrouwenbladen verschenen tal van tips voor het zuinig gebruik van zeep. Ook de 
gemeentelijke distributiediensten gaven daar voorlichting over. Een zinnige tip was om zoveel 
mogelijk regenwater te gebruiken voor de was. Regenwater bevat in tegenstelling tot leiding- 
en pompwater geen kalk, waardoor de zeep meer schuim geeft en beter wast. 
 
Restjes zeep, die vroeger achteloos werden weggegooid, spaarde de huisvrouw nu zuinig op. 
Ze wikkelde de verzamelde restantjes vervolgens in een neteldoek tot een zeepbal, waarvan 
het schuim na bevochtigen in het poreuze, zachte omhulsel van de doek drong om daar 
naderhand in op te drogen. Bij het volgende gebruik van de zeepbal leverde die dan direct 
overvloedig schuim.  

Harde zeep, zoals staafzeep of toiletzeep, kon ‘verdund’ worden tot zachte zeep.  
Een praktisch goed uitvoerbaar recept dat een bruikbare vervanging van groene zeep oplevert, 
luidde als volgt: 
  

  

“200 à 250 gram harde zeep wordt aan schijfjes gesneden, waarna er 2 liter kokend 
water op gegoten wordt in een pot. Dit mengsel blijft enkele uren afgedekt staan. 
Vervolgens voegt men er een afgestreken eetlepel borax aan toe en 2 lepels ammonia 
en roert goed door. Vervolgens een pakje zeeppoeder en 3 liter warm water toevoegen 
en goed doorroeren. Men roert tot de massa is afgekoeld en doet ze daarna in 
potten.” 

Zout, gewoon keukenzout, werd ontdekt als inweekmiddel voor de was, waardoor flinke 
zeepbesparingen mogelijk leken. Allerlei tips en recepten voor het gebruik van zout bij het 
wassen van de meest uiteenlopende kleding, bedden- en huishoudgoed verschenen in kranten 
en weekbladen. Ze waren allemaal variaties op de volgende werkwijze, die te lezen was in het 
Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen. 
  

  

“Voor menigeen lijkt het gebruik van veel zeep een vereischte om de wasch helder 
te verkrijgen. Bij de toepassing van zout heeft men echter weinig of in 't geheel geen 
zeep noodig. Men handelt als volgt: Het waschgoed wordt verdeeld in weinig vuil en 
erg vuil goed, in twee verschillende teilen of emmers. Nu lost men in heet water 1/2 
pond zout op voor een kleine, 1 pond zout voor een groote wasch, voegt er heet en 
koud water bij en giet dit, lauw zijnde, op het waschgoed. Men zorge, dat voor het 
vuilste waschgoed naar verhouding het meeste zout gebruikt wordt. 
Het goed drukt men stevig onder en laat alles 2 x 24 uur staan, bijv. van Zaterdag- 
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tot Maandagmorgen. Dan zal men verbaasd zijn over het vuil dat uit het goed 
getrokken is. Men voegt er nu warm water bij en wascht stevig uit. Het vuil gaat er 
dan gemakkelijk af; alleen voor de randen en vlekken heeft men soms een weinig 
zeep noodig. 
Het uitgewasschen goed legt men dadelijk in een kokend slap zeepsopje. Voor het 
minder vuile goed kan men volstaan met nawassching in heet water met nogmaals 
een weinig zout. 
In dit tweede zout-water (lauw geworden intusschen) kan men het wollen ondergoed 
een kwartier ongeveer laten uittrekken, dan flink schoon knijpen en in het slappe 
zeepsopje van de witte wasch nawasschen. Indien het wollen goed nogal vuil is, zoo 
voegt men bij dat zeepsopje 1 of 2 lepels ammonia. . 
Daarna behandelt men de kousen evenals het wollen goed. Alles wordt nu 2 keer 
ruim nagespoeld in lauw water. Het wollen goed en de kousen voelen dan bijzonder 
zacht aan.” 

Soms werden aan het zoutwater een scheutje ammonia of wat citroenzuur toegevoegd voor 
een nog betere werking. Katoen, wol, linnen, zijde, voor elke textielsoort bestond er wel een 
aangepaste zoutbehandeling. Maar ook voor rieten stoelzittingen, matten en vloertegels was 
zoutwater, al of niet met een beetje azijn of zand, een uitstekend boenmiddel. 
 
Er verschenen zoveel recepten voor het gebruik van zout bij was en schoonmaak, dat 
sommigen zich bezorgd afvroegen of er door dat overvloedige zoutgebruik niet een tekort aan 
zout zou ontstaan. Anderen merkten daarna geruststellend op dat dat wel mee zou vallen nu 
er zich in Twente een compleet nieuwe nationale zoutwinningindustrie aan het ontwikkelen 
was. 
  

 

Zouttoren in Twente. Tijdens de zeepschaarste van 1917/1919 werd zo 
veel zout gebruikt bij het voorweken van de was, dat sommigen vreesden 
voor zoutschaarste. Doordat in 1918 de industriële zoutwinning in het 
oosten van ons land op gang kwam, was die angst ongegrond. 

Veel huisvrouwen maakten in opperste zeepnood hun eigen zeepsurrogaten en alternatieve 
wasmiddeltjes. Dat nood de fantasie aan het werk zet, blijkt uit de volgende voorbeelden.  



121 

 

 
Een vindingrijke dame kookte gepelde kastanjes in water en gebruikte de ontstane zalfachtige 
massa als zachte zeep. Hoewel die “niet zoo vet” was als gewone zeep, was mevrouw heel 
tevreden over de wasresultaten van haar uitvinding.  
 
Een andere huisvrouw sneed gepelde kastanjes in dunne schijfjes, die in de zon te drogen 
werden gelegd. Vervolgens stampte ze de goed gedroogde schijfjes fijn tot een poeder, dat aan 
water toegevoegd een “goede waschoplossing” gaf.  
 
Weer een ander probeerde het met het afgietwater van gekookte aardappels. Extra vuile 
stukken wasgoed wreef ze eerst in met natte gekookte aardappel. “Na wassching en nadat 
goed gespoeld was, bleek het resultaat in één woord schitterend te zijn”, meldde ze trots. 
 
Oude boeren in Twente herinnerden zich hoe ze hun kleding wasten in de dagen dat zeep nog 
niet overal gemeengoed was. Ze stookten berken- of populierenhout, verzamelden de as in een 
linnen zakje en kookten dat mee in de wasketel. Het waswater schuimt er flink van en het 
wasgoed wordt goed schoon. 
 
Houtas bevat namelijk natrium- en vooral kaliumcarbonaat. Natriumcarbonaat is in de 
huishouding bekend als soda, dat na oplossen in water voor verschillende schoonmaakklusjes 
kan worden gebruikt. Kaliumcarbonaat (synoniem: potas) is zelfs nog iets “scherper” (d.i. meer 
alkalisch) dan soda. De waswerking van houtasloog is dus te vergelijken met die van een soda-
oplossing. Houtasloog kon ook gebruikt worden om harde zeep mee aan te lengen tot een 
zachte zeep, zoals hierboven al beschreven is. 
  

 

As van berkenhout is zeer geschikt om loog van te trekken, waarmee gewassen kan 
worden 

Verschillende bladen boden hun lezers een aantal uit Zweden afkomstige recepten voor het 
zelf maken van zo’n loog-oplossing getrokken van houtas. Zo werd 1 liter as van berkenhout 
in een linnen zak enkele uren gekookt met 3 liter water. Daarna was er ongeveer 1½ liter loog 
over die vervolgens 24 uren werd weggezet. “De loog is sterk genoeg als ’t schuimt bij roeren, 
op de tong brandt, of glibberig aanvoelt”, en kon dan gebruikt worden voor alle wasgoed en 
voor de schoonmaak. Talloze varianten op dit recept verschenen in allerlei bladen. Ook as van 
naaldbomenhout gaf goede resultaten.  
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Wasdeskundige mevrouw J.W. Suyver – Landré, die al voor de Eerste Wereldoorlog een boekje 
over het wassen van textiel had gepubliceerd dat nog vele malen herdrukt zou worden, beval 
in het damesblad De Vrouw en haar Huis (oktober 1918) houtzeep aan. Houtzeep is een 
extract van de bast van de Chileense zeepberk (Quillaya saponaria). Deze plant, familie van 
de roos, groeit in tropische streken en werd in Zuid-Amerika en India gebruikt voor het wassen 
van kleding.  
  

  

“Houtzeep werkt zeer reinigend, is niet scherp, en dus bijzonder geschikt voor 
gekleurde stoffen. Vooral voor donkere en niet al-te lichte kleuren, grijs, bruin, enz. 
Doch voor goed met breede witte strepen is dit aftreksel af te raden, daar het aan wit, 
crême, enz. een eenigszins bruinachtige tint geeft” 

aldus mevrouw Suyver – Landré. Een recept voor het trekken van houtzeep uit gemalen bast 
besloot haar aanbeveling. Zeepberkbast was voor de Eerste Wereldoorlog gewoon te koop in 
drogisterijen en winkels voor koloniale waren. In 1912 kostte het 10 ct per ons, wat relatief 
duur is. Wat zeepberkbast in het oorlogsjaar 1917 kostte vermeldde mevrouw Suyver-Landré 
niet, maar de prijs zal aanzienlijk hoger zijn geweest dan voor de oorlog. Het middel bood dus 
zeker geen soelaas voor de wekelijkse grote was van de gemiddelde huisvrouw.  
 
Jac.P. Thijsse, de bekende natuurpedagoog, stelde voor om het aloude zeepkruid (Saponaria 
officinalis) in ere te herstellen. Dit in het wild groeiende plantje werd in de middeleeuwen in 
kloostertuinen gekweekt om als wasmiddel te worden gebruikt. Het afkooksel schuimt als 
zeepwater en kan heel goed gebruikt worden voor het verwijderen van vettige vlekken uit 
wollen en zijden stoffen. 
  

 

In het wild bloeiend zeepkruid (Saponaria officinalis)  

Natuurlijk sprong ook de industrie in dit gat in de markt. Bonafide bedrijven probeerden met 
de schaarse middelen die er waren toch nog acceptabele producten aan te bieden, al lag het 
gevaar van misleiding overal op de loer, zoals we hierna nog zullen zien. 
 
De belangrijkste functionele bestanddelen van zeep, vetzure natrium- en kaliumzouten, waren 
niet gemakkelijk te vervangen. Synthetische detergenten, de belangrijkste functionele 
bestanddelen van de moderne zeepvrije wasmiddelen, bestonden nog niet.  
 
Weliswaar was de Duitse chemische industrie tijdens de Eerste Wereldoorlog naarstig op zoek 
naar stoffen met dezelfde waseigenschappen als zeep, het zou echter nog tot na de Tweede 
Wereldoorlog duren voordat deze producten een breed publiek bereikten. 
 
De fabrikanten van zeepsurrogaten bedachten andere oplossingen. Veel zeepsurrogaten 
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bevatten weliswaar een hoeveelheid vetzuren, maar veel minder dan de zeep van voor de oorlog 
en ook minder dan de regeringszepen, waarvoor minimum percentages vetzuren waren 
vastgesteld.  
 
Het tekort aan vuiloplossend vermogen, de waskracht, van zeepsurrogaten werd dan 
gecompenseerd met bleekmiddelen en vooral schuurmiddelen. Klei en krijt waren steevaste 
bestanddelen van zeepsurrogaten.  
 
Bleekmiddelen verwijderen het vuil niet, maar maken door hun bleekwerking de vlekken 
minder zichtbaar. Bleekmiddelen werden vooral gebruikt in surrogaathuishoudzepen voor de 
textielwas. Schuurmiddelen verwijderen weliswaar vuil en vlekken, maar doen dat op heel 
andere wijze dan vetzure zouten. 
 
In reinigingsmiddelen voor vloeren, meubels etc., maar ook in toiletzepen voor de persoonlijke 
hygiëne werden zeepsurrogaten met schuurmiddelen gebruikt. Kleizepen waren hiervan een 
berucht voorbeeld. Voor de textielwas waren deze producten totaal ongeschikt.  
 
De Nederlandsche Vereeniging van Huisvrouwen plaatste in haar maandblad een tip van een 
mevrouw uit Den Bosch, die Brusselse aarde aanbeval als reinigingsmiddel dat overal voor te 
gebruiken was, “behalve voor de wasch” en het kostte maar 5 ct per pond. 
  

  

“Men make met water, in een bakje of wat anders, een papje en gebruike het evenals 
zeep. Niet te nat werken, maar wel flink nat nawasschen; houtwerk doet men na 
met spons en zeem; zeilen, marmer en steenen met borstel en luiwagen. Als men, 
nadat het droog is, alles nawrijft met een schoonen, zachten doek, glimt het weer. 
Ook geschikt voor wit houtwerk en pannen.” 

Brusselse aarde is een fijne, witte of gele kleisoort. Klei heeft de eigenschap om zich (een 
beetje) aan vuilbestanddelen te binden, waarna deze samen met de klei uitgespoeld 
kunnen worden. Voor het overige werkt het als een mild schuurmiddel. Bewust of 
onbewust had de mevrouw uit Den Bosch het gebruik van kleizeep gepropageerd. 
 
Inmiddels had ook het bedrijfsleven zich op kleizeep gestort. Goedkope grondstoffen, een 
zeker lijkende afzet en vrije prijsvorming deed menig ondernemer in deze business 
stappen. Ook gerenommeerde zeepfabrikanten waagden zich er aan. 
 

 

Met veel tam tam werd in advertentiecampagnes kleizeep aangeprezen als de redding uit de 
zeepnood. Het woord kleizeep werd zorgvuldig vermeden. Verhullend werden deze producten 
omschreven als ‘vetloos (resp. vetarm) zeepsurrogaat’. Er werden exotische fantasienamen 
voor bedacht en wonderbaarlijke eigenschappen werden de huisvrouw voorgespiegeld. 
 
Zo’n kleizeep was EUREKA. Dat de fabrikant van deze kleizeep veel meer beloofde dan hij kon 
waarmaken, bleek al snel als klanten het product uitprobeerden. Een anonieme briefschrijver 
deelde in het weekblad De Amsterdammer zijn ervaringen met EUREKA mede: 
  

  
“... ik heb ook een stuk “Eureka” gezien. Schuimen doet zij absoluut niet; echter 
ontstaat er een vuile, vieze brij, waarmede ik niet gaarne zou probeeren mijn 
aangezicht te wasschen.” 

Veel was er van dergelijke surrogaten ook eigenlijk niet te verwachten. Kleizeep was immers 
gewoon klei. Naast Brusselse aarde werden allerlei andere kleisoorten en mineralen gebruikt: 
pijpaarde, tegelaarde, speksteen, kaolien, bolus, krijt, mergel, kiezelgoer etc. Alles leek 
bruikbaar, als het maar goedkoop was. De vochtige aarde werd gemengd met een bindmiddel 
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en in een vorm geperst. Sommige fabrikanten mengden de klei nog met wat soda, borax of 
waterglas (chem.: natriumsilicaat) om iets meer waskracht te krijgen. Enkele fabrikanten 
voegden een kleine hoeveelheid echte zeep toe om althans nog iets van schuimwerking op te 
roepen. Het hierboven genoemde EUREKA was zo’n vetarme kleizeep. Geurstoffen en een 
mooie papieren wikkel moesten een gevoel van luxe oproepen bij deze armzalige producten. 
  

 

Advertentie voor “Eureka” zeepsurrogaten (Het Volk, 17 maart 1918) 

Een vetloze kleizeep was CLINOL van de N.V. Chemische Fabriek “Clean All” in Den Haag. In 
ferme advertenties werd het omschreven als een natuurproduct - geen chemisch preparaat - 
dat geen schadelijke bestanddelen bevat. “CLINOL reinigt alles beter en goedkooper dan zeep” 
en “CLINOL is het aangewezen schoonmaakmiddel voor Industrie zowel als voor de 
Huishouding” beweerde de adverteerder zelfverzekerd.  
 
Nog zo’n vetloze kleizeep was LAVABO dat door de N.V. Nederlandsche Import- en Export 
Handelsvereeniging te Rotterdam op de markt gebracht werdt. In een dagbladadvertentie werd 
LAVABO aangeprezen als “het beste licht geparfumeerde zeepsurrogaat voor toilet- en 
huishoudelijk gebruik”.  
 
Trots vermeldde de adverteerder er bij dat hij er wekelijks 500.000 stukken van produceerde. 
De waswerking van CLINOL en LAVABO zullen beslist niet beter zijn geweest dan van 
EUREKA, dat tenminste nog een kleine hoeveelheid echte zeep bevatte. 
  

 

Advertentie uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant , 26 september 1919 

Toen de oorlog toch nog sneller eindigde dan velen hadden gedacht en de economische situatie 
zich kon herstellen, bleven fabrikanten van zeepsurrogaten zitten met onverkoopbare 
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voorraden. Geen mens wilde nog knoeien met kleizeep als hij weer kon genieten van de luxe 
van echte, schuimende zeep. 
 
De wildgroei in aantal en samenstelling van zeepsurrogaten die op de markt verschenen, 
leidde telkens weer tot commotie. Het Vrouwencomité voor de Distributie, die ook een 
afgevaardigde had in de Adviescommissie van het Rijkszeepbureau, drong er herhaaldelijk bij 
de regering op aan bedrog aan de kaak te stellen en gevaarlijke producten uit te bannen. Zo 
eisten ze dat fabrikanten de samenstelling van hun zeepsurrogaten bekend zouden maken. 
De huisvrouw kon dan beter beoordelen aan welk product ze haar geld wilde besteden. 
 
De maatregelen die de regering daarop nam, waren meer dan waarop het Vrouwencomité 
gehoopt had. Successievelijk verbood ze in de eerste helft van 1918 de vrije handel van alle 
zeepsurrogaten , was-, reinigings- en schuurmiddelen, ongeacht of ze een beetje of helemaal 
geen zeep bevatten. Fabrikanten dienden zich in te schrijven bij het Rijkszeepbureau en hun 
producten moesten ter goedkeuring worden voorgelegd.  
 
Goedgekeurde zeepsurrogaten kregen een uniek nummer toegekend, waarmee de fabrikant 
geïdentificeerd kon worden. Het moest goed zichtbaar op de verpakking worden aangebracht. 
Ook dienden de fabrikanten zich nog te houden aan strenge voorschriften met betrekking tot 
verpakkingseenheid, aanduiding van de waar e.d.m. Op de verpakking of op de surrogaatzeep 
zelf moest een rijksmerk aangebracht zijn. 
Goedkeuring door het Rijkszeepbureau was alles behalve een garantie voor tevreden klanten. 
Een briefschrijver deelde zijn ervaringen met een goedgekeurd zeepsurrogaat mee aan Het 
Volk (11 sept.1918): 
  

  

[...]. Nu, mijnheer de redakteur, ik heb hier juist voor mij zoo’n surrogaat, maar ik 
verzeker u, dat, als gij er driemaal uw handen mee schoongemaakt hebt, gij tevens 
het vel er mede hebt afgenomen. Het lijkt mij toe te zijn een stuk cement met wel 
zeer scherp zand. Het etiket is als door het Rijkszeepbureau voorgeschreven en er 
staat tevens een 8 op, het nummer van de fabrikant, in het onderhavige geval de 
U.S.A. – fabriek te Rotterdam (“met vreugde hooren grossiers en winkeliers steeds 
de naam”). De prijs van 10 cts. voor zoo’n steen is veel te hoog. 

Kleizeep mocht van het Rijkszeepbureau voortaan nog slechts in stukken van 
honderdvijfentwintig gram verkocht worden. Op de verpakking moest duidelijk vermeld staan 
“vetarm zeepsurogaat” of “vetloos zeepsurrogaat”. Er werd een maximum prijs vastgesteld van 
tien cent per stuk. 
 
Enerzijds om vetzuren uit te sparen, maar ook om de burgers een bruikbaar alternatief te 
bieden voor de talloze commerciële kleizepen van slechte kwaliteit, ging de regering er toe over 
zelf kleizeep te laten produceren bij bekende zeepfabrieken. Met een vetzuurgehalte van 20% 
stak deze regeringskleizeep gunstig af bij de commerciële kleizepen. Het spul schuimde 
behoorlijk en de waskracht was redelijk, wat van andere kleizepen, die nauwelijks iets anders 
dan klei bevatten, absoluut niet gezegd kon worden. 
 
Toch bleef het oppassen voor de argeloze huisvrouw. In de gemeente Zutphen konden de 
burgers op 3 januari 1919 een stukje Boldoot-kleizeep van honderd gram kopen voor tien 
cent. De directeur van het distributiebureau liet de aankondiging vergezeld gaan van een 
waarschuwing: 
  

  
“Het publiek wordt er op attent gemaakt dat uitsluitend deze zeep door den winkelier 
moet worden afgeleverd en geen minderwaardige vetlooze surrogaatzeep.”  

Kennelijk zagen sommige winkeliers er geen been in de nietsvermoedende huisvrouw 
waardeloze surrogaten in de handen te duwen voor hun bonnen en hun goeie geld. Voor een 
deel had de regering dit bedrog zelf in de hand gewerkt, doordat het Rijkszeepbureau 
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fabrikanten van vetloze kleizeep verplicht had deze zeepsurrogaten voor goedkeuring aan te 
melden en te laten voorzien van een rijksmerk. Geen wonder dat de gewone huisvrouw het 
spoor bijster raakte. 
  
Zoals altijd in tijden van prijsstijgingen en schaarste, lagen bedriegers op de loer. Velen 
probeerden een slaatje te slaan uit de nood van anderen. Talloos waren de gevallen van 
knoeierij en oplichting met zeep, terwijl ook overal vervalsingen van zeep opdoken. In een 
artikeltje over nieuwe voedings- en vervangingsmiddelen waarschuwde het Maandblad van de 
Nederlandsche Veeeniging van Huisvrouwen (mei 1918) 
  

  

“ Juist met zeep wordt schandelijk geknoeid; er is zeep in de handel gebracht 82% 
water en slechts 1/7 van de vereischte hoeveelheid vetzuren bevattend. Ieder kan, 
vooral in dezen tijd, zijn geld wel beter gebruiken dan om voor water hooge 
zeepprijzen te betalen.” 

Een bekende truc, die in verschillende delen van het land opdook, was de “vlekkenstift”-truc. 
Stukken harde zeep werden in repen van zo’n centimeter dik gesneden, de repen gewikkeld in 
een fraai papiertje en vervolgens per stuk verkocht als “vlekkenstift”. Zeepfabriek Het 
Klaverblad in Apeldoorn kon op die manier een stukje Condor-zeep, dat normaal zestien cent 
kostte, verkopen voor honderdtwintig cent.  
 
Enkele Hoensbroekenaren wisten met deze truc nog grotere winst te behalen. De stukken zeep 
stalen ze eerst, met medeweten van de directeur, uit de voorraad van de R.K. Coöperatie “Ons 
Dagelijksch Brood” te Heerlen en sneden ze daarna in stukken om ze als vlekkenstift te 
verkopen. De vlekkenstift-verkoper bleek de zoon van de burgemeester van Hoensbroek, die 
met de directeur van de coöperatie onder een hoedje speelde. 
 
Een soortgelijke truc werd met zeeppoeder uitgehaald. Gewoonlijk werd zeeppoeder 
uitsluitend verkocht in pakjes van 250 gram, waarvoor een maximumprijs van 24 cent per 
pakje was vastgesteld. Talloze winkeliers ontdoken deze maximumprijs, door hun voorraad 
pakjes leeg te storten en de waspoeder ‘los’ te verkopen. In plaats van 24 cent per pakje 
beurden ze zo soms het drie- of viervoudige. 
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Voor winkeliers waren de tijden ook moeilijk. Sommigen probeerden een 
 extraatje te verdienen door het niet zo nauw te nemen met de distributievoorschriften. 
Dat anderen daar dan de dupe van werden, deerde hen blijkbaar niet. 

Vertrouwenwekkende firma- en merknamen moesten potentiële kopers verleiden tot aanschaf 
van inferieure was- en reinigingsmiddelen. De “N.V. Handelsvereeniging Neerlandia v.h. M. 
van Ham en Co.” te Amsterdam bood een reinigingsmiddel aan in vaatjes van 30 kilo à 25 
gulden per vaatje. De Utrechtse keuringsdienst stelde vast dat het middel voor 93 procent uit 
water bestond en dat het verder nog wat eiwitachtige stoffen en harsbestanddelen bevatte. 
Waskracht had het middel nauwelijks. 
 
Wel heel bont maakte de fabrikant van EKA-zeeppoeder het. Fraaie etiketten vermeldden: 
“EKA is voordeelig, neemt alle vuil weg, mag in geen huishouding ontbreken, neemt alle 
vlekken weg, maakt het goed helder”. En dat mocht een wonder heten voor een product dat 
was samengesteld uit glauberzout (chem.: natriumsulfaat), kalk en keukenzout, ingrediënten 
die geen enkele waskracht bezitten. EKA bevatte geen spoortje zeep. 
 
Bonafide wasmiddelfabrikanten, die hun afzet bedreigd zagen, keken met lede ogen naar al 
die goedkope, maar slechte imitaties. De Chemische Fabriek Glim waarschuwde in een 
ingezonden mededeling in de Nieuwe Rotterdamsche Courant dat een sterk onder de prijs 
verkocht zeeppoeder bestond uit 90% verpoederd gesteente, slechts 10% zeep en dat het 
helemaal geen soda bevatte. Eigenlijk gewoon een schuurpoeder, concludeerde de firma Glim, 
en dan nog drie maal duurder en van slechtere kwaliteit dan gangbare schuurpoeders. 
 
Soms wisten oplichters een grote slag te slaan. De burgemeester van Aalten werd een wel heel 
onnozel slachtoffer van een bekende oplichterstruc. Hij kocht voor rekening van het 
gemeentelijke levensmiddelenbedrijf drie wagons harde zeep van een handelaar. De 
inkoopprijs bedroeg zevenendertig gulden per kist. De plaatselijke winkeliers, die veertig 
gulden per kist aan het gemeentelijke levensmiddelenbedrijf dienden te betalen, mochten de 
zeep vervolgens verkopen voor de detailprijs van drieëntwintig cent per stukje van honderd 
gram, wat hun een aardig winstje zou opleveren.  
 
Maar de vlieger ging niet op. Al snel bleek de partij zeep heel anders van samenstelling dan 
het zeepmonster dat de handige zakenman aan de burgemeester had laten zien. Het 
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vetzuurgehalte bleek slechts tien pct, in plaats van het wettelijk vereiste minimum van 
vijfentwintig cent. Volgens de inmiddels door de regering vastgestelde maximumprijzen zou 
zo’n stukje zeep slechts drieënhalve cent mogen kosten.  
 
Geen wonder dat de Aaltense huisvrouwen de winkeliers massaal lieten zitten met hun 
waardeloze goedje. De burgemeester had geen andere keus dan de zeep terug te nemen. De 
gemeente draaide op voor de schade, die bijna zestigduizend gulden bedroeg. 
  

 

Aalten in de Gelderse Achterhoek, omstreeks 1918(?). De burgemeester van deze plaats 
liet zich voor f 60.000 oplichten toen hij van een louche handelaar nepzeep kocht 

Over de slechte kwaliteit van nepzeep deden allerlei cynische mopjes de ronde. Zoals deze uit 
het weekblad Katholieke Illustratie (30 nov. 1918): 
  

  

Beter dan zeep! Wasch U met bijts. F.3,= per flacon, genoeg voor een week. Als men 
zich hiermee om den anderen dag wascht, vervelt men niet. Haast U, de voorraad is 
gering. 
C.Noeier, Geestraat 17 

Niet alleen met zeep, maar ook met andere was- en schoonmaakmiddelen werd volop 
geknoeid. Shampoo, soda, chloorbleek, politoer: met alles werd gerommeld en overal wisten 
handige jongens een slaatje uit te slaan. 
 
Als huisvrouwen om kristalsoda (chem.: natriumcarbonaat) vroegen, gebeurde het niet zelden 
dat ze glauberzout, dat er net zo uit ziet als kristalsoda, in de handen gestopt kregen. Een 
winkelier in Rotterdam had al aan heel wat argeloze huisvrouwen dit voor de was waardeloze 
goedje verkocht voor hij gesnapt werd.  
Hij liet zijn slachtoffers ook nog eens zestien cent per pond betalen, drie cent boven de 
maximum prijs van soda! Ook het voor de was al even waardeloze bitterzout  
(chem.: magnesiumsulfaat) werd veelvuldig als soda verkocht. 
 
Wat drogisterij Hofman uit Elst voor tachtig cent per fles aanbood, zal wel altijd een raadsel 
blijven. Hij adverteerde met “SOP voor de wasch, onmisbaar om bij zeep te gebruiken”. Maar 
dat laatste was er nu juist niet.  
 
Waren de meeste namaakwas- en -reinigingsmiddelen gewoon ondeugdelijk, sommige waren 
ronduit gevaarlijk. Het Pharmaceutisch Weekblad waarschuwde voor de uit Duitsland 
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komende waspoeders met fraaie namen als "Waschenstolz Rubinat" en "Wäschepracht 
Gauger". Deze bevatten het zeer gevaarlijke en daarom in wasmiddelen verboden bleekmiddel 
natriumoxide.  
 
Doordat gangbare bleekmiddelen, zoals natriumperboraat en natriumpercarbonaat, steeds 
schaarser werden, grepen sommige gewetenloze fabrikanten naar deze gevaarlijke stof. 
Natriumoxide reageert heftig met water waarbij veel warmte vrijkomt. Aanpakken van het 
pakje waspoeder met vochtige handen, of het uitscheppen met een natte lepel kon gemakkelijk 
tot ongelukken leiden. Wegspattende, sterk alkalische druppeltjes of poederdeeltjes konden 
ernstig oogletsel veroorzaken.  
 
Het aantal nepproducten dat aangeboden werd was schier oneindig groot. Deze vervalsingen 
betroffen trouwens niet alleen zeep en schoonmaakmiddelen. Veel ernstiger was dat er ook op 
grote schaal geknoeid werd met levensmiddelen. 
 
Apotheker dr. P.van Hamel Roos, die zichzelf afficheerde als “Adviseur voor Scheikundige en 
Hygiënische Zaken van het Huis van H.M. de Koningin” maakte een levenstaak van het 
bestrijden van knoeiers en hun inferieure waren.  
 
Hij dreef samen met zijn collega Harmens in Amsterdam het “Laboratorium voor Chemisch 
en Microscopisch Onderzoek”, dat keuringen uitvoerde op allerhande artikelen en waren in 
opdracht van overheid, bedrijfsleven en particulieren. 
 
In het Maandblad tegen de Vervalschingen, dat Van Hamel Roos vanaf 1884 was gaan 
uitgeven, publiceerde hij de keuringsresultaten van deugdelijke, maar vooral van 
ondeugdelijke producten, waarbij man en paard werden genoemd. Meel, melk, boter, 
margarine, vlees, koffie, kruiden: eindeloos leek de lijst van producten waarmee werd 
geknoeid.  
 
Ook inferieure was- en reinigingsmiddelen ontsnapten niet aan de aandacht van Van Hamel 
Roos. Scherp, maar niet zonder humor, trok hij van leer tegen deze oplichterspraktijken, 
waarbij hij herhaaldelijk aandrong op overheidsmaatregelen. 
  

  
"De vervalschingen en bedriegerijen betreffende zulke belangrijke huishoudelijke 
artikelen als waschmiddelen zijn in den laatsten tijd zoodanig toegenomen, dat 
justitieel ingrijpen meer dan ooit dringend volksbelang is te noemen." 

schreef dr. Van Hamel Roos al op 1 augustus 1916 in zijn maandblad. En toen moest de 
eigenlijke zeepschaarste nog beginnen! 
 
Een witte zeepsoort die als “textielzeep” werd aangeboden voor achttien cent per kilo bleek 
slechts 15% zeep te bevatten. De rest was water, wat Van Hamel Roos het commentaar 
ontlokte “indien de Amsterdamsche Waterleiding tegen deze prijs haar water kon slijten zou 
inderdaad de gemeentelijke schuld spoedig afgelost zijn!” Een soortgelijk geval karakteriseerde 
hij als “de verkoop van water tegen zeepprijzen”. 
Ook Globe-zeep kon de goedkeuring van Van Hamel Roos niet wegdragen. Het etiket van dit 
artikel vermeldde “de zuiverste, de voordeeligste, gegarandeerd onschadelijk”. Na onderzoek 
bleek het product te bestaan uit 10% zeep, 76% water en wat waardeloze vulstoffen. Van 
Hamel Roos oordeelde: 
  

  

"Het voordeel – geheel onrechtmatig – zit natuurlijk geheel aan de zijde van de 
fabrikant, terwijl de garantie van ‘zuiverheid’ en ‘onschadelijkheid’ in casu meer 
speciaal op het water toepasselijk is. De kooper heeft het recht voor zijn deugdelijk 
geld behalve ‘zuivere en onschadelijke’ waar ook deugdelijke en prijswaardige 
artikelen te ontvangen." 
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Een andere zogenaamde zeep bevatte 11% water, 77% zand en een hoeveelheid kalk. En – o 
ja – ook nog 0,7%(!) vetzuren. “Deze ‘zeep’ zou derhalve gevoegelijk onder de naam ‘onzuiver 
zand’ in de handel gebracht kunnen worden” gaf Van Hamel Roos het artikel als beoordeling 
mee. 
 
Ook andere pariculiere en overheidslaboratoria probeerden de vloed van nepproducten in te 
dammen. Grote steden zoals Amsterdam en Den Haag hadden reeds eigen keuringslaboratoria 
en in 1916/1917 begonnen de drie noordelijke provincies elk hun eigen keuringsinstantie.  
 
Het op grote schaal vervalsen van levensmiddelen en andere essentiële waren tijdens de 
schaarsteperiode van 1914/1918 heeft de totstandkoming van een goede warenwet versneld. 
Het nieuwe kabinet Ruijs de Beerenbrouck, dat op 9 september 1918 was aangetreden, zette 
er vaart achter. Al in 1919 kon minister Aalberse het Ontwerp Warenwet ter goedkeurding 
voorleggen aan het parlement. Op 1 juli 1921 trad de Warenwet voor het gehele land in 
werking. 
 
In het oorlogvoerende Duitsland was de schaarste aan voedingsmiddelen en andere 
levensbehoeften nog veel groter dan bij ons. De Engelse zeeblokkade was bijzonder effectief. 
Daarnaast eisten de Duitse militaire instanties en de oorlogsindustrie het grootste deel van 
de grondstoffen en goederen op. Pas daarna was de burgerbevolking aan de beurt. 
 
Zeep was in Duitsland al snel schaars geworden, doordat de bevoorrading met grondstoffen, 
oliën en vetten, vanuit Afrika en Azie was afgesneden. Zeep werd dan ook een aantrekkelijk 
en winstgevend artikel voor de smokkelhandel op Duitsland. Vooral harde zeep werd 
gesmokkeld, ook al omdat het gemakkelijk vervoerd kon worden. Zeeppoeder en zachte zeep 
waren alweer lastiger de grens over te brengen. 
 
Het gerucht ging dat de vraag naar zeep in Duitsland onverzadigbaar was, vanwege het 
restantje glycerine dat er nog in zeep kon zitten. De prijs die de Duitsers betaalden was 
navenant hoog. Gesmokkelde zeep zou in Duitsland centraal verzameld en verwerkt worden, 
waarbij het vooral om de glycerine te doen was. Duitsland had namelijk een schreeuwend 
tekort aan munitie waarvoor glycerine een onmisbare grondstof was. 
 
Uitvoer van zeep was strikt verboden, behalve met toestemming van de N.O.T. Er werd door 
commiezen en grensbewakers de klok rond gecontroleerd. Als het moest – en dat vonden ze 
al gauw - schoten ze met scherp. Honderden smokkelaars lieten het leven in hun poging een 
smokkelwinstje te behalen. Aan de grens met België werden veel smokkelaars het slachtoffer 
van de electrische draadversperringen die de Duitsers daar hadden aangelegd.  
 
De gevaren weerhielden anderen niet het ook te proberen. Het leek wel of iedereen smokkelde. 
Een waterdichte controle van de ruim 1.100 km lange grens met Duitsland en het door 
Duitsland bezette België was nu eenmaal onmogelijk. Veel soldaat-commiezen bezweken voor 
de verleiding en traden ook toe tot het smokkelaarsgilde.  
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Na de eerste oorlogsmaanden was de belangrijkste taak van onze jongens aan de grens 
niet het buiten houden van een eventuele vijand, maar het binnen houden van 
smokkelaars 

Hoe streng de voorschriften waren en hoe ver de grenscontrole ging, blijkt uit het volgende: 
 
Nederlanders die in Duitsland werkten en dagelijks legaal de grens passeerden van of naar 
hun werk, mochten in geen geval zeep bij zich hebben, ook niet voor eigen gebruik. Alleen 
werklieden die eens per week naar hun werk in Duitsland reisden, werd toegestaan een klein, 
gebruikt stukje zeep bij zich te hebben. Het behoorde tot de taak van de grenswachten grootte 
en gebruiksstaat van het stukje zeep daadwerkelijk te controleren. 
 
Professionele en gelegenheidssmokkelaars trokken zich van alle verboden niets aan. In grote 
hoeveelheden werd er zeep over de grens gebracht. In de vroege ochtend van 15 december 
1916 werd bij Dinxperlo een groep van zeventien smokkelaars aangehouden die naast 
koffiebonen, plantenvet en dierlijk vet ook honderdzevenentwinitg kilo harde zeep vervoerden.  
 
Twee weken later, op oudejaarsnacht, hielden commiezen in dezelfde plaats een groep van 
eenentwintig personen aan, die heimelijk de grens wilden oversteken. De goederen die ze bij 
zich hadden werden in beslag genomen: zes kilo zoolleer, drieennegentig kilo koffiebonen en 
maar liefst tweehonderdzeventig kilo harde zeep. 
 
Anderen pakten het nog groter aan. Bij Gendringen werd een woonwagen aangehouden, 
waarmee de eigenaar tweeduizend stukken harde zeep, verstopt in de dubbele bodem, de 
grens probeerde over te brengen. Op de Rijn bij Millingen troffen commiezen aan boord van 
de klipper “Johanna” zesennegentig kisten harde zeep aan. De schipper kon geen consenten 
overleggen en werd gearresteerd. 
 
Hoewel de smokkelaars niet zelden dorps- of streekgenoten waren, hadden ze weinig oog voor 
de lokale zeepnood. Terwijl de huisvrouwen in het Gelderse dorp Wehl geen stukje zeep meer 
konden krijgen, namen rijksambtenaren ter plaatse 78 kilo zeep in beslag die over de grens 
gebracht zou worden.  
 
Het dagblad De Gelderlander schreef al op 14 januari 1917: 
  

  

"Alles koopen de smokkelaars op. Momenteel zijn er in Nijmegen geen 
regeeringsboonen en erwten meer te krijgen. Zijn wij wel ingelicht, dan moeten de 
smokkelaars op bonboekjes – van anderen opgekocht – veel regeeringsboonen 
hebben in geslagen, welke zij over de grens gesleept hebben. 
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Ook aan zeep dreigt hier gebrek te komen; wat niet behoeft te verwonderen, wanneer 
men hoort, hoeveel zeep er bij smokkelaars in beslag genomen is en wat er 
bovendien nog over der grens gaat. Vooral Groesbeek is thans een 
smokkelaarsdorado geworden." 

  

Commiezen tonen in beslag genomen smokkelwaar, 1917. In uitgeholde boomstammen 
waren naast dertigduizend chocoladerepen ook nog vijfhonderd stukken zeep verborgen 

Smokkelen betekende niet alleen contrabande daadwerkelijk de grens over brengen. Ook 
illegaal vervoer van goederen in de richting van de grens gold al als smokkelarij en werd als 
zodanig bestraft. De meeste smokkelaars waren gelegenheidssmokkelaars.  
 
Aan de Duitse grens in Groningen liep een plaatselijke postbode tegen de lamp toen soldaat-
commiezen 48 stukken Sultana-zeep in zijn posttas aantroffen. Een bakkersknecht uit 
Wanroy (N.-Br.) ventte niet alleen brood uit, maar vervoerde en passant in zijn bakkerskar 
ook zeep.  
 
Berucht om hun smokkelpraktijken was het personeel van grensoverschrijdende spoor- en 
tramlijnen. Hun smokkelwaar verstopten ze in de zitbanken, achter wandpanelen, onder de 
wagons of op andere geheime bergplaatsen. Als ze gesnapt werden volgde onherroepelijk 
ontslag, hetgeen de meesten niet van dit lucratieve bijklussen afhield.  
 
Steeds nieuwe trucs bedachten de zeepsmokkelaars om hun contrabande de grens over te 
brengen. Een dame in gezelschap van een klein meisje dat een poppenwagen voortduwde werd 
aan de grens staande gehouden. Na onderzoek door de commiezen bleek de pop hol en gevuld 
met zeep. “De pop werd in arrest gesteld en verblijft thans in verzekerde bewaring aan de 
rechtbank te Arnhem” meldde De Gelderlander droogkomisch. 
 
Speciale kleding werd gemaakt om zeep te smokkelen, zoals gordels met opgestikte zakjes 
waarin stukjes zeep gestoken konden worden. In Limburg werd een smokkelaar gesnapt die 
een ‘zeepjak’ droeg. In de 172 zakjes van zijn jas vervoerde hij evenzovele stukken zeep.  
 
Allerlei soorten karren en wagens werden speciaal geprepareerd om zeep en andere goederen 
ongezien de grens over te kunnen brengen. Aan de grens bij Groesbeek (Gld.) werd een man 
met een hondenkar staande gehouden. De commiezen ontdekten in de uitgeholde burries van 
de kar tweeëntwintig pond zeep. Elders probeerde iemand het met een kruiwagen met 
uitgeholde dragers en poten. 
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De vindingrijkheid van smokkelaars kende geen grenzen. 
In het holle geraamte van deze kruiwagen waren 123 stukken zeep verborgen 

In 1915 werd er nog nauwelijks zeep gesmokkeld. Vooral levensmiddelen gingen er illegaal de 
grens over, maar ook sterke drank, rookwaren, paarden, koeien en varkens. Zeep werd pas in 
de loop van 1916 een belangrijk smokkelartikel.  
 
Het hoogtepunt van de smokkelhandel in zeep lag in 1917. Het aantal veroordelingen dat voor 
smokkelarij in het Drentse grensgebied werd uitgesproken illustreert dat. In 1915 had van de 
229 veroordelingen er niet een betrekking op zeepsmokkel. In 1916 waren dit er 59 (van de 
376) en het jaar daarop maar liefst 93 (van de 215).  
 
Anders gezegd: in 1917 betrof ruim 43% van alle veroordelingen zeepsmokkel. Het jaar daarop 
nam de smokkel van zeep weer af. Nog slechts een op vijf veroordelingen had betrekking op 
zeepsmokkel. Elders langs de grens zullen de cijfers gelijke trends hebben laten zien. 
 
De afname van de zeepsmokkel was te wijten aan de sterk afgenomen zeepproductie in ons 
land. Bovendien mochten de zeepfabrieken alleen nog regeringszeep produceren en 
uitsluitend leveren aan gemeentes. De beschikbare zeep was bij lange na niet voldoende voor 
de eigen behoefte in ons land. Smokkelaars zagen eenvoudig steeds minder kans zeep te 
bemachtigen voor hun lucratieve handel. 
 
Niet zelden was de voor de smokkelhandel bestemde zeep afkomstig uit clandestiene 
zeepfabriekjes. Menig handige knutselaar prutste thuis wat met vet of olie, soda en zout om 
het eigen zeeprantsoen en dat van familie en vrienden aan te vullen. Maar niet zelden werden 
de zaken grootser aangepakt. 
 
Ene G. in Nieuweramstel (N.-H.) had de hele zolder van zijn huis ingericht als zeepfabriek. 
Toen de politie een inval deed troffen ze er de verzepingsketels volop in bedrijf, terwijl 
verscheidene kistjes zeep voor verzending gereed stonden. Vaatjes olie en zakken chemicaliën 
stonden overal in het rond. Alles werd in beslag genomen, inclusief de verzepingsketels. De 
illegale zeepzieder werd gearresteerd. 
 
Vermoedelijk bedreef de dader slechts een filiaaltje van een keten van illegale zeepfabriekjes 
waarvan de grote bazen op de achtergrond bleven. Enkele weken later werd in een 
boerenschuur in het nabij gelegen Buitenveldert nog een illegale zeepfabriek ontmanteld. 
 
Zelfs gemeenteambtenaren wisten de verleiding niet altijd te weerstaan. In Velsen, waar onder 
het personeel van het distributiekantoor lange tijd een klimaat van fraude en omkoping 
heerste, werd een clandestiene zeepfabriek opgerold. De benodigde grondstoffen en 
chemicaliën werden aangekocht via de kettinghandel. Een raadslid was medefirmant van het 
illegale zeepfabriekje en ook de burgemeester was op de hoogte. 
Ook de gemeente Terneuzen was zelf een zeepfabriekje begonnen om de plaatselijke zeepnood 
te lenigen. Het procedé was bedacht door een van de wethouders. Met de burgemeester was 



134 

 

hij overeengekomen dat hem hiervoor uit de distributiekas van de gemeente tien cent per 
geproduceerde kilo zeep zou worden betaald. Pas toen de overige wethouders en de raad 
bezwaar maakten tegen dit onderhandse en illegale zaakje, kwam er een eind aan. De 
inmiddels aan de wethouder uitbetaalde zevenhonderd gulden werden teruggeëist. 
 
Huisvrouwen werden wanhopig door het gebrek aan zeep en het gehannes met slechte 
zeepsurrogaten of schadelijke nepzepen. Bij het gerucht dat er ergens zeep te koop was, 
stonden ze uren in de rij om een lik groene zeep of een stukje huishoudzeep te bemachtigen. 
Een journalist van het socialistische dagblad Het Volk tekende het volgende op in Rotterdam 
(6 juni 1918): 
  

  

“ In een lange, lange rij staan weer de menschen dag aan dag te wachten. Nu niet 
om visch, maar om z e e p. Er is n.l. in de Sionstraat een winkel, waar de aan de 
grenzen in beslag genomen harde en andere soorten zeep worden verkocht. 
Nu onlangs voor de zeep maximumprijzen zijn vastgesteld, is dit artikel natuurlijk 
plotseling van de markt verdwenen. De huismoeder kan ’t niet zonder zeep doen en 
zoo komen uit alle deelen van de stad de vrouwen naar de Sionstraat. Een bewoner 
van de straat deelt ons mee, dat reeds te middernacht de eersten komen opdagen. 
Om acht uur – als de zaak opengaat – staat er een lange file wachtenden. 
Ook hier doen zich weer dezelfde tooneelen voor als indertijd aan de Vischmarkt: 
Woensdagmorgen moesten er zes vrouwen uit de rij gedragen worden, die 
bewusteloos in elkander zakten. Zwakke vrouwen, die ’t eenige uren volgehouden 
hebben, moeten soms onverrichter zake aftrekken, omdat ze niet meer kùnnen . . . 
. . 
Is hier nu niets tegen te doen? 
Zou b.v. de gemeente deze zeep niet kunnen opkoopen, om ze daarna op de bon 
verkrijgbaar te stellen in bepaalde winkels? 
Op die wijze kreeg ieder wat, behoefde niemand te wachten en zou tevens een eind 
gemaakt worden aan het gescharrel van kleine opkoopers, die de stukken met 
woekerwinst van de hand doen.” 

In verschillende plaatsen, zoals in Amsterdam, Rotterdam en Enschede, hielden huisvrouwen 
demonstraties en trokken ze in optocht naar het gemeentehuis. Soms wisten ze een gesprek 
met de burgemeester af te dwingen, waarbij ze meer zeep eisten. Als een in het nauw gedreven 
burgemeester al toezeggingen deed, kon hij die achteraf zelden waar maken. Wat er niet is, 
kan je nu eenmaal niet uitdelen. En de strenge Haagse rantsoenerings- en distributie-
voorschriften lieten voor het overige bar weinig speelruimte.  
 
In Gouda liep een demonstratie flink uit de hand. Boze huisvrouwen, die tevergeefs bij het 
distributiebureau om zeep hadden gevraagd, trokken in optocht naar de poort van zeepfabriek 
Viruly, bekend van de merken "De Hollandsche Waschvrouw" en "De Hamer". Daar 
aangekomen plunderden ze een wagen, die beladen met stukken zeep en pakken zeeppoeder 
juist de fabriekspoort uitreed op weg naar een distributiedepot. De politie greep niet in, maar 
achterhaalde later alsnog een deel van de buit. 
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Zeepfabriek Viruly te Gouda, omstreeks 1920, een van de fabrieken van het zeepkartel 
ZEFA 

In Maastricht werd een winkel geplunderd, waarvan boze huisvrouwen vermoedden dat de 
eigenaar zeep achter hield. In Zaandam gooide een menigte van zo’n duizend huisvrouwen de 
ruiten in van een winkelier die achtergehouden zeep tegen woekerprijzen verkocht. Met moeite 
kon de politie erger voorkomen.  
 
Een zelfde lot dreigde op 11 juli 1918 de winkel van J.C. Boldoot in Amsterdam, waarvoor 
zich een menigte vrouwen had verzameld die zeep eisten. De politie moest er aan te pas komen 
om de woedende dames in bedwang te houden.  
 
Uiteindelijk mochten twee vrouwen onder begeleiding van een agent de winkel inspecteren op 
verborgen voorraden zeep. Na enige tijd keerden ze onverrichter zake terug. “Niets gevonden”, 
was hun laconieke commentaar. 
  

 

Opstootje in Maastricht voor een winkel waarvan de winkelier 
verdacht werd van het achterhouden van zeep, 1918 

Telkens weer doken er berichten op over partijen zeep, die onttrokken waren aan de distributie 
en tegen veel te hoge prijzen werden verkocht. Soms bleken dit oude voorraden huishoud- en 
toiletzeep die nog dateerden van voor de instelling van rantsoenering en maximumprijzen.  
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En hoewel de distributiewet de regering de bevoegdheid gaf deze voorraden in beslag te nemen, 
gebeurde dat blijkbaar niet altijd meteen. De krant Het Volk (4 juli 1918) verweet regering en 
het Rotterdamse gemeentebestuur veel te slap op te treden en daardoor de zeepnood onnodig 
in stand te houden. 
  

  

"Met den dag neemt de zeepnood hier ter stede toe, met den dag wordt dit 
zeepgebrek meer voelbaar in de arbeidersgezinnen. Deze week hebben reeds een 
aantal vrouwen in het publiek uiting gegeven aan hun ontevredenheid en wanhoop. 
Het is te verwachten dat het daarbij niet zal blijven, althans als er niet ingegrepen 
wordt. 
Naar men ons van bevoegde zijde verzekert zijn in onze stad nog groote 
hoeveelheden zeep aanwezig. Niet bij de bonafide winkeliers, bijv. de koöperaties. 
Deze hebben hun zeepvoorraad reeds lang moeten uitverkoopen. Minder eerlijke 
winkeliers zijn niet zoo scheutig met hun voorraden geweest. Hamsteraars en 
kettinghandelaren hebben tevens de gelegenheid benut om groote hoeveelheden op 
te doen. En het staat wel vast, dat in de veemen en pakhuizen nog massa’s zeep 
bewaard worden. 
Dit is niet de gewone huishoudzeep, die aan een maximumprijs is gebonden, en die 
bij verkoop moet voorzien zijn van een papier, waarop het vetgehalte aangegeven 
staat. Het is in ’t algemeen z.g. oorlogszeep, benevens soorten , die buiten de 
maximumprijzen vallen, toiletzeepen, scheerzeep e.d. Met ingang van 16 juli j.l. is 
door de regeering het vervoer en de afleevering verboden van zeep, die niet voorzien 
is van een aanduiding van het vetgehalte, van de oorlogsmerken dus. Natuurlijk 
wordt er echter nog levendige handel in gedreven, tot ver boven de ook voor deze 
zeepen geldende maximunprijzen. Ook de toilet- en scheerzeepen worden 
verkwanseld tot enorme prijzen. De kettinghandel slaat z’n slag! Een stuk Red-star- 
zeep, een minderwaardige kwaliteit van 20 pCt. vetgehalte, doet 75 cents; voor een 
pot scheerzeep vraagt de winkelier doodkalm 2 à 3 gulden. 
Het is duidelijk, dat om een eind aan dezen toestand te maken krachtig ingrijpen 
noodzakelijk is. Stelde de regeering maximumprijzen vast ook voor toiletzeep, 
stangen scheerzeep e.d., dan hadden we reeds een belangrijke schrede gedaan, dan 
was in ieder geval een gelegenheid tot veel afzetterij afgesneden. 
Ook het gemeentebestuur echter behoort in te grijpen. 
Op de halfslachtige wijze, waaraan we hier gewend zijn, heeft men iets gedaan. Maar 
veel te weinig. Men heeft n.l. een bon vastgesteld, waarop toilet- of scheerzeep zou 
zijn te krijgen. Voorzoover voorradig en tegen willekeurigen prijs! De bedoeling van 
dezen maatregel schijnt te zijn om ophooping van voorraden tegen te gaan. Het is 
ons niet recht duidelijk, hoe dat zal moeten geschieden. Maar zeker is het publiek 
er voor het oogenblik in geen enkel opzicht mee gebaat. [. . .]. 
Voor de rest gebeurt er n i e t s. En onze bevolking heeft op de jammerlijkste wijze 
gebrek aan zeep, terwijl er in werkelijkheid nog grote hoeveelheden aanwezig moeten 
zijn. 
W a a r o m l e g t d e b u r g e m e es t e r o p d e z e v o o r r a d e n g e e n b e s l 
a g? Waarom stuurt men er onze distributie-recherche, die reeds zoo vaak goed werk 
verrichtte, niet eens op af? [. . .]. Waarom, vragen we met nadruk, maakt de 
burgemeester niet gebruik van zijn recht in dezen? [. . .]. Van deskundige zijde 
verzekert men ons, dat er geen twijfel aan is, of het Rijkszeepbureau zal dispensatie 
verleenen van het verkoopverbod, indien de gemeente deze in beslag te nemen zeep 
onder behoorlijke kontrole zou distribueeren. 
Welnu, waar wacht men dan op?" 

Korte tijd later stelde de regering inderdaad maximumprijzen vast voor toiletzeep, scheerzeep 
en andere luxe zeepsoorten. Tevens werden deze soorten in de distributie genomen en werden 
er rantsoenen vastgesteld. De Rotterdamse “geheime” voorraden, voorzover ontdekt, werden 
alsnog door de overheid in beslag genomen. Maar de meeste inwoners van Rotterdam 
profiteerden daar niet van. Omdat de voorraden volgens de gemeente grotendeels z.g. 
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industriezeep betrof, die ongeschikt is voor de was, werden ze toegewezen aan bedrijven, 
instellingen, ziekenhuizen en scholen. 
 
Bijzonder hard getroffen door de steeds groter wordende schaarste en stijgende prijzen van 
zeep waren de arbeidende stand en andere minvermogenden. De maximumprijzen die de 
regering had ingesteld hielpen niet veel en de schaarste werd er niet minder door.  
 
In kringen van financieel beter gesitueerden, waar gewoonlijk de was buiten de deur gedaan 
werd, bleek de ramp nog wel te overzien. Natuurlijk klaagden mevrouwen dat de was grauw 
of geel terug kwam van de wasserij en door gebrek aan stijfsel nog slecht gesteven ook. En 
ook de voortdurende prijsstijgingen van de wasserijen waren aanleiding voor veel gemopper.  
 
Maar daar bleef het bij. Welgestelde kringen hadden bij de eerste tekenen van krapte, ondanks 
het verbod op hamsteren, voor thuisgebruik nog wel een voorraadje zachte zeep, toiletzeep of 
scheerzeep kunnen inslaan. En anders konden ze het zich veroorloven op de zwarte markt te 
kopen. 
 
Voor degenen die dat allemaal niet konden betalen, de overgrote meerderheid van de 
bevolking, zag het er heel wat somberder uit. Hun bleef niets anders over dan minder zeep te 
gebruiken bij het wassen of zelfs minder vaak te wassen. De toestand was zo ernstig, dat zelfs 
dames uit gegoede kringen zich zorgen maakten over de zeepnood van arbeidersvrouwen. In 
De Hollandsche Lelie, een blad voor jonge dames uit betere kringen, schreef Henriëtte 
Beerstecher 
  

  

“Weet ge wel, lezer(es), dat er op het oogenblik door de arbeidersvrouw een nood 
geleden wordt, dien gij niet kent, ja waarvan ge u geen denkbeeld kunt vormen? 
Bij al het gebrek aan voedsel, brandstoffen, kleeding, schoeisel dat er heerscht, is 
er voor haar óók nog de onmacht om het ondergoed, het beddegoed rein te houden. 
Niet alleen, dat er voor den brandstoffennood geen voldoende hoeveelheid warm 
water om te wasschen gemaakt kan worden, maar de zeep is schaarsch en duur, 
chloor en waschmiddelen zijn tot 1.500% in prijs gestegen, soda en stijfsel zijn niet 
meer te bekomen. Hoe kan onder die omstandigheden een vrouw, die van een 
beperkt weekgeld moet leven, voor schoon goed voor de haren zorgen? Al is haar wil 
nóg zoo goed, al was zij vroeger nóg zoo zindelijk, ze moet nu man en kinderen twee, 
driemaal zoo lang als vroeger met de onderkleeren laten loopen en tusschen dezelfde 
lakens laten slapen, om niet eens nog te spreken van het huishoudgoed, waarmee 
zooveel langer gedroogd en gedaan moet worden! 
En ik behoef U wel niet te zeggen, wat dat voor de gezondheid zeggen wil!” 

Om even later te vervolgen met 
  

  
“Zoo wordt de arbeidersvrouw, ook zij die zindelijk van natuur is, thans door de 
tijdsomstandigheden er toe gedwongen om het met de reinheid zoo nauw niet te 
nemen en van welke onberekenbare gevolgen is dat niet?” 

Dat de volksgezondheid werkelijk in gevaar kwam, bleek uit de toename van huid- en andere 
ziektes. Met name in de grote steden nam in de loop van 1917 het aantal gevallen van schurft 
flink toe. Ook onder de Limburgse mijnwerkers sloeg deze besmettelijke huidziekte toe. De 
ziekte wordt veroorzaakt door de schurftmijt, die zich uitermate senang voelt in slecht 
gewassen kleding en beddengoed. 
Andere besmettelijke ziektes, zoals tuberculose, buiktyfus, roodvonk en difterie, die veel 
ernstiger van aard waren dan schurft, lieten eveneens een onrustbarende stijging zien, zoals 
de onderstaande tabel toont. 
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  Enkele besmettelijke ziektes in Nederland 1917-1919 

  1917 1918 1919 

Longtuberculose *)  13,80 15,86 13,12 

Buiktyfus **) 3,65 6,18  6,46 

Roodvonk **) 16,24  25,05 25,31 

Difterie **) 11,17 19,74 16,02 

*) aantal sterftegevallen per 10.000 inwoners 
**) aantal ziektegevallen per 10.000 inwoners 

De toename van deze ziektes tijdens de oorlogsjaren werd geweten aan de slechte algemene 
conditie van de bevolking ten gevolge van onvoldoende voedsel dat niet zelden van inferieure 
kwaliteit was. Dit gevoegd bij de vanouds slechte en vaak onhygiënische woonomstandigheden 
vooral in de grote steden maakte dat de mensen extra gevaar liepen ziek te worden. 
 
Er hoeft nauwelijks aan getwijfeld te worden dat ook de zeepschaarste hierbij een rol heeft 
gespeeld. Veel mensen konden huis en kleding onvoldoende schoon houden en ook met de 
lichaamshygiëne moesten velen het noodgedwongen minder nauw nemen. Opvallend is de 
sterke stijging van het aantal ziektegevallen in 1918 ten opzichte van het jaar daarvoor. (Zie 
tabel hierboven). Juist in 1918 was de zeepnood het hoogst.  
 
In enkele steden werd vlektyfus geconstateerd. Deze gevreesde ziekte wordt overgebracht door 
kledingluizen en rattenvlooien. Vermoedelijk was de ziekte meegebracht door gedeserteerde 
frontsoldaten en ontsnapte krijgsgevangen, die in ons land een toevlucht hadden gezocht. 
Doordat overal de hygiëne sterk te wensen overliet, kon de ziekte zich verspreiden.  
 
Ook hier werd een goede bestrijding ernstig belemmerd door de zeepschaarste. Pas in februari 
1919 kon de stad Rotterdam vijftienduizend kilo zeep beschikbaar stellen voor reiniging van 
de volkslogementen ter stede, die haarden van besmetting waren gebleken. In andere plaatsen 
deden zich soortgelijke situaties voor. 
  

 

Ontsmetting van een woning in Rotterdam wegens vlektyfus, 1919 
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Maar dat alles viel in het niet bij de angst en paniek die de Spaanse griep veroorzaakte, 
waarmee ons land vanaf de zomer van 1918 te kampen had. 
  

  
“Het spreekt wel vanzelf dat andere maatregelen niet mogen worden verzuimd als: 
reinheid op lichaam, kleeding en wooning [. . .]” 

stond er in een advies van de Centrale Gezondheidsraad hoe met de ziekte moest worden 
omgegaan. Hoe de mensen dit moesten klaarspelen zonder voldoende zeep en andere 
reinigingsmiddelen werd er niet bij vermeld. Ook anderen zagen dit probleem. De militaire 
apotheker W.F. van Essen deed in de Emmer Courant van 20 november 1918 enkele 
aanbevelingen om de ziekte te ontlopen: 
  

  

" ’t Verdient aanbeveling om den mond zooveel mogelijk gesloten te houden en te 
ademen door de neus. Indien men met iemand spreekt, laat men dan op eenigen 
afstand van elkaar staan. 
[. . .]. Wascht verder dikwijls uwe handen, het liefst met zeep, doch bij dezen 
zeepnood met zand, vette klei of pijpaarde in de vorm van kunstzeep. [. . .]. Wandel 
liever in de frissche buitenlucht, dan plaats te nemen in een volle tram. Indien niet 
noodzakelijk, vermijdt dan verzamelplaatsen van menschen.” 
 

Maar de griep was door niets te stoppen en zeker niet door zand of pijpaarde. Vooral de 
tweede griepgolf, die in het najaar van 1918 toesloeg, eiste veel slachtoffers. Toen de 
griep in 1919 was uitgeraasd bleken 29.700 Nederlanders aan de gevolgen ervan 
overleden. Of dit er minder zouden zijn geweest als de mensen over volop zeep hadden 
beschikt om de noodzakelijke hygiëne in acht te nemen, is maar zeer de vraag, gezien 
het agressieve karakter dat de Spaanse griep kenmerkte. 
 
De verslechtering van de hygiënische toestand onder vooral de minvermogende 
bevolkingsgroepen deed de roep om de oprichting van gemeentelijke volkswasserijen 
weer luider klinken. 
 
In enkele grote steden, zoals Amsterdam en Den Haag, werden dergelijke instellingen al 
in de jaren vóór de oorlog bepleit, in navolging van het buitenland. Met name in Engeland 
waren gemeentelijke wasserijen heel gewoon. Ze werden vaak gecombineerd met 
kinderbewaarplaatsen.  
 
Ook verschillende Duitse steden exploiteerden volkswasserijen. Hier waren ze dikwijls 
gecombineerd met badhuizen. In Hamburg bijvoorbeeld was aan het gemeentelijke 
zwembad een volkswasserij verbonden. De stad Essen bedreef een wasserij waar voor 
scholen, kinderasiels, consultatiebureaus e.d. gewassen werd en waar ook gezinnen hun 
was konden laten doen. 
 
In ons land waren gemeentelijke wasserijen nog onbekend. Commerciële wasserijen 
waren veel te duur voor de arbeidende stand en ook wasvrouwen, die doorgaans onder 
de prijs van wasserijen werkten, konden alleen de welgestelden zich veroorloven. Wel 
was er hier en daar een coöperatieve volkswasserij, zoals in Den Haag en Vlissingen. 
 
Echter rond het begin van 1918 waren deze gedwongen hun diensten te staken. Ze 
konden niet meer aan voldoende brandstof en zeep komen of moesten deze te duur 
betalen. Ook veel commerciële wasserijen kwamen in de problemen, zoals we nog zullen 
zien  
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Niet alleen in Den Haag en Amsterdam, maar ook elders in het land, zoals in Zwolle, Heerlen, 
Zaandam en Dordrecht, werd als gevolg van de zeepnood de stichting van een gemeentelijke 
wasinrichting overwogen. Naast verbetering van de volkshygiëne werden er van deze 
instellingen vooral ook besparingen verwacht in het gebruik van wasmiddelen. In deze tijd van 
enorme schaarste een welkom nevenresultaat.  
 
Een gemiddeld arbeidersgezin gebruikte voor tien kilo wasgoed honderdvijftig gram soda en 
zeshonderd à zevenhonderd gram zachte zeep, terwijl een gemiddelde wasserij met slechts 
vijftig gram soda en driehonderdvijftig gram zeep voor dezelfde hoeveelheid wasgoed toe kon.  
 
Daarnaast was de besparing op brandstoffen die mogelijk zou worden als duizenden gezinnen 
hun wasgoed centraal lieten wassen, een krachtig argument voor de instelling van 
gemeentelijke wasserijen. 
 
Uiteindelijk nam in november 1918 de gemeente Amsterdam een volkswasserij in bedrijf, zeer 
tegen de zin van de plaatselijke commerciële wasserijen. Het Amsterdamse gemeentebestuur, 
dat lange tijd de boot had afgehouden wegens de hoge investeringen, kon door de overname 
van de particuliere stoomwasserij De Nijverheid toch nog vrij onverwacht tegemoet komen aan 
de jarenlange aandrang uit vooral sociaal-democratische kringen.  
 
De koopprijs bedroeg honderdvijfentwintigduizend gulden voor het perceel aan de Jacob 
Catskade en vijfennegentigduizend gulden voor de machines. Verwacht werd dat met een prijs 
van zestien cent per kilo wasgoed kon worden gestart. Het blad De Proletarische Vrouw (2 
nov. 1918) reageerde enthousiast: 
  

  

"Vrouwen, het is verstandig indien gij van deze prachtige gelegenheid gebruik maakt. 
Voor een groote verlichting van uw wekelijksche taak, door van het ellendige 
wasschen bevrijd te worden, en voor u en uw gezin een gezondheidsmaatregel van 
groot gewicht, als de vuile dampen van de waschkuip niet in de woning weer trekken 
en natte stukken aan de lijn in de keuken of om de kachel in de huiskamer niet 
meer behoeven te drogen. Daarom, geeft u op." 

Het succes van de Amsterdamse volkswasserij was maar matig. De exploitatiekosten bleken 
veel hoger dan verwacht en zestien cent per kilo wasgoed bleek lang niet reëel. Na het eerste 
half jaar moest de prijs worden verhoogd van twintig cent tot maar liefst achtentwintig cent.  
 
Na de wapenstilstand op 11 november 1918 kwam er spoedig verbetering in de situatie. De 
invoer van grondstoffen voor de zeepbereiding, maar ook van kant-en-klare zeepproducten 
kwam vrij snel op gang. Ook brandstoffen waren weer steeds beter te verkrijgen.  
 
Begin 1920 was de situatie zo goed als normaal, zodat de noodzaak voor gemeentelijke 
wasinrichtingen grotendeels verviel, al bleven vooral socialistische politici hier nog regelmatig 
voor ijveren. 
   
Wasserijen en wasvrouwen, die voor de uitoefening van hun bedrijf waren aangewezen op 
voldoende zeep van goede kwaliteit, kwamen door de zeepschaarste in ernstige problemen. 
Wasvrouwen moesten zich laten inschrijven en de benodigde hoeveelheden zeep en 
zeeppoeder maandelijks schriftelijk aanvragen bij het gemeentelijke distributiekantoor.  
 
Zelden kregen ze echter de bestelde hoeveelheid zeep ook geleverd. Daardoor konden ze hun 
werk niet goed doen. Klanten werd gevraagd bij hun vuile was zelf zeep mee te leveren, zoals 
uit de volgende advertentie uit De Gelderlander blijkt: 
  

  
Net meisje vraagt beleefd eenige wasschen, droog dichtgesl. thuis bezorgd, liefst met 
eenige tegemoetk. v. zeep; mooie gelegenh. tot bleeken. [. . .]. 
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Anderen probeerden het hoofd boven water te houden door het gezinsrantsoen zeep aan te 
spreken of goedkope, maar inferieure wasmiddelsurrogaten te gaan gebruiken. Het gevolg was 
dat klanten klaagden over niet schone, vergeelde of zelfs kapotte was. Het eind van het liedje 
was dat de klandizie weg bleef.  
 
Veel wasvrouwen moesten door de zeepnood stoppen met hun werk, met vaak desastreuze 
gevolgen voor het gezinsinkomen. Als er zeep beschikbaar werd gesteld voor wasvrouwen, was 
dat nieuws. Zo meldde Het Volk op 27 september 1918 dat het gemeentelijke 
distributiebureau in Rotterdam vijfhonderd kilo zeep beschikbaar stelde voor de plaatselijke 
wasvrouwen.  
 
Naast de zeepschaarste was het vooral ook de brandstoffenschaarste die de wasvrouwen 
parten speelde. Het rantsoen brandstoffen was eenvoudigweg niet toereikend om voldoende 
water heet te stoken voor de was. Er was nauwelijks genoeg voor het eigen gezin.  
  

 

Wasvrouw brengt schoon wasgoed terug naar een klant, ca.1910. Door de schaarste 
aan zeep en brandstoffen kregen wasvrouwen het in 1917/1919 erg moeilijk 

Ook commerciële wasserijen kregen het moeilijk door de prijsstijgingen en schaarste. 
Nauwelijks hadden ze hun personeelstekorten, ontstaan doordat hun arbeiders op 1 augustus 
1914 plotseling de grenzen moesten gaan bewaken, weten aan te vullen, of ze werden getroffen 
door krapte en duurte van zeep, brandstoffen en fourage. 
 
Betaalden wasserijen voor de oorlog ƒ 10 voor 100 kg waspoeder, halverwege de oorlog was 
de prijs gestegen tot ƒ 26,25. De hun van regeringswege toegekende hoeveelheden zeep, soda 
en andere middelen bleken bovendien maar zelden toereikend. Zij gingen daarom minder zeep 
gebruiken dan eigenlijk nodig was of stapten over op zeepsurrogaten.  
 
Het regende dan ook klachten over grauwe of vergeelde was die door gebrek aan stijfsel vaak 
ook nog slecht gesteven was. Dat de wasserijen daarbij ook nog eens steeds hogere prijzen in 
rekening brachten, stuitte op onbegrip en ergernis. Klanten liepen weg; ze zochten naar een 
ander adres of besloten in ’t vervolg thuis te wassen. 
 
Illustratief voor de situatie is de opmerking die de heer Johan Goeree d’Overflacquee te Den 
Haag op 13 augustus 1918 in zijn (fictieve) geheime dagboek noteerde: 
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“En mijn vrouw mij verder de wasch laten zien, hoe in weerwil van reusachtige 
prijsverhooging alles slechts dunnetjes gespoeld, blijkbaar zonder zeep; en in een 
servet nog plekken van roode besschen van vóór het wasschen. Maar de zeepnood 
dermate ellendig dat thans op de Witte de zeep dagelijks gestolen; naar aller oordeel 
door het personeel, maar volgens Kol. Bulders door zeker lid, en heeft hij hetzelve 
in de gaten.” 

In damesbladen werd in deze tijd druk geschreven over de problemen bij het uitbesteden van 
de was. In redactionele commentaren en ingezonden brieven werd herhaaldelijk met een 
beschuldigende vinger richting wasserij-bedrijf gewezen. De Stoomwasscherij De Pelikaan uit 
Gouda probeerde op zijn beurt met een ingezonden brief in het al eerder geciteerde tijdschrift 
De Hollandsche Lelie, begrip te kweken voor de moeilijke situatie waarin het bedrijf zich 
bevond: 
  

  

In “De Holl. Lelie” van 15 Aug. (1917 / RK) lezen wij onder de rubriek “Van alles 
wat”, dat men het waschgoed vaak ongesteven en geel terug krijgt, ondanks de 
prijsstijging. Dat de prijzen stijgen is duidelijk, de wasscherijen hebben het toch al 
zóó moeilijk, dat een laag prijsje voor een goede behandeling der wasch niet meer 
mogelijk is, maar wij kunnen de wasschen toch nog afleveren, precies zooals de 
cliëntèle deze verlangen en heusch niet zoo duur. Wij stijven al wat gewenscht wordt, 
en garandeeren een frissche, heldere wasch, op beslist onschadelijke wijze 
behandeld. Er zijn veel wasscherijen, die thans onmogelijk goed werk kunnen 
maken, maar er zijn er ook, die nog prima werk leveren, dank zij haar voorraad. Tot 
deze laatste behoort ook onze inrichting; wel hebben wij geen steenkolen, maar wij 
stoken den stoomketel met hout. Wij stellen ons dan ook voor, binnenkort weer met 
adverteeren te beginnen, maar dachten tevens goed te doen de schrijfster van het 
bovengenoemd artikel en de lezeressen van “De Holl. Lelie” met onze inrichting 
bekend te maken, juist omdat wij voorloopig nog in de gelegenheid zijn, hetzelfde 
prima werk te leveren van voor den oorlog. Ook kan men bij ons alles, ook de fijnste 
artikelen, in de wasch doen, want wij staan er met onzen goeden naam borg voor, 
dat alles gegarandeerd onschadelijk wordt behandeld.” 

Of Stoomwasscherij De Pelikaan hiermee het vertrouwen van zijn klanten wist terug te 
winnen, is helaas niet meer na te gaan. 
Naast de tekorten aan zeep, soda, stijfsel enz. werden met name de stoomwasserijen ook nog 
hard getroffen door de brandstoffennood. Ze kregen eenvoudig te weinig steenkolen 
toegewezen om hun stoommachines, die voor het hete water zorgden en waarmee de 
wasmachines en centrifuges werden aangedreven, mee te stoken. Bovendien was de prijs van 
steenkool gestegen tot ƒ 32 per ton, terwijl voor de oorlog nog geen ƒ 13 betaald werd.  
 
Vuile en schone wasjes werden dikwijls gehaald en gebracht met paard en wagen. Ook hiervan 
stegen de kosten schrikbarend. Een baal hooi die voor de oorlog ƒ 1,90 kostte, deed nu ƒ 3,25. 
Haver ging van ƒ 8,20 naar ƒ 38 per 100 kg. Het gevolg van dit alles was dat stoomwasserijen 
soms dagen of weken stillagen. Sommige kwamen deze malaise niet meer te boven en sloten 
voorgoed. 
 
Ook andere bedrijven en instellingen kwamen in de problemen door de zeepnood. 
In januari 1918 ging het rantsoen van zachte zeep voor niet-huishoudelijk gebruik – zgn. 
industriezeep – met maar liefst met 75% omlaag. Kreeg bijvoorbeeld een internaat voorheen 
30 kilo zeep per maand, in het vervolg moest het met 15 kilo voor twee maanden zien rond te 
komen. Voor ziekenhuizen, gestichten e.d. golden soortgelijke beperkingen, al mochten voor 
deze instellingen iets ruimere rantsoenen gehanteerd worden, indien de voorraden dat 
toelieten. 
   
Ook het leger kreeg in 1918 te maken met de schaarste aan zeep. De onderkomens van de 
gemobiliseerde soldaten waren doorgaans toch al geen toonbeelden van reinheid en netheid.  
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In het beste geval waren de manschappen ondergebracht in kazernes of barakken, maar niet 
zelden werden ze gelegerd in leegstaande fabrieken, schuren en hallen die voor langdurige 
huisvesting van grote aantallen soldaten volkomen ongeschikt waren. Vaak was er geen 
stromend water.  
 
Manschappen en officieren die bij particulieren werden ingekwartierd, boften over het 
algemeen, hoewel ook daar - vooral op boerderijen - hygiëne en netheid veel te wensen konden 
overlaten. De socialistische volksschrijver A.M. de Jong, die zelf in 1917 gemobiliseerd werd, 
geeft in zijn mobilisatieroman Frank van Wezels roemruchte jaren de volgende impressie: 
  

  

"Om negen uur schetterde de trompet over het hele dorp: taptoe . . . . slapen gaan. 
De een na de ander klom naar de zolder. Met de laatsten ging Frank ook mee. Een 
weeë lucht van sigaretten, stof en ongewassen lijven hing als een walm onder het 
lage, niet onderschoten pannendak. Een stukje kaars op een balk gaf een onzeker 
licht. Machtige schaduwen dansten over de hobbelige strozakken, de groezelige 
dekenbulten. Waar iemand een voet zette, dwarrelde stof op. [. . .]. Een paar 
pruimden er. Ze lagen met hun hoofd wat hoger op hun strooien kussentje, spuwden 
af en toe met onfeilbare vaardigheid en een fraaie boog over hun tenen op het 
middenpaadje tussen de rijen strozakken. Smakelijke boel! En wat een lucht! Frank 
kokhalsde. Toch je mond maar houen, je schikken, je aanpassen. Er was geen kans, 
deze mensen tot meer hygiënische gedragingen te overreden. Twee hadden de 
strozakken naast elkaar geschoven, lagen onder een stapel dekens, hun eigen en die 
van de verlofgangers. Acht wollen dekens! En ze genoten van de onmogelijk zware 
druk op hun lichamen, lachten van plezier over hun uitvinding: nou hadden ze het 
eindelijk es lekker warm. Prettige gedachte: as je met verlof ging, sliepen anderen 
onder je dekens. Was er een schurftlijder bij, kon je d’r van meeprofiteren. Zo hielp 
het wat als er bedderommel ontsmet werd na de ontdekking van de kwaal! Ba, wat 
een toestand!" 

Juist in dergelijke omstandigheden is een goede wasbeurt op z’n tijd onontbeerlijk. Toen de 
zeepschaarste ook het leger trof, was dat voor veel landstormers en landweermannen niet 
minder dan een ramp. Militairen moesten hun zeep voor de persoonlijke verzorging kopen in 
de kantines en militaire tehuizen. Officieel betaalden ze dezelfde prijs als in de 
burgermaatschappij, n.l. zestien en een halve cent voor een stuk huishoudzeep van 
honderdvijfentwintig gram en veertig cent voor een stuk toiletzeep van vijfenzeventig gram. 
Maar dat was de theorie. Het leger exploiteerde de kantines namelijk niet zelf, maar verhuurde 
deze aan particulieren. 
 
Veel kantinebazen hanteerden zonder blikken of blozen hogere verkoopprijzen dan in de 
burgermaatschappij. Dat was weliswaar illegaal, maar er werd weinig tegen gedaan, ondanks 
de vele en terechte klachten, die hierover geuit werden. Het gevolg was dat veel soldaten 
besloten dan maar geen zeep te kopen en zich met alleen water te behelpen. 
 
Officieren konden, dank zij hun hogere traktement, de kantineprijzen makkelijk betalen of 
konden nog wel eens zwart wat bijkopen. Ook werd er door officieren volop geritseld, althans 
volgens de manschappen. Met het juiste netwerk, zoals dat tegenwoordig heet, zat je niet 
zonder.  
 
Voor de gewone landstormer en landweerman was dat allemaal niet weggelegd. Met hun 
speciale distributiebonnen, die alleen in de militaire kantines geldig waren, konden ‘onze 
jongens’ niet terecht bij andere winkels of gemeentelijke distributiecentra en ook van thuis 
hadden ze niets te verwachten. Ook daar heerste gebrek. 
 
Vanaf mei 1918 liet de zeepverstrekking in het gemobiliseerde leger ernstig te wensen over. 
De zeepfabrieken konden voorlopig geen zachte zeep meer leveren en ook harde zeepsoorten 
kwamen maar mondjesmaat af. Daarop beval de opperbevelhebber van land- en zeemacht dat 
de in de militaire magazijnen aanwezige voorraad zeep slechts mocht worden uitgegeven aan 
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“de hospitalen en ziekenstallen voor de verzorging van mens en dier”.  
 
Voor de persoonlijke reinheid van de manschappen werd in plaats van zachte zeep zeeppoeder 
uitgereikt. Het rantsoen was echter zo klein dat een soldaat daarvan onmogelijk schoon kon 
worden en al helemaal niet als hij juist een zware velddienst achter de rug had. 
 
Het gevolg was dat de manschappen soms dagenlang geen zeep kregen uitgereikt en zich 
gedurende die tijd ook niet naar behoren konden wassen. Zoals in Delfzijl, waar de aldaar 
gelegerde landweermannen zich al meer dan elf dagen niet met zeep hadden kunnen wassen.  
 
Nog erger was het gesteld in het fort Markenbinnen bij Krommenie, waarvan de bezetting, 
ondanks herhaalde verzoeken van de commandant, eind september 1918 al meer dan drie 
maanden verstoken was van zeep. A.M. de Jong overdreef dus niet toen hij de hoofdpersoon 
van zijn mobilisatieroman tijdens een treinreis liet kennis maken met “twee ongemeen 
vervuilde vestingartilleristen”. 
 
Klachten hadden nauwelijks effect. De hygiënische toestand van het Nederlandse leger werd 
berucht. De socialistische krant Het Volk schamperde op 3 augustus 1918 
  

  
"Zeep wordt nog steeds niet verstrekt, ook ontvangen de militairen hiervoor geen 
bons. Het Nederlandsche leger kan men voortaan waarnemen door middel van den 
neus. Zien behoeft de vijand het niet meer; hij kan het voortaan ruiken." 

Gelukkig hoefde dit niet in de praktijk getest te worden. Nadat de wapenstilstand op 11 
november een eind had gemaakt aan de krijgshandelingen in Europa, kon ook het 
Nederlandse leger gedemobiliseerd worden. Onze jongens mochten naar huis, waarna 
langzamerhand de toestand normaal werd en ook een wekelijks bad met volop schuimende 
zeep weer tot de gewone dingen ging behoren. Bron: wereldoorlog1418.nl.  
 

Nieuwe wapens 

Sinds de vroegste Oudheid heeft de mens al middelen ontwikkeld en gebruikt om oorlog te 
kunnen voeren. Door de eeuwen heen is er altijd een continue evolutie geweest in de 
ontwikkeling van wapens. Het zwaard, de speer en de pijl en boog zijn gaandeweg vervangen 
door het geweer en het kanon. 

Om de mobiliteit te vergroten, werd de strijdwagen bedacht. In de Middeleeuwen deed het 
buskruit zijn intrede. De Zweed Alfred Nobel en zijn tijdgenoten ontwikkelden in de 
negentiende eeuw nieuwe springstoffen, zoals dynamiet, trinitrotolueen (TNT) en het buskruit. 
Tenslotte ontwierpen Robert Oppenheimer en zijn medewerkers aan het einde van de Tweede 
Wereldoorlog in de Verenigde Staten  de atoombom. En alsof dat allemaal nog niet genoeg 
was, werd onder leiding van Edward Teller in de jaren vijftig de waterstofbom ontwikkeld. De 
waterstofbom staat symbool voor de grootste explosie die de mensheid vandaag de dag kan 
maken. 
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Tijdens de Eerste Wereldoorlog ondervonden de strijdende partijen het effect van de moderne 
industriële en technologische ontwikkelingen op de oorlogvoering. De militaire kracht van een 
land was niet meer louter gebaseerd op de menselijke factor (de kundigheid van de officieren 
en de getraindheid van de manschappen). In toenemende mate ging het industriële potentieel 
meespelen. Hoe snel was de industrie in staat een leger van de juiste krijgsmiddelen te 
voorzien. De hoeveelheden kogels, bommen en granaten tijdens de Eerste Wereldoorlog waren 
gigantisch. 

De zoektocht naar nieuwe wapens leidde op termijn tot een wapenwedloop. Bij ieder nieuw 
middel dat werd bedacht, moest worden nagegaan of het eigenlijk wel bruikbaar was en moest 
er ook een methodiek worden bedacht om het optimaal te kunnen gebruiken. 

Berichten van en naar het front sturen was in de Eerste Wereldoorlog een enorm probleem. 
Weliswaar was radiocommunicatie toen volop in ontwikkeling, de communicatie verliep nog 
via duiven, koeriers en telefoonlijnen die (tijdens een offensief) regelmatig kapot werden 
geschoten. De walkie talkie, waarmee draadloos stemcontact tussen fronttroepen en 
commandanten mogelijk werd, zou pas één wereldoorlog later zijn intrede doen. 

Oorlogvoeren werd dus steeds ingewikkelder, vereiste steeds meer training en de vorming van 
specialistische eenheden. Verder moesten er natuurlijk voorschriften en instructies worden 
opgesteld na de introductie van nieuwe middelen. Zo werden na het eerste gebruik van gifgas 
– in de loop van 1915 – alle soldaten voorzien van gasmaskers. Dit werd vergezeld van 
instructiekaarten. Het had echter weinig zin soldaten te voorzien van een gasmasker en een 
instructiekaart als niet werd geleerd hoe het masker op een goede manier moest worden 
gedragen. Bron: schrijfspecialist.wordpress.com 

De tank is een gepantserd gevechtsvoertuig met rupsbanden en een geschutskoepel. De eerste 
ideeën over een dergelijk voertuig zijn van Leonardo Da Vinci (1452-1519) maar de eerste 
operationele tank werd gebruikt in de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Het nieuwe wapen 
heeft sindsdien dood en verderf gezaaid in vele conflicten in de twintigste eeuw. De tank, hét 
gevechtsvoertuig in de afgelopen eeuw, hoe heeft die zich nou eigenlijk ontwikkeld? 

De Eerste Wereldoorlog was een heel andere oorlog dan de voorgaande, omdat er veel 
modernere wapens bestonden. Daarom gingen de oorlogvoerende partijen plannen bedenken 
voor een nieuw sterk wapen te waarmee de oorlog gewonnen kon worden.  

Diverse ideeën waren al voorgesteld, maar geen één werd daadwerkelijk gebouwd vanwege de 
vele technische problemen, het gewicht en de kosten voor de productie. Ook waren vele 
generaals sceptisch over het nut van het wapen op het slagveld. In 1914 was zelfs een 
prototype nog niet gefabriceerd door de landen die deelnamen aan de Eerste wereldoorlog. 

De Britten begonnen in de loop van 1915, mede door het grote aantal slachtoffers onder de 
infanterie met de eerste experimenten. Overigens volgden door bedrijfsspionage al snel de 
Duitsers.  
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Het begon met legervrachtwagens die bepantserd werden om de infanteristen veilig naar het 
slachtveld te vervoeren. Vanaf 1902 werden speciale pantserwagens geproduceerd, deze 
konden niet op vele plekken gebruikt worden door de beperkte terreinvaardigheid. 

In 1914 kwam majoor Ernest D. Swinton op het idee om gepantserde sledes te laten 
voorttrekken door gepantserde rupstrekkers die volgeladen waren met soldaten. Die trekkers 
trokken de soldaten dan over de loopgraven van de tegenstander, wat veel tijd en levens 
scheelde omdat ze anders eerst door al het vele prikkeldraad heen moesten knippen. 

De plannen kwamen uiteindelijk bij de koning terecht die zijn generale staf opdracht gaf de 
mogelijkheden te onderzoeken. Asquith, de premier, beval namens de koning, Lord Kitchener, 
om de ontwikkeling van pantservoertuigen te laten bestuderen en daarvoor een commissie in 
het leven te roepen. Zo was de ontwikkeling van de eerste officiële tank: de Mark I, feitelijk 
gestart. 

Op 15 september 1916 werden de eerst tanks, in totaal 49 Mark I’s, ingezet. Van dit aantal 
hebben vanwege de diepe laag modder uiteindelijk maar 32 de gevechtsgebieden weten te 
bereiken. Al snel werd de Mark I opgevolgd door verbeterde types: Mark II, Mark IV, Mark V, 
Whippet. Na verloop van tijd kwamen ook het Franse en Duitse leger met een soort tank. In 
1917 de Schneider en in 1918 de A7V.  

De eerste tanks waren box tanks: een simpele doos van pantserstaal op rupsbanden waarin 
alles, bemanning, bewapening, motor en munitie, op elkaar gepropt was. 

Men wist nog niet precies wat het ontwerp en het doel van een tank moesten zijn. Toen de 
Britten Martel en Fuller en de Fransman Estienne het precieze doel van een tank hadden 
bepaald, maakten ze het basisontwerp wat nu ook nog wordt gebruikt: de motor achterin en 
bovenop een geschutskoepel.  

De Entente (militaire bondgenootschap tussen Engeland, Rusland en Frankrijk) had het plan 
om veel tanks in te zetten om het einde van de oorlog te bespoedigen. Toch was de tank niet 
de reden voor het einde van de Eerste Wereldoorlog. Er werd door de Entente gerekend op 
grootschalige inzet in 1919, de oorlog eindigde echter in 1918.  

Iedereen was er tegen het einde van WO I van overtuigd dat de tank hét wapen van de toekomst 
was. Toch werden er bijna geen tanks meer geproduceerd maar lag de nadruk op het ontwerp. 
Men schonk bijzondere aandacht aan de kwaliteit van de tank, zoals snelheid, maar ook aan 
het loopwerk, de schietkracht en het gewicht. 

In de jaren dertig begon het communistische Rusland onder leiding van dictator Stalin een 
wapenwedloop. Hierdoor gingen alle grote mogendheden over op de massaproductie van 
tanks. Men verdeelde de tanks in twee klassen: Een klasse voor de bewegingsoorlog en een 
klasse voor de ondersteuning van de infanterie. 

Alleen Frankrijk fabriceerde effectieve zware doorbraaktanks, alle andere mogendheden 
bouwden lichtere tanks. De Verenigde Staten hield zich buiten de wedloop in het bouwen van 
tanks. Bron: histoteek.nl. 

De eerste oorlog waarin wetenschappers een belangrijke rol speelden bij het verloop van de 
gevechten, was de Eerste Wereldoorlog. De rol van wetenschappers en technologen was 
enigszins ondoorzichtig. Ze werden ingezet als er problemen waren in de wapenindustrie zoals 
de chemici bij munitieproductie en bij de inzet van chemische wapens. 

Door de enorme vraag naar munitie en de overheersende rol van de artillerie op het slagveld 
was de munitieproductie van het allergrootste belang. Fysici die zich voor de oorlog bezig 
hielden met fundamenteel onderzoek werden nu op meer praktische onderwerpen ingezet, 
zoals radiocommunicatie of detectie van de vijandelijke artillerie, vliegtuigen of onderzeeboten. 
Door de zich snel ontwikkelende mechanisering van de middelen, waren er altijd genoeg 
problemen op te lossen voor werktuigbouwkundige ingenieurs. 
Wetenschappers waren uiteraard niet alleen bezig met wapenontwikkeling, maar ook met het 
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bedenken van tegenmaatregelen tegen de wapens van de tegenstander. De militaire top nam 
echter altijd de beslissing over het invoeren van hun voorstellen; de besluitvorming over het 
al dan niet in productie nemen van de middelen lag bij de industrie. 

 

Bron: geschiedenis24.nl 

Nu we allemaal weten hoe uitzonderlijk gewelddadig de Eerste Wereldoorlog is verlopen, 
kunnen we de vraag stellen in hoeverre het aspect ethiek meespeelde bij al die 
wetenschappelijke activiteiten. De natie riep de wetenschappers en zij deden massaal mee. De 
uitzonderingen zijn zo beperkt, dat aan hen vaak veel meer aandacht wordt besteed. Vooral 
als het gaat om de bekendste natuurwetenschapper van de twintigste eeuw: Albert Einstein 
(1879-1955). Einstein, Duitser van geboorte, kon het zich niet veroorloven om zich – met zijn 
Zwitsers paspoort – terug te trekken in het isolement van de wetenschap. De wereld dankt 
daar de relativiteitstheorie aan. Een enkele keer liet hij nadrukkelijk zijn afkeur van de oorlog 
blijken. Maar dan toch voornamelijk passief. Ook volgde hij trouw de vergaderingen van de 
zeer nationalistisch ingestelde Pruisische Academie der Wetenschappen en verliet Berlijn niet. 

Bovendien heeft Einstein bescheiden bijdragen geleverd aan de Duitse oorlogsinspanning door 
zijn bemoeienis met het gyrokompas van de firma Anschütz in Kiel. Dit gyrokompas werd 
toegepast in schepen van de Duitse marine. Een wetenschapper die zich liet boeien door de 
problemen van de gyrotechniek en daardoor even zijn pacifisme vergat? Einstein trok geen 
grens tussen zuiver fundamenteel onderzoek en toegepaste wetenschap. Ook al kon die 
wetenschap leiden tot de toepassing van een vernietigend wapensysteem. 

De betrekkelijk passieve houding van Einstein stond in scherp contrast met die van Madame 
Marie Curie (1867-1934) die – zeker vóór de Eerste Wereldoorlog – een grotere faam genoot 
dan Einstein. Madame Curie was een van de weinige vrouwelijke top-wetenschappers in de 
wereld. Poolse van geboorte had zij in Frankrijk (haar tweede vaderland) pionierswerk verricht 
op het gebied van radioactiviteit, dat bekroond werd met maar liefst twee Nobelprijzen – voor 
fysica in 1903 en voor chemie in 1911. 

Na de eerste slag om de Marne besloot Madame Curie haar kennis in dienst te stellen van 
haar nieuwe vaderland. Zij realiseerde zich dat Röntgenstraling een enorme hulp betekende 
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voor de medische diensten om slachtoffers door te kunnen lichten voor het opsporen van 
kogels en stukken granaat, problemen waar de Franse militair geneeskundige dienst zich in 
die tijd niet echt om bekommerde. 

 

Hoewel zij geen praktische ervaring had met Röntgenstraling, werd er onder haar leiding toch 
in korte tijd een radiologische dienst uit de grond gestampt. 

Haar doorzettingsvermogen en wil om resultaat te bereiken waren – net als in de wetenschap 
– enorm sterk. Ze leerde zelf een auto te besturen en een Röntgenapparaat te bedienen. Eind 
oktober 1914 waren de eerste 20 wagens, petites Curies genoemd, ingericht. Meer dan een 
miljoen gewonde Franse soldaten werden op die manier door haar toedoen onderzocht. 

Pas lang nadat de Eerste Wereldoorlog al was afgelopen hebben sommige wetenschappers 
hun bedenkingen geuit over hun inzet in die oorlog. Vooral het gebruik van gifgassen heeft 
aanleiding gegeven tot een discussie over de ethiek van bepaalde wapens en de rol die 
wetenschappers en technologen bij de introductie ervan speelden. 

Drie miljoen soldaten gedood door gebrek aan visie van militaire bevelhebbers, door 
mitrailleurvuur en artilleriebeschietingen werd kennelijk geaccepteerd. Dat hoorde er nu 
eenmaal bij. Maar gifgassen? Dat kon eigenlijk niet. 

Eén van de publicaties waarin nadrukkelijk op deze manier stelling werd genomen, was de 
biografie van Otto Hahn. Die verscheen overigens pas na de Tweede Wereldoorlog. Op een 
moment dat, na het gebruik van de atoombom tegen Japan, de discussie over het gebruik van 
massavernietigingswapens nadrukkelijk speelde. 

Fritz Haber heeft de verantwoordelijkheid voor het gebruik van chemische wapens altijd bij 
de Duitse militaire bevelhebbers gelegd. Hij was de bedenker en uitvoerder, maar nam niet de 
beslissingen over de inzet en heeft zich er later ook nooit van gedistantieerd. Hij verschilt 
hierin met Oppenheimer. Hij – de ‘vader’ van de atoombom – heeft zich nooit verzet tegen het 
gebruik ervan, maar sprak later wel van het feit dat natuurkundigen de zonde hadden leren 
kennen. In september 1945 had Oppenheimer een gesprek met toenmalig president Truman 
van de Verenigde Staten. Hij shockeerde hem met de uitspraak dat ‘er bloed aan zijn handen 
kleefde’. Waarop Truman duidelijk stelde dat het bloed alleen aan zijn handen kleefde. De 
wetenschapper bedenkt en ontwerpt, maar beslist uiteindelijk niet over het gebruik. Bron: 
schrijfspecialist.wordpress.com. 
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Dieren in de oorlog 

Een militair dier is een dier dat wordt gebruikt voor militaire doeleinden. Het kan worden 
gebruikt als trekdier, maar ook voor in de aanval. Gedomesticeerde dieren, zoals varkens, 
paarden, honden, ossen en kamelen, worden gebruikt voor transport en het detecteren van 
bommen. Ook olifanten, duiven en ratten zijn gebruikt tijdens oorlogen en er is onderzoek 
gedaan naar het gebruik van dolfijnen. 

• Het paard is het meest gebruikte dier uit de oorlogsgeschiedenis. Paarden werden 
gebruikt voor het trekken van strijdwagens en het dragen van soldaten. Door het 
zwaarder bepantseren van paarden en door de ontwikkeling van de stijgbeugel, werd 
de cavalerie het belangrijkste militaire onderdeel uit het leger in Europa voor eeuwen. 
Voorbeelden van bekende paardencavalerie waren de cavalerie van de Mamelukken en 
de Perzische cavalerie. Zie ook Krijgspaard. 

• Ook al kunnen olifanten niet gezien worden als gedomesticeerd, ze kunnen evenwel 
worden getraind om te dienen als vervoermiddel. Hymnes in het Sanskriet bevestigen 
het gebruik van olifanten voor militaire doeleinden 1.100 v.Chr. Een bekende groep 
olifanten werd gebruikt door Hannibal tijdens de Tweede Punische Oorlog. Ook tijdens 
de Tweede Wereldoorlog werden olifanten gebruikt door Japan en de geallieerden. 
Olifanten kunnen dingen verplaatsen op plekken waar voertuigen niet kunnen komen. 
Zie ook Krijgsolifant. 

• Kamelen worden vooral gebruikt in de Arabische landen. Ze kunnen makkelijker door 
woestijnen heen komen dan paarden en hebben veel minder behoefte aan water. 
Kamelen werden gebruikt in beide wereldoorlogen. Kamelen worden nog steeds 
gebruikt door het Indiase leger en door de Border Security Force, de douane van India. 

• Ezels werden gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog door het United States Army 
om voorraden over moeilijk terrein te vervoeren. Doordat ezels van nature geduldig en 
voorzichtig zijn, waren ze beter voor deze taak dan jeeps of paarden. Ezels werden 
gebruikt in Italië, Noord-Afrika en Myanmar. 

• Ossen werden vooral gebruikt als trekdieren, en dan vooral voor het trekken van 
artillerie. 

 
 
Een hond die werd gebruikt voor het opsporen van gewonde soldaten tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. Het dier draagt een gasmasker. 

• Honden weren al gebruikt door de Oude Grieken. Tijdens de verovering van Latijns-
Amerika, door de conquistadores, werden mastiffs gebruikt om krijgers te doden in 
Mexico, Peru en de Caraïben. Mastiffs en Duitse doggen werden gebruikt in Engeland 
tijdens de Middeleeuwen. Hier moesten ze paarden afschrikken of de ruiter 
uitschakelen, zodat hun baasje de ruiter kon doden. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
werden de zogenoemde antitankhonden gebruikt. Het Sovjetleger bond bommen 
rondom deze honden om zo tanks op te blazen. In veel legers werden honden gebruikt 
om mijnen te detecteren. Ze werden getraind om struikeldraad, mijnen en andere 
vallen te ontdekken. Soms werden honden ook gebruikt om sluipschutters of 
verborgen vijandelijke troepen te vinden. 

• Plinius de Oudere schreef over het gebruik van varkens tegen de vijandelijke olifanten. 
Zoals hij zelf duidelijk maakte zouden olifanten schrikken van het gekrijs van een 
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varken en zouden vluchten, waardoor soldaten van hun eigen leger vertrapt zouden 
worden tijdens de vlucht. 

• Soms worden ook neushoorns gezien als militaire dieren, maar omdat het pantser van 
een neushoorn eigenlijk heel gevoelig en dun is, en omdat neushoorns slecht zien, 
zouden ze slechte militaire dieren zijn. 

• Krijgsolifanten werden gebruikt door India, Myanmar, Perzië, Carthago, Hellenistische 
landen, Rome en de Numidiërs. 

Als levende bommen 

• Antitankhonden werden gebruikt door het Sovjetleger tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
• Project Duif was een project ontwikkeld door Amerika tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Duiven zouden gebruikt worden voor het dragen van geleide projectielen. 
• Vleermuisbom, een Amerikaans project waar guanovleermuizen gebruikt werden om 

kleine brandbommen te vervoeren. 
• Volgens Pr. Shi Bo, beschreven in het boek "Trente-six Stratagèmes Chinois", werden 

apen gebruikt tijdens een oorlog tussen de rebellen uit de provincie Yanzhou en het 
Chinese Keizerlijke Leger tijdens de Song-dynastie. De dieren werden gebruikt als 
levende brandbommen. De dieren werden aangekleed met stro, dat werd gedoopt in 
olie. De olie werd in brand gestoken en de apen werden vrijgelaten in het vijandelijke 
kamp. Zo vlogen de tenten van de vijanden in brand en ontstond er chaos. 

• Andere dieren zijn gebruikt door moderne terroristen in het Midden-Oosten om 
bommen aan vast te binden. Vooral ezels worden hier voor gebruikt. Deze dieren 
worden dan naar vijandelijke kampen gestuurd. 

Sinds de Middeleeuwen werden postduiven gebruikt voor het vervoeren van berichten. Tijdens 
beide wereldoorlogen werden deze duiven ook gebruikt. 

Sinds de Koude Oorlog bestaat er een project in Amerika waarbij dolfijnen en zeeleeuwen 
gebruikt worden om mijnen op te sporen en vermiste drenkelingen te vinden. 

Op land wordt Cricetomys gambianus, een rat, gebruikt om mijnen te detecteren. Door hun 
goede reuk kunnen ze makkelijk explosieven vinden. Door hun kleine lichaam en gewicht 
gaan de mijnen niet af. Deze combinatie maakt hen ideaal. 

Katten werden gebruikt door de Royal Navy om op ongedierte op hun schepen te jagen. 

Het is niet nieuw, dieren in een oorlog. Allerlei soorten dieren deden in de Eerste Wereldoorlog 
dienst in legers, minstens zoveel als in vredestijd. Al tijdens de Eerste Wereldoorlog werden 
talrijke nieuwe methoden toegepast die de dieren vervingen, zoals radio's. Na de oorlog 
verdwenen langzaam de paarden en duiven vanwege de nieuwe mobiliteit en technieken zoals 
vlaggen en draadloze communicatie. Desondanks deden tussen 1914 en 1918 nog veel dieren 
hier en daar dienst, zoals paarden voor het brengen van rapporten, indien er geen 
mogelijkheid was voor draadloos te communiceren, en voor het transporteren van troepen en 
voorraden. Ook duiven werden nog vaak ingezet. Niet alleen voor eventueel het brengen van 
berichten, maar ook voor het begeleiden van aangedreven Amerikaanse bommen En een 
andere soort dier dat wellicht nooit werd gebruikt tijdens een oorlog, de Mexicaanse 
guanovleermuizen die hun leven gaven voor het vervoeren van mini-brandbommen om zo de 
Japanse gebouwen in brand te steken. Maar welke dieren kwamen in het conflict 14-18? 
Werden ze gebruikt of waren ze vijanden? En als ze werden gebruikt, welke dienst deden ze?  

Het is al zeker eeuwen lang dat de mens communiceert. En één van de bekende middelen zijn 
duiven. Al reeds in de 19e eeuw werden duiven gebruikt als communicatie tijdens oorlogen, 
en dit bleef duren tot tijdens de Eerste Wereldoorlog. De zogenaamde oorlogsduiven waren 
meestal G.I. Joe duiven en Cher Ami duiven. Meer dan 100.000 postduiven werden tijdens de 
Eerste Wereldoorlog ingezet, waarvan zeker 95% slaagde hun boodschap over te brengen. De 
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duiven waren klein en snel, zodat ze niet gemakkelijk konden worden neergeschoten (al werd 
dat wel geprobeerd). De duiven werden in manden op de rug gedragen en regelmatig kwamen 
karren vol met manden de diertjes aanvoeren. Er was echter een probleem. De Eerste 
Wereldoorlog liet enkele nieuwe wapens ontstaan waarvan een de verschrikkelijkste, GAS! 
Men ontwikkelde gasmaskers en voor iedere dier had men een masker, uitgezonderd voor 
duiven. Hiervoor hadden de Duitsers een geniaal idee: een box met filters die in staat waren 
om de duiven in de box te beschermen tegen gas. En het plan werkte. De duiven konden 
echter niet ingezet worden tijdens een gasaanval. Ook tanks werden voorzien van duiven en 
een speciale opening om te communiceren; bijvoorbeeld achter de geschutstorens van de Mark 
tanks zat een luikje waardoor men de duif los liet. Naarmate de oorlog vorderde, werd de Mark 
V ingezet. Bovenop het dak werd een semafoor aangebracht. De semafoor was een klein 
seinpaaltje en diende niet voor de communicatie tussen de tanks onderling, maar als 
alternatief voor de postduiven bij het sturen van berichten naar achterliggende 
commandoposten. Achteraan op de tank werd een cijfer aangebracht ter identificatie. 
Wanneer de tank een sein gaf, liep een koerier naar de tank. oorlog werden vooral vlaggen 
gebruikt als sein en de Duitsers gebruikten de draadloze radio die uiteindelijk een enorme rol 
zou spelen tijdens de Blitzkrieg. 

 

Bron: geheugenvannederland.nl. 

Duiven werden niet alleen ingezet als postduif, maar de Duitsers gebruikten de duiven ook 
als spionnen. Onderaan de duif werd een kleine fotocamera voorzien die tijdens de vlucht 
foto's nam. Het plan was in theorie geslaagd, maar ik praktijk gedoemd te mislukken. De 
duiven namen wel foto's van het vijandelijke front, maar ook van hun eigen front. Bovendien 
waren de foto's niet indrukwekkend geslaagd; vaak stond een vleugel of helemaal niets op de 
foto, ondanks de soms maandenlange training. 

Kanaries werden opgeofferd voor het melden van zuurstofgebrek. De gele beestjes werden niet 
gebruikt voor hun prachtige gezang of getjilp dat de soldaten kon vermaken, maar voor hun 
leven. Kanaries werden toen vooral gebruikt als een soort alarm in tunnels tijdens het 
uitgraven. De beestjes werden in kleine hokjes naar de diepste punten van de tunnels 
gebracht. Wanneer de kanarie dood viel, kon maar drie redenen zijn: 
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- Natuurlijke dood 
- Gebrek aan water of voedsel 
- Zuurstofgebrek, meestal door koolzuurgas dat zich verzamelt door het grotere SG 

onderin gangen en mijnen 

Hoe dan ook, men aanvaarde het laatste punt altijd als de doodsoorzaak en vluchtte uit de 
tunnel wegens zuurstofgebrek. 

Honden werden ingezet voor het jagen op ratten. Ze werden ook ingezet tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. De meest bekende inzet is het slapen van kleine karren waarop voorraden of 
een machinegeweer werd geplaatst. Maar de hond deed tijdens de Eerste Wereldoorlog als een 
van de weinige dieren zoveel dienst. Net zoals postduiven werd de hond gebruikt als loper voor 
berichten. In tegenstelling tot de duif werd de hond wel beschermd tegen gasaanvallen tijdens 
het overbrengen van de boodschappen. Met speciaal ontworpen gasmaskers met zelfs 
bescherming aan de ogen (wat bij de dieren niet vaak voorkwam), kon de hond ook ingezet 
worden tijdens een gasaanval. Niet alleen om deze reden werden honden ingezet. Vaak bevond 
het hoofdkwartier zich vier kilometer vanaf de voorste linie en een hond liep dit binnen het 
uur. Ze waren niet alleen snel, maar ook betrouwbaar en behendig. Zo behendig dat ze zonder 
problemen over hindernissen zoals kraters, loopgraven, obstakels en noem maar op, konden 
lopen. Honden werden ook als medische hulp gebruikt als de soldaat verwond werdt. Deze 
honden werden vaak gekenmerkt met een rood kruis op een witte achtergrond. Ze konden 
trouwens ook nog gezelschap geven aan soldaten, zoals de bekende foto's van de vliegende 
azen die vergezeld worden door hun honden, zoals Manfred von Richthofen, en de bekende 
foto met Adolf Hitler met zijn kameraden en de hond Fox tijdens zijn revalidatie. Bron: 
forumeerstewereldoorlog.nl 

‘Das ist ja der wahre Satan’, stottert der Bauer entgeistert.  
‘Jawohl’, sage ich stolz, ‘das ist eben altes Miltär. Damit soll Mann nicht anfangen.’ 
 
Bovengenoemd citaat is een passage uit het boek Der Weg Zurück van de schrijver Erich 
Maria Remarque uit 1931. Het boek handelt over de vergeefse pogingen van een groep Duitse 
veteranen uit de Eerste Wereldoorlog om hun draai in de burgersamenleving te vinden. De 
hoofdpersoon Ernst heeft zich, nadat ze de loopgraven definitief de rug toe hebben gekeerd, 
ontfermt over de 'oorlogshond Wolf'. De boer noemde de hond 'een echte satan', nadat de 
herdershond Wolf zijn Duitse dog Pluto verscheurd had. 
 
Even daarvoor had de boer Ernst nog gewaarschuwd voor zijn Duitse dog Pluto, die er juist 
om bekendstond tientallen andere honden afgeslacht te hebben. Ernst had de waarschuwing 
in de wind geslagen met de mededeling dat Wolf eerst die' Scheisspluto fertigmachen' moest. 
 
In een latere passage, wanneer Wolf op een kudde schapen afstormt, probeert Ernst op zijn 
beurt de schaapherder te waarschuwen. De schaapherder reageert laconiek en wijst de 
hoofdpersoon erop dat Wolf toch een herdershond is en dat die niets zal doen. Ernst probeert 
de herder uit te leggen dat wolf een 'oorlogshond' is en 'onder de granaten groot geworden is'. 
Tot stomme verbazing van Ernst blijkt Wolf heel goed in staat de kudde bijeen te drijven en 
de schaapherder wil de hond meteen van hem kopen.  
 
Tussen de regels door begrijpt de lezer dat waar de hoofdpersoon niet in staat is om zijn rol 
in vredestijd te vinden een dier daar wel toe in staat is. 
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Bron: historianet.nl 

In een notendop bevat dit bovengenoemde voorbeeld alles wat de mens-dier relatie in een 
oorlog met zich meebrengt. Hoe dapper en nuttig de dieren soms ook geweest kunnen zijn, 
dat zijn ze natuurlijk voor willekeurig welke baas. Ze zullen zich niet afvragen of ze aan de 
goede kant vochten en niet in vertwijfeling vallen over hun handelen. Hoewel hierbij een 
kanttekening geplaatst moet worden; ook dieren ervaren wel degelijk stress en worden 
bovendien veelvuldig slachtoffer van het oorlogsgeweld.  
Het Amerikaanse leger kende na de Tweede Wereldoorlog zelfs een speciaal programma waarin 
militaire honden weer gewend werden aan het leven in de burgermaatschappij. 
 
Bij het gebruik van dieren in oorlogstijd wordt meestal meteen gedacht aan paarden. De 
cavalerie heeft eeuwenlang gebruik gemaakt van deze dieren als transportmiddel. Ook 
trekdieren en lastdieren, zoals ezels en muildieren, worden veel genoemd. Toch moeten we 
aan een veel grotere variëteit uit ons dierenrijk denken, wanneer het gaat om het gebruik van 
beesten in oorlogstijd. 

Zo werden glimwormen door de Britse soldaten in de loopgraven gebruikt om bij nacht in staat 
te zijn kaart te lezen en werden er tijdens de Birma campagne in de Tweede Wereldoorlog door 
het Britse leger nog zestienhonderd olifanten gebruikt, die eerst op de Japanners waren 
buitgemaakt. 
 
Wanneer we het hebben over de ervaringen van militairen en dieren in oorlogstijd, gaat het 
nog veel verder. Dan moeten we ook denken aan ongedierte als luizen en ratten, dieren als 
voedsel en gewoon lastige dieren. 'Lastige dieren' lijkt in eerste instantie een vreemd begrip, 
maar hierbij moet men denken aan rondzwervende dieren op het slagveld.  
 
Zo waren de roofdieren uit Ouwehands Dierenpark op de Grebbeberg tijdens de Duitse inval 
in mei 1940 wel gedood, maar de apen en tropische vogels had men losgelaten. Deze dieren 
zouden vervolgens al krijsend rondhangen in de bomen op de berg en in de nacht voorafgaand 
aan de Duitse stormloop voortdurend de Nederlandse militairen verontrusten dan wel uit hun 
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slaap houden. Ook kan men denken aan de muggenplagen die ontstonden door het 
stilstaande water in de geïnundeerde gebieden. Een ander voorbeeld zijn de muizenplagen die 
in de steppes van Rusland tijdens de Tweede Wereldoorlog hele pantsercolonnes tot stilstand 
dwongen. De beestjes hadden de complete bedradingen van de voertuigen doorgeknaagd. 
 
Ratten worden veelal genoemd als ongedierte. Tegenwoordig weet men deze dieren echter ook 
voor een heel nuttige taak in te zetten. Zo blijken ze prima in staat om mijnen op te sporen. 
Ook varkens blijken deze opdracht uitstekend aan te kunnen. Op zee worden ook dolfijnen 
voor deze taak ingezet. Het opsporen van mijnen en explosieven op het land werd en wordt 
wereldwijd echter vooral door honden gedaan. 

In de Tweede Wereldoorlog hebben met name de Russen hiermee grote successen behaald. Zo 
werden alleen al in 1943 door Russische 'mijnenhonden' vijfhonderdnegenentwintigduizend 
Duitse mijnen opgespoord. De heldenrol was weggelegd voor de hond Zucha die tweeduizend 
mijnen opspoorde in 18 dagen. 
 
Men zou bij deze successen verwachten dat de Russen het voordeel van 'de beste 
mensenvriend', de hond, wel in zouden zien. Toch aarzelden ze niet honden ook in te zetten 
in een soort van kamikazerol. Zo werden honden grootgebracht die steeds hun voedsel kregen 
onder tanks met draaiende motoren. Wanneer Duitse pantserformaties in de buurt waren 
gelokaliseerd, werden deze honden eerst uitgehongerd en vervolgens met explosieven 
omhangen... 
 
De goede reuk en het goede hoorvermogen van de hond, gecombineerd met de mogelijkheid 
een hond goed af te richten, waren al sinds jaar en dag bekend. Ook nu nog worden honden 
voor allerlei taken door krijgsmachten overal ter wereld gebruikt. Alleen al het Belgische leger 
heeft er meer dan vijfhonderd in dienst.  

In de Eerste Wereldoorlog werd het Duitse thuisfront opgeroepen honden af te staan 'voor het 
vaderland'. Duizenden honden werden ingelijfd. Ten behoeve van de inzet van de Special Air 
Service (SAS) werden door de Britten zelfs honden aan parachutes neergelaten. Dit deden ze 
overigens, bij gebrek aan landingsbanen in Birma, ook met muilezels die, om te voorkomen 
dat ze met hun gebalk de posities aan de Japanners verraden, eerst de stembanden werd 
doorgesneden. 
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Bron: wereldoorlog1418.nl 

 
De inzet van dieren heeft in de geschiedenis dusdanige bewondering bij de mens verworven 
dat er ook veelvuldig onderscheidingen zijn uitgereikt aan dieren. De Britten hebben zelfs een 
speciale onderscheiding voor dieren: de Dickin Medal van de dierenbescherming (PDSA). 

Het bovengenoemde relaas over honden doet vermoeden dat het vooral honden zijn die deze 
onderscheidingen in de wacht slepen. Toch is een van de bekendste gedecoreerde beesten de 
kat Simon van de Britse torpedobootjager HMS Amethyst. Simon bleef volhardend op ratten 
jagen, terwijl het schip dagenlang vastlag op een zandbank en onder vuur lag van Chinese 
kustbatterijen tijdens de gevechten tussen de nationalisten en de communisten. Het dier 
raakte gewond, werd geopereerd en ging vervolgens verder met de rattenjacht.  

 

 
De jacht op ratten was op dat moment van het grootste belang, omdat de voedselvoorraden 
van het schip op dreigden te raken. De grootste rat die er rondliep en die de bemanning 
herhaaldelijk getracht had te vangen, had van hen de bijnaam Mao Zedong gekregen. In een 
direct duel slaagde Simon erin deze rat te doden. Tussendoor had de kat nog even tijd om de 
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vele gewonden aan boord te troosten. De medaille moest uiteindelijk postuum worden 
uitgereikt, omdat de kat alsnog aan de gevolgen van zijn verwondingen zou bezwijken. 
 
Ook postduiven zijn voor hun dapperheid gedecoreerd. In Brussel staat zelfs een monument 
voor deze dieren. Postduiven werden gebruikt om berichten over te vliegen. Veel van deze 
berichten hebben talloze militairen het leven gered. Cher Ami was zo'n duif. Het beestje werd 
gebruikt door de Amerikaanse 77e divisie tijdens de Eerste Wereldoorlog. Tijdens de strijd in 
de Argonnen brak een Amerikaans bataljon door, maar raakte vervolgens in de bossen achter 
de Duitse linies het contact kwijt met de rest van de divisie. Dit zogenoemde Lost Bataljon 
werd zwaar beschoten door de eigen artillerie. De commandant liet de duif gaan met het 
bericht: ‘We are along the raad parallel to 276.4. Our own artillery is dropping a barrage 
directly on us. For heaven's sake stop it. 

De Duitsers probeerden de duif neer te schieten, maar ondanks dat ze het beestje zware 
verwondingen toe wisten te brengen aan zijn oog en poot, slaagde het erin de Amerikaanse 
linies te bereiken. Cher Ami verloor een pootje en een oog, maar werd goed verzorgd. De duif 
kreeg de Croix de Guerre avec palmes uitgereikt en werd overgebracht naar de Verenigde 
Staten, waar hij een heldenontvangst kreeg. Na zijn dood in 1919 werd de duif opgezet en 
sindsdien is hij nog steeds te bewonderen in het National Museum of American History van 
het Smithsonian Institute in Washington.  

In de Eerste Wereldoorlog moesten duiven vooral oppassen voor Duitse kogels en gifgas. In de 
Tweede Wereldoorlog kwam daar een andere tegenstander van formaat bij: door de Duitsers 
getrainde haviken. Deze vijand kostte de special agent Mary of Exeter - postduiven werden 
veel door verzetsbewegingen en inlichtingendiensten gebruikt - een vleugel. Daarnaast was 
het beestje ook nog geraakt door drie Duitse kogels. De duif overleefde en in 1950 werd ze op 
het militaire erekerkhof van Londen begraven, na nog van een welverdiende oude dag te 
hebben genoten.  

De Britse duif Gustav, beroemd geworden omdat hij als eerste op D-Day zijn berichtje 
thuisbracht, kwam wat ongelukkiger aan zijn einde. Nadat de PDSA Dickin Medal aan deze 
duif was uitgereikt, kwam Gustav aan zijn einde omdat iemand op hem was gaan staan. 
 
De duif Gustav mag dan niet lang van zijn veteranenleven hebben kunnen genieten, voor de 
hond Rin Tin Tin gold het tegenovergestelde. Het beest, een Duitse herder, werd door een 
Amerikaanse militair gevonden op het slagveld van Saint Mihiel in de Eerste Wereldoorlog. De 
hond leed zwaar onder shellshock en de Amerikaanse militair Lee Duncan ontfermde zich over 
de 'krijgsgevangen hond'. 

Hij nam zelfs contact op met de krijgsgevangen Duitse hondentrainer om ervaringen met hem 
te delen. Lee Duncan nam Rin Tin Tin mee naar huis na de wapenstilstand. Daar leerde hij 
de hond allerlei kunstjes en dit werd ontdekt door een Hollywoodproducent. Die besloot de 
hond met al zijn vaardigheden tot HolIywoodster te bombarderen. 

Rin Tin Tin zou in zesentwintig films de hoofdrol spelen. Het schijnt dat de hond in zijn dagen 
als veteraan een eigen kok had die hem een elke dag een diner bereidde met tenderloin steak. 
Het verhaal gaat dat hij is gestorven in de handen van een prachtige actrice. Veel hiervan kan 
waarschijnlijk worden toegeschreven aan de gebruikelijke Hollywoodmythes. Zo kwamen er 
bijvoorbeeld ook tienduizend brieven per week aan fanmail binnen. 

Lee Duncan begon met nakomelingen van Rin Tin Tin een trainingsschool voor honden voor 
het Amerikaanse leger in de Tweede Wereldoorlog. Na de Tweede Wereldoorlog begon hij ook 
nog een rehabilitatiecursus voor deze honden, zodat ze terug konden keren naar de families 
die ze aan het leger hadden gedoneerd. 

De terriërs Rommel en Hitler en andere bekende dieren 
Naast de taak in de werkelijke strijd, werden dieren ook vaak gehouden als gezelschapsdier 



157 

 

of als mascotte. Dit was en is natuurlijk een belangrijke factor voor het moreel. Zelfs de hogere 
generaals hadden hier een handje van. Zo had de Britse generaal Montgomery twee terriërs, 
waarvan hij de ene Rommel en de andere Hitler had genoemd. 

De Poolse 22e compagnie Army Service Corps (artillerie) in de Tweede Wereldoorlog hield er 
zelfs een beer op na. De beer heette Voytek en hielp, naast het hooghouden van het moreel, 
ook mee met het ontladen van de zware granaten. Uiteindelijk zou Voytek bij de 
overwinningsparade in Glasgow als soldaat mee marcheren. Hij werd gedemobiliseerd in de 
dierentuin van Edingburgh. 

 
Bron: duitslandweb.nl. 

De mascotte van de Duitse kruiser SMS Dresden uit de Eerste Wereldoorlog kreeg niet zo'n 
mooie demobilisatie. De kruiser werd in 1915 tot zinken gebracht door de Britse kruisers HMS 
Glasgow en Kent. Een van de weinige overlevenden was de mascotte van de SMS Dresden; 
een varken. De Britse matrozen die het in het water rondzwemmende varken oppikten, 
adopteerden het en gaven het de naam Tirpitz (naar de opperbevelhebber van de Duitse 
zeevloot). Tirpitz bracht in 1919 bij een veiling van varkensvlees, ten bate van het Rode Kruis, 
1.785 Britse ponden op. 

Dieren zullen altijd gebruikt worden door mensen in de krijgsmacht. Door het oprichten van 
monumenten en het uitreiken van medailles lijkt het alsof de beesten zich bewust zijn van de 
rol die de mens ze geeft. Waar het gaat om het lijden van de dieren te gedenken, lijkt het nog 
op zijn plaats. Toch is het bekendste voorbeeld uit de meest recente geschiedenis van het 
gebruik van dieren in de krijgsmacht een teken aan de wand. Iedereen herinnert zich de foto's 
uit de Abu Ghraib-gevangenis in Irak, waar honden opgehitst werden tegen weerloze en 
doodsbange Iraakse gevangenen. Ook dit kunnen we van Rin Tin Tin verlangen.  Bron: 
wereldoorlog1418.nl. 
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Bron: volkkrant.nl 
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Het gebruik van vlammenwerpers 

Op 26 februari 1915 vond bij de Franse plaats Malancourt een gebeurtenis plaats die diepe 
indruk maakte op de Franse soldaten. Op de Duitsers ook trouwens. Klokslag twaalf uur 
spoten twaalf straalpijpen een moordend vuur op de Franse loopgraven over een breedte 
van zevenhonderd meter. In angst en paniek viel men terug op de tweede stelling. De eerste 
vlammenwerperaanval was een feit. Wat was hier aan voorafgegaan? We gaan een stukje 
terug in de tijd.  

 

Franse vlammenwerpereenheid in actie bij een demonstratie of oefening 

Vuur is als krijgsmiddel nog ouder dan de weg naar Rome. In de geschiedenis van de 
mensheid vinden we diverse verhalen over het gebruik van vuur als wapen. Een van de 
oudste staat in de Bijbel opgetekend. In Richteren 15 vers 4 en 5 staat een verhaal over 
Simson, dat zich afspeelde meer dan 1000 jaar voor Christus: ‘En Simson ging heen en 
ving 300 vossen en hij nam fakkelen en keerde staart aan staart en deed eenen fakkel 
tusschen twee staarten in het midden; en hij stak de fakkelen aan met vuur en liet ze lopen 
in het staande koren van de Filistijnen, en hij stak in brand zowel de korenhopen als het 
staande koren, zelfs tot de wijngaarden en olijfbomen toe.’ 
 
Het gebruik van brandende pijlen rond 500 v. Chr. wordt beschreven door Sun Tzu Wan 
in de oudst bekende militaire verhandeling 'De kunst van het oorlogvoeren'. In het jaar 413 
v. Chr. noemt Thucydides het gebruik van brandschepen door de Grieken uit Syracuse in 
een poging hun stad te verdedigen tegen de Atheners. Het lukte niet. De Atheners kregen 
de branders onder controle. Hannibal wordt toegedicht dat hij in 200 v.Chr. de Romeinen 
op de vlucht joeg door tussen de hoorns van een aantal ossen vuurpotten aan te brengen 
en de kudde op hol te doen slaan in de richting van de vijandelijke slagorde.  
 
Vuur dus als probaat middel tegen brandbare schepen, veldversterkingen en ook als 
schrikaanjagend anti-personeelsmiddel. Het op de juiste plaats brengen van dat vuur 
leverde echter nogal wat problemen op. Staande op een wal kun je natuurlijk wel een 
brandende pot pek naar beneden gooien, maar andersom is zeer lastig. Het werken met 
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werp- en slingertuigen was een hachelijke zaak, want de brandbare substantie vloog alle 
kanten uit, ook wel de eigen rijen in. Het werken met dieren ging ook niet altijd goed, want 
de dieren, gek van angst, vlogen alle kanten uit, ook de verkeerde.  
 
Het zoeken, reeds zeer lang geleden, was dus naar een middel om het vuur zonder gevaar 
voor eigen verliezen ter bestemder plaats te krijgen en tevens naar een substantie die goed 
brandde, liefst onblusbaar, teneinde de verstoring zo groot mogelijk te doen zijn. De eerste 
beschrijving van iets dat doet denken aan onze moderne (1914-1918) vlammenwerper is 
ook van de eerder genoemde Thucydides. Hij was ooggetuige van een slag in de 
Peloponesische oorlog en beschrijft de aanvallen op de steden Plataä en Delion in het jaar 
424 v.Chr.: 'De belegeraars namen een boom en zaagden die middendoor, holden de twee 
helften uit en voegden ze toen precies weer aan elkaar, zodat een buis ontstond. Aan het 
uiteinde bevestigden zij een ketel, waarin vanuit de buis een ijzeren blaaspijp ging. Dit 
apparaat voerden zij met een wagen naar de stadswal, op de plek waar het meeste hout 
was verwerkt in de verschansing. Vervolgens werden aan het achtereinde van de buis grote 
blaasbalgen aangebracht. Zodra deze bewogen werden, joeg de luchtstroom over de ketel 
met brandende pek en zwavel. Een geweldige vlam sloeg tegen de borstwering, zodanig dat 
geen mens daarop blijven kon.'  

 

Links: een Duitse vlammenwerpereenheid met officier. 
Rechts: een duidelijk voorbeeld van het angstwekkende geweld veroorzaakt door de 

vlammenwerpers. 
(Let op de Duitse soldaten rechts onder in beeld in verhouding tot de vuur- en 

rookkolommen) 

Diverse keren in de geschiedenis komen we na deze beschrijving nog vermeldingen tegen 
van vuur dat door luchtdruk verplaatst wordt. Uiteindelijk was al in het jaar 200 v.Chr. 
door Ktesibios een dubbelwerkende drukpomp uitgevonden, die gebruikt werd voor het 
blussen van branden. Het was dus een kleine stap om dit instrument ook te gebruiken als 
vlammenwerper. Maar dan moet je wel vloeibaar vuur hebben. Daaraan werd ook gewerkt. 
Het beroemde 'Griekse vuur' voldeed aan de eisen voor een behoorlijk krijgsmatige inzet. 
Door wie uitgevonden en wat de bestanddelen waren, weten we niet. De basis moet 
petroleum geweest zijn. De destillatie van petroleum wordt al in 400 A.D. beschreven door 
de chemicus Zosinus van Panapolis uit Alexandrië. Verder moeten daar nog zaken in 
gezeten hebben als zwavel, wijnsteen, lijm, pek, gesmolten salpeter en gummi. Helemaal 
precies weten we het niet. De pyrotechniek was destijds staatseigendom en derhalve 
staatsgeheim. De monarchen hielden dat graag zo.  
 
Wel deden vele legendes de ronde over de herkomst van het Griekse vuur. Zo vertelt 
Constantijn de Purpergeborene, die de redding van zijn stad Byzantium in het jaar 914 te 
danken had aan het Griekse vuur, dat een engel uit de hemel het geheim aan de eerste 
christelijke keizer Constantijn meegedeeld heeft. Toen op zekere dag een gezagsdrager uit 
het rijk de kerk binnen kwam, nadat het geheim aan een vreemd volk verraden had, werd 
hij terstond door een uit de hemel komend vuur verteerd. In een militair geschrift van 
dezelfde Constantijn vermeldt hij ene Kallinikos als de uitvinder van het Griekse vuur.  
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Dat de Byzantijnen er niet in slaagden het geheim te bewaren, bewijzen de aantekeningen 
van dr. Moritz Meyer in zijn ‘Handboek der geschiedenis van de wapentechniek’:  

   813 De Bulgaren veroveren Mesembria. Hierbij vallen 36 syphons en van 
daaruit te verschieten vloeibaar vuur in handen.   

  904  Cameniata vertelt dat in dit jaar op de houten verdedigingwerken van 
Thessalonica door de Saracenen vuur gespoten en in vaten geworpen 
is.  

1085  De Tunesiërs hebben op hun schepen machines waarmee ze vuur 
uitwerpen en daarbij wordt uitdrukkelijk een donderend lawaai 
vermeld.  

1098  In een zeeslag met de Pisanern hebben de Grieken onder Alexius 
Connenus vuurbuizen op boeg en hek van de schepen in de vorm van 
dierenkoppen.   

1148  Plantagenet gebruikt bij de belegering van Montreuil-Bellay Grieks 
vuur.   

1193  Philippe Augustus' ingenieur Gauberi gebruikt Grieks vuur om de 
Engelse schepen op de rede van Dieppe te bestrijden.   

1438  Brescia heeft vuurblaaspijpen.   

1448  De Hongaren hebben bij hun veldtochten tegen de Turken naast 
bombardons ook vuurblaaspijpen op hun wagens.   

1482  De pauselijke troepen hebben voor Castel Marino naast kruitgeschut 
ook vele vuurblaaspijpen.   

In het verdere verloop van de middeleeuwen ging de kennis inzake de bereidingswijze van 
het Griekse vuur verloren. Men hoorde er eeuwenlang niets meer over. Plotseling duikt het 
weer op. In 1844 verschijnt er een verslag van Kurd Wolfgang von Schönig, getiteld: 
'Historisch biografische berichten over de geschiedenis van de Brandenburg-Pruissische 
artillerie'. Hierin komt de volgende geschiedenis voor:  in het jaar 1702 wendde zich middels 
de koninklijke gezant in Den Haag, de heer von Schmettau, de uitvinder van een 
zogenaamde slangen-brand-spuit, ene P. Lange, tot de koning om een aanstelling bij de 
artillerie. Hij kreeg de aanstelling met de rang van 1e luitenant. De machine, waarvan hij 
een tekening overlegde, zou een vuurmassa, twaalf voet breed, veertig schreden ver 
spuiten.  
 
De uitvinder had de overgelegde tekening begeleid met de woorden: Twee spuiten zijn in 
staat een bres te verdedigen. De machine is zo licht dat ze door 4 man gedragen kan 
worden. Ze kan ook met water worden gevuld om een brand te doven, alsook op schepen 
geplaatst worden om de zeilen van de vijand weg te branden. De kolonel Schlundt moest 
de machine testen. Lange werd, zoals in de akte werd vermeld, wegens zijn bijzondere 
wetenschap en oorlogservaring als 1e luitenant aangesteld en wel met een beloning van 
vierentwintig Taler i.p.v. achttien Thaler wat gebruikelijk was bij die rang. In het jaar 1704 
werd hij echter weer ontslagen. Waarschijnlijk omdat bij toch niet in staat was zo met het 
vuur om te gaan als hij beloofd had.  
 
In het jaar 1755 is er een Parijse goudsmid, genaamd Dupré, bezig om kunstmatig 
diamanten te maken, waarbij hij per ongeluk op een brandbare vloeistof stuit die niet te 
doven valt. Lodewijk XV beveelt proeven op de kanalen van Versailles en op de binnenplaats 
van het arsenaal te Parijs. De oorlog met Engeland is nabij en Duprè beproeft zijn middel 
in de haven van Le Hâvre. Het zou hier om een vloeibare brandmassa gaan, die de sloep 
verteerde waarop ze geworpen werd. Hoe dat gebeurde, vermeldt de historie niet. Het effect 
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was echter zo afgrijselijk dat zelfs de meest geharde soldaten met afschuw werden vervuld. 
Lodewijk XV kreeg een aanval van menselijk gevoel en verbood het wapen. Hij verbood 
Duprè zijn vinding bekend te maken en om zich van zijn zwijgen te verzekeren verleende 
Lodewijk hem een pensioen van dertigduizend ponden en decoreerde hem met de 
Michaelsorde. Dupré nam zijn geheim mee in het graf.  
 
Hierna wordt weinig meer vernomen ever vloeibaar vuur. Wel over artilleriegranaten die 
brand veroorzaken. Vloeibaar vuur duikt eerst weer op in l904, als de Japanners Port 
Arthur met vlammenwerpers verdedigen. Ook in Duitsland waren experimenten gaande 
met vloeibaar vuur. De pyrotechnicus Fiedler had rond de eeuwwisseling de oeroude 
gedachte van het Griekse vuur verder ontwikkeld en voerde bij de volksfeesten in Berlin-
Weissensee een zogenaamd 'brandend meer' op. Een groot vuur overspoelde plotseling op 
een afschuwelijk mooie manier voor het stomverbaasde publiek het vredige water.  
 
Deze Fiedler was een oudgediende genist. Onder de indruk van de belegering van Port 
Arthur, aan welke slag meerdere korte afstandswapens hun ontstaan danken, meende hij 
dat ook zijn vinding voor militaire doelen bruikbaar zou zijn. In het jaar 1905 bood hij het 
leger zijn vuurspuitapparaat aan. Nadat er beduidende verbeteringen waren aangebracht, 
werden deze apparaten in 1909 door een ingenieurscomité beproefd en na nog verder 
ontwikkeld te zijn in de Genie Belegeringstrein opgenomen. Deze apparaten waren echter 
nog niet oorlogsklaar, maar dat bleek pas later.  
 
Ongeveer tegelijkertijd met Fiedler's uitvinding werd ook door een ander de gedachte van 
het Griekse vuur weer opgepikt. We zien dit verschijnsel wel vaker in de geschiedenis; de 
tijd schijnt dan rijp voor een bepaalde ontdekking te zijn.  
In het jaar 1907 vond in de vesting Posen een grote manoeuvre plaats, waarbij ook de 
brandweercommandant van Posen, dr. Reddemann als compagniescommandant 
opgeroepen was. Deze Reddemann kreeg van de gouverneur van de vesting opdracht met 
zijn genisten door middel van een nieuw en verrassend brandmiddel de op het fort geplande 
aanval af te staan. Reddemann wist zich vindingrijk door deze opdrachten heen te slaan. 
Hij zette een kleine stoombrandweerspuit van zijn brandweerkorps in een onderaards 
gewelf, liet een groot aantal vaten klaarzetten en verbond deze door slangenleidingen met 
de stoomspuit: 'Gedurende de opbouw van dit geheel deed onze brandweerchef op de 
Posense hoofdbrandweerkazerne met handspuiten proeven om een zo brandbaar mogelijk 
mengsel te vinden om weg te spuiten en een ontsteking om het zaakje in de hens te krijgen.'  

 

Duitse vlammenwerpereenheden in actie; de geweldige rookontwikkeling bood dekking bij 
de aanval  

Dit lukte allemaal. De ontsteking werd een fakkel waarmee het hem lukte om de straal 
vloeistof over de hele lengte in brand te houden. Natuurlijk werd er tijdens de aanval niet 
met vlammenwerpersvloeistof gespoten. Op het hoogste bevel werd er ook geen water 
gebruikt, opdat de infanteristen niet van hun stormladder zouden vallen door de plotselinge 
afkoeling door het water. Het was echter duidelijk dat de infanteristen geen schijn van kans 
zouden hebben gehad tegen de vloeibare vuurstorm. Fiedler en Reddemann kenden elkaar 
niet; zij waren onafhankelijk van elkaar op hetzelfde idee gekomen. De oorlog bracht ze 
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samen.  
 
Meteen na het begin van de oorlog kreeg Reddemann de opdracht van het Ministerie van 
Defensie zijn proeven weer op te nemen en zijn wapen zo spoedig mogelijk aan het front in 
te zetten. Hij was intussen als brandweerman gepromoveerd tot hoofd van de brandweer 
in Leipzig en vormde daar uit 41 vrijwilligers, de meesten beroepsbrandweerlieden, een 
kleine experimentele eenheid die als 'Flammenwerfer Abteilung Reddemann' naar het front 
ging.  
 
De eerste vlammenwerperactie vond dus plaats op 26 februari 1915 bij de Franse plaats 
Malancourt. Deze geschiedde nog met primitieve middelen: tien handdrukspuiten en twee 
gasspuiten, op aanwijzing van Reddemann in de loopgraven ingebouwd, met naast iedere 
spuit een ijzeren emmer die de brandstof bevatte. Na dit succesje werden de primitieve 
apparaten vervolmaakt en vervolgens fabrieksmatig geconstrueerd in de werkplaats van 
Fiedler. De Duitsers ontwikkelden overigens twee modellen: een grote en een kleine. De 
grote laten we verder buiten beschouwing, daar deze slechts sporadisch werd gebruikt. Het 
kleinere model kon door de genist op de rug worden gedragen en had de vorm van een 
melkbus. Het cylindervormige lichaam was inwendig in tweeën gedeeld. Het onderste 
gedeelte bevatte een samengeperst gas (stikstof), het bovenste gedeelte bevatte de licht 
ontvlambare vloeistof. Door een kraan werd de vloeistof door het gas naar buiten gedreven, 
via een rubber slang die eindigende in een metalen pijp met spuitstuk.  
 
De ontsteker bestond uit een kleine buis, waarin een veer, een slaghoedje, wat schietkatoen 
en een in paraffine gedrenkte pit, zoals van een oliestel. Wanneer het gas de vloeistof tegen 
de veer drukte, ontbrandde de pit en een vuurstraal van ca. achttien meter spoot van het 
apparaat weg, die gedurende twee minuten bleef branden. Kortere vuurstoten waren ook 
mogelijk, maar dan moest voor ieder schot een nieuw slaghoedje worden aangebracht.  
 
Nu er een goed werkend apparaat was, zocht de Duitse legerleiding naar een sector waar 
het wapen in een echte aanval met succes kon worden gebruikt. Want wilde het wapen 
ingang vinden bij de troepen, dan was er natuurlijk wel een succesvolle toepassing nodig. 
De juiste plaats werd gevonden bij Hooge, vlakbij Ieper. De tactische situatie was daar als 
volgt. De Duitsers bezetten de ruïne van het kasteel van Hooge, de Britten hadden de 
stallen in handen. Vanaf dat punt liep de Britse lijn westwaarts zigzaggend over de 
Menenweg door het puin van wat eens het dorp Hooge was.  
 
Op 19 juli 1915 explodeerde op deze plaats een Britse mijn en de krater die daarbij 
ontstond was honderdtwintig voet breed en twintig voet diep. Deze krater was door de 
Britten bezet. In de omgeving was het niemandsland zestig tot honderddertig meter breed, 
maar in de nabijheid van de krater niet breder dan dertien à veertien meter. Om precies te 
zijn, op één plaats liep wat toen een Duitse communicatieloopgraaf was zo over in de Britse 
frontlijn. Aan het Britse eind was hij gebarricadeerd, maar door middel van een periscoop 
kon men op vier meter Duitse schildwachten zien staan. Op 22 juli probeerden de Britten 
met pelotons infanterie gesteund door handgranaatwerpers en een detachement genie er 
iets aan te doen. Maar dat liep op niets uit door het moordende Duitse vuur.  
 
De sector Hooge werd verdedigd door de 41e brigade van de 14e divisie. In de nacht van 29 
juli zaten in de voorste lijn het 7e bataljon van de Rifle Brigade en het 8e bataljon van de 
King’s Royal Rifle Corps (KRRC). De Rifle Brigade hield de krater en de KRRC zaten daar 
rechts van. Zij waren volkomen vreemd in deze sector. De Duitsers wisten precies wat er 
aan de andere kant gebeurde. Zij wisten dat de nieuwe troepen betrekkelijk onervaren 
waren en dat ze de situatie rond de krater en de ondermijningen maar moeilijk vonden. Ze 
kenden zelfs de namen van de commandanten van de diverse eenheden, van welke divisies 
de eenheden waren en dus dat ze tot de ‘New Armies’ behoorden. Ook waren de 
samenstellingen van de brigades bekend. Alle informatie kwam binnen via luisterposten. 
Deze kennis was er ook de oorzaak van dat alle voorgaande Britse aanvallen zo slecht 
verlopen waren.  



164 

 

De nacht van 29 op 30 juli 1915 werd beheerst door een onheilspellende stilte. Een paar 
granaten die in de Duitse loopgraven waren geworpen, bleven onbeantwoord. Op 30 juli 
1915 om kwart over drie, kwam de zorgvuldig voorbereide Duitse aanval.  
 
Vanuit zes straalpijpen spoot straal na straal vloeibaar vuur over de Britse stellingen. 
Tegelijkertijd regende een intens drie minuten durend artilleriebombardement op de 
Britten neer. Door het 2e peloton van de A-compagnie Rifle Brigade, aan de linkerkant in 
de krater in stelling gelegen, alsook door een peloton van de C-compagnie aan de 
rechterkant werd het eerste vuur opgevangen. Geweren en mitrailleurs zorgden voor een 
waar spervuur over het tweehonderdzeventig meter open terrein tussen de Britse eerste 
lijn en de ondersteuningslijnen in Sanctuary Wood en Zouave Wood. Vervolgens vielen de 
Duitser massaal aan. 

 

Duitse aanval ingezet met vlammenwerpereenheden (links) gevolgd door de infanterie 
(rechts) 

Het waarschijnlijk meest precieze ooggetuigenverslag van de vlammenwerperaanval komt 
van luitenant G.V. Carey, gelegerd in de A-compagnie bij Hooge. Hij vertelt het volgende: 
‘Plotseling was er een sissend geluid en een heldere roze gloed boven de krater verlichtte 
het terrein. Toen ik opkeek, zag ik drie of vier afzonderlijke vurige stralen, zoals een aantal 
krachtige brandslangen water spuiten, maar dan nu vuur, over mijn eerste loopgraaf 
spuiten. Hoe lang dit duurde, is onmogelijk te zeggen, waarschijnlijk niet langer dan een 
minuut, maar het effect was zo angstaanjagend dat ik voor enige tijd niet in staat was 
behoorlijk te denken. Ongeveer twaalf man van het 2e peloton was alles wat ik aan 
manschappen kon vinden. Zij die oog in oog kwamen met de vlammenwerperaanval, 
werden nooit meer gezien.’  
 
Het merendeel van het 8e bataljon van de Rifle Brigade werd overlopen en viel terug. De 
Duitsers achtervolgden ze niet maar consolideerden hun posities aan beide zijden van de 
krater. De gehele sector van de KRRC ging verloren op een heel klein stukje land na. De 
Duitsers brachten hun vlammenwerpers naar voren, maar konden ze niet meer gebruiken 
omdat er geen doelen op korte afstand waren. Bovendien was er snelvuur op het bedienend 
personeel van de vlammenwerper door overlevenden van de A-compagnie. Dus die hielden 
hun hoofden wel laag. Tegen negen uur hielden de overgeblevenen van het 8e bataljon, 
versterkt met een compagnie van de KRRC, een lijn langs de noordzoom van Zouave Wood. 
De Duitsers verrasten de Britten totaal en het gebruik van de vlammenwerper was niet 
alleen zeer effectief tegen de directe omgeving, maar terroriseerde ook de troepen iets verder 
naar achteren.  
 
Kolonel Carey verklaarde in 1971 dat het aantal door het vuur gesneuvelden wel mee viel. 
De meesten konden het vuur ontwijken door simpelweg te bukken, maar de Duitse 
infanterie zat vlak achter de vlammenwerpers aan en neutraliseerde de Britten die nog 
schuilden voor de vlammen. Immers, als van korte afstand de vlammenwerper wordt 
gebruikt, is er alle gelegenheid dat er iemand boven op je springt voor je zelfs ook maar de 
tijd hebt om op te staan. Ongetwijfeld was dit het geval in Hooge.  
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Gezicht op het slagveld bij Lens waar bij een 'Grossangriff' vlammenwerpers zijn ingezet 
(september 1917) 

De vlammenwerper was onderdeel van een grotere aanval. De Duitse troepen vielen het 
gehele front van de 41e brigade aan. Maar de enige sector waar men werkelijk terrein won, 
was daar waar de vlammenwerpers werden ingezet - aan weerszijden van de krater dus. 
De Duitsers kwamen daarmee op een hoger gelegen stuk terrein en de Britten besloten in 
de beste traditie van WOI die grond meteen terug te veroveren, mede omdat de positie in 
Zouave Wood anders onhoudbaar zou worden. Tegen het advies van de 
brigadecommandant greep die aanval dezelfde middag plaats. Artilleriesteun was beperkt 
tot een drie kwartier bombardement. Om 15.00 uur gingen vier bataljons over de top en 
werden weggevaagd door machinegeweren van de vijand. Deze waren nog niet gelokaliseerd 
vanwege tijdgebrek, en bovendien had het magere bombardement weinig indruk op ze 
gemaakt. Velen stierven op het eigen prikkeldraad en niet een kwam verder dan veertig 
meter buiten de zoom van Zouave Wood. De aanval bloedde dood en de verliezen op 30 juli 
waren bijzonder zwaar. Onder de gesneuvelden bevond zich ook luitenant Gilbert Talbot, 
de naamgever van Talbot House te Poperinge. De latere VC-drager kapitein Chavasse kreeg 
voor zijn heldhaftig optreden bij Hooge het Military Cross.  
 
Kritiek kwam er op de betrokken troepen toen er op gewezen werd dat een man die een 
vlammenwerper draagt met een reikwijdte van twintig à dertig meter, een zeer kwetsbaar 
doelwit vormt. Een flankerend geweer of mitrailleur moet daar korte metten mee maken. 
Dat is waar, maar dan moet de afstand dus groter zijn dan de reikwijdte van de 
vlammenwerper en je moet flankerend vuur kunnen produceren. Aan beide voorwaarden 
werd bij Hooge niet voldaan.  
 
Hooge werd derhalve voor de Duitsers en in het bijzonder voor Reddemann een succes. Na 
het prille begin bij Malancourt vonden er onder zijn commando in 1915 aan het Westelijk 
Front tweeendertig aanvallen plaats. Zijn afdeling, inmiddels tot het 3e Garde-Pionier-
Regiment gevormd, werd begin 1916 tot het 3e Garde-Reserve-Pionier-Regiment vergroot 
dat in drie bataljons drieduizend man en tachtig officieren telde. Na de honderdvijftigste 
aanval bij Verdun op 18 juli 1916 kreeg het Regiment het doodshoofdsteken op de 
linkermouw. Het Regiment werd aan alle fronten de schrik van de tegenstander. In totaal 
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werden zeshonderddrieenvijftig aanvallen uitgevoerd, waarvan alleen al driehonderd in de 
laatste tien maanden van de oorlog. De 'brandweerafdeling' was een roemrijk regiment 
geworden.  Bron: tino prins. 

 

 

Executies eigen mensen 

In dit artikel wordt onderzocht op welke manieren de militaire doodstraf werd toegepast bij 
de aan het Westelijk Front actieve legers tijdens Eerste Wereldoorlog. Het onderzoek richt 
zich daarbij vooral op de vraag of er ‘recht’ werd gesproken, omdat al jarenlang, vooral in 
Engeland, publiekelijk twijfel was geuit over de gang van zaken bij de uitspraken van de 
krijgsraden.  
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Executie van een deserteur. Bron:aartvanzoest.nl. 
 
De auteurs van het boek Shot at Dawn, Julian Putkowski en Julian Sykes, in navolging 
van de jurist Anthony Babington, schrijver van For the Sake of Example, dat 
‘legerprocedures de vooruitzichten op een eerlijke rechtspraak behoorlijk in gevaar 
brachten’. Ook wezen deze auteurs erop dat ook precieze medische verklaringen vaak 
afwezig waren. Dit verminderde de kans dat bijvoorbeeld de geestelijk ingestorte soldaat 
recht zou worden gedaan. 
 
Bovengenoemde auteurs behandelen in feite alleen de Britse executies. Dit is niet alleen 
vanwege hun nationaliteit begrijpelijk, maar ook omdat procentueel de Britse krijgsmacht 
van de aan het Westelijk Front actieve legers de meeste doodstraffen heeft uitgesproken en 
uitgevoerd: respectievelijk 3.080 en 349 tussen augustus 1914 en april 1920. 
 
 

 
Executie Russische partizanen door de Wehrmacht,september 1941; bron: 
isgeschiedenis.nl. 
 
 
Aantal geëxecuteerden in het Britse leger 
De cijfers over geëxecuteerden in de diverse legers lopen nogal uiteen. Australië wenste de 
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doodstraf niet in te voeren voor vrijwilligers die vochten in een oorlog ver van huis, hoezeer 
de Britten er ook op aandrongen. Weliswaar werden meer dan honderd Australiërs door 
Britse krijgsraden ter dood veroordeeld, maar voor daadwerkelijke executie was 
toestemming van de Australische overheid nodig en die werd in alle gevallen geweigerd. In 
het Canadese leger werden ongeveer 25 mensen geëxecuteerd, allen vanwege ook in het 
gewone leven strafbare feiten. Dat geldt ook voor de vijf Nieuw-Zeelandse soldaten die op 
bevel van hogerhand tijdens het ochtendgloren werden neergeschoten. 
 
Aantal geëxecuteerden in het Amerikaanse leger 
Ook in het Amerikaanse leger werd slechts een gering aantal executies uitgevoerd - 35, 
waarvan tien in Europa en vijfentwintig in de Verenigde Staten zelf -, en ook daar was het 
merendeel het gevolg van criminaliteit. 
 
Aantal geëxecuteerden in het Duitse leger 
In het immense Duitse leger was, overigens tegen de zin van enkele hoge officieren, de 
mogelijkheid tot het uitvaardigen van strenge straffen miniem. Hierdoor zijn, althans 
officieel, ‘slechts’ 48 soldaten doodgeschoten, al wijten enkele historici dat ook aan het feit 
dat in Duitsland al dan niet vermeende lafheid, niet als een disciplinaire en militaire 
overtreding werd beschouwd, maar als een ziekte. 
 
Dit zou meteen verklaren waarom de therapie om deze ‘ziekte’ aan te pakken in Duitsland 
vaak zo’n hard karakter kende. Zij had een disciplinerende functie en moest (de dreiging 
met) de doodstraf vervangen. Probleem is alleen dat ook bij de geallieerden de neurotici 
niet bepaald zachtzinnig werden behandeld. 
 
Hoe dan ook, het is een feit dat er verhoudingsgewijs een laag aantal executies is 
uitgevoerd. Dit zal mede als oorzaak hebben dat Duitse artsen de opdracht kregen te 
onderzoeken of de aangeklaagden inderdaad voor hun daden verantwoordelijk gehouden 
konden worden. 
 
Dit was allesbehalve een standaardvoorschrift in de overige legers die actief waren aan het 
Westelijk Front. Bovendien werd met de bevindingen van de Duitse artsen terdege rekening 
gehouden. Dat was zeker niet altijd en overal het geval bij de andere oorlogvoerenden, 
zullen we nog zullen zien. 
 
Aantal geëxecuteerden in het Belgische leger 
In het verhoudingsgewijs kleine Belgische leger zijn minimaal dertien soldaten 
geëxecuteerd. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat degenen bij wie al dan niet wegens 
‘desertie in het aanschijn van de vijand’ de doodstraf werd voltrokken, allen binnen een 
jaar na het uitbreken van de strijd voor het vuurpeloton zijn gezet. 
Het executiepeloton bestond uit gendarmes. De executie vond aanvankelijk plaats buiten 
zicht van de medesoldaten, maar later moesten die soldaten toekijken, omdat er zo een 
groter effect op de discipline werd verwacht. 
 
Dit geeft al aan waarom de veroordeelden moesten sterven. Zij dienden ten voorbeeld 
gesteld te worden. Het proces dat aan de straf voorafging was die term dan ook nauwelijks 
waard, en tegen het vonnis was geen beroep mogelijk. Ook na juni 1915 zijn nog velen 
wegens desertie ter dood veroordeeld, maar als gevolg van een bijzondere bepaling (waarvan 
wordt gezegd dat koning Albert zelf er de hand in had, maar dat is geenszins zeker) is geen 
van die straffen meer uitgevoerd. 
 
Dit gold overigens niet voor veroordelingen op grond van criminele delicten, zoals moord. 
In mei 1915 werd in België een zogenaamd Corps Spécial opgericht, een penitentiair korps. 
Het moest ervoor zorgen dat ‘ongewenste elementen’ tijdelijk uit het leger verdwenen. Na 
een gevangenisstraf werden zij geplaatst in een strafcompagnie en daarna in een 
eerherstelcompagnie. Wie dit goed doorliep kon met volledig eerherstel zijn plaats in de 
krijgsmacht weer innemen. Dat dit regime in plaats kwam van executies staat nergens op 
schrift. In de praktijk bleek het echter wel het gevolg. 
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Aantal geëxecuteerden in het Franse leger 
Als de Franse statistieken kloppen, zijn er tijdens de oorlog 133 Franse soldaten 
geëxecuteerd, van wie meer dan een derde als gevolg van de grote muiterij in 1917. Zowel 
volgens Holmes als volgens Putkowski en Sykes moet dit cijfer echter met de nodige 
argwaan worden bekeken. De Franse historicus Nicolas Offenstadt spreekt dan ook over 
zo’n zeshonderd geëxecuteerden, met slechts een gering aandeel voor de muiters van 1917, 
nog geen tien procent. Chielens spreekt over vijfhonderdvijftig executies in het Franse leger, 
waarvan overigens driehonderdvijftig in het eerste jaar en nog ‘slechts’ tweehonderd in de 
resterende tijd, ondanks de grote muiterij van 1917. 
 
Hiermee bewezen de Fransen sneller dan de Britten - bij wie alleen 1918 een afname in het 
aantal executies is te zien - door te hebben dat er nauwelijks een preventieve en 
afschrikwekkende werking van de executies uitging. Zoals ook voor de Britten en Duitsers 
geldt, moeten hier dan nog de standrechtelijke executies aan toe worden gevoegd, die echter 
niet of nauwelijks terug te vinden zijn in de officiële archieven. 
 
In september 1914 waren speciale Conseils de Guerre in het leven geroepen, om soldaten 
te berechten wegens plichtsverzuim. Met name in dat begin van de strijd hebben de 
krijgsraden streng opgetreden, met een opflakkering in 1917 ten tijde van de muiterijen. 
Volgens Horne was de doodstraf vrij gebruikelijk als het schuldig werd uitgesproken. Dit 
wil niet zeggen dat al die uitspraken ook daadwerkelijk tot executie leidden, maar áls dat 
gebeurde dan werd het vonnis in de regel binnen vierentwintig uur voltrokken. Dat wijst er 
al op dat zoiets als hoger beroep niet tot de juridische mogelijkheden behoorde. 
 
Meeste Franse doodstraffen uitgedeeld na mislukte offensieven 
De muiterij van 1917 niet meegerekend, werden de meeste doodstraffen uitgesproken na 
een mislukt offensief. Zondebokken, vaak willekeurig uitgekozen soldaten of lage officieren, 
werden tot voorbeeld gesteld: Pour l’exemple, pour encourager les autres. 
 
Door loting werd hun lot bepaald; dit werd ‘decimering’ genoemd. Slachtoffers van 
decimering konden iedere, toch al geringe hoop op enige rechtvaardigheid van de 
rechtspraak wel laten varen. Hun wachtte een schijnproces. Zo werd in november 1915 
een heel bataljon voor de krijgsraad gedaagd omdat het in zijn geheel had geweigerd de 
aanval in te zetten. Van iedere compagnie werd één soldaat doodgeschoten. 
 
Ook werden wel de (onder)officieren aan het front verantwoordelijk gesteld voor het gedrag 
van hun soldaten. Op 17 maart 1915 verloren te Souain vier korporaals het leven, omdat 
hun eenheden zogenaamd van te weinig aanvallende geest blijk hadden gegeven. 
 
Henri Barbusse beschreef hoe zo’n executie bij de Fransen in zijn werk ging: 
'De hele ceremonie werd afgedraaid [...], de hele rataplan van A tot Z, de kolonel te paard, 
de degradatie. Daarna maakten ze 'm aan dat lage paaltje vast, dat beestenpaaltje. Het was 
zeker de bedoeling dat hij op z'n knieën ging liggen of op de grond ging zitten, zo laag was 
dat paaltje.(11) 
  

 

  

 
Drie foto's waarop de executie van een Franse soldaat is te volgen: op de linkerfoto wordt 
de veroordeelde vastgebonden aan de executiepaal. Rechts staat het executiepeleton al 
paraat. Tussen veroordeelde en het executiepeleton marcheert een afdeling van het 
regiment naar de aangewezen plaats. Het volledige regiment was verplicht de executie bij 
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te wonen. 
Op de middelste foto staat het executiepeleton gereed en wacht op het bevel tot 
schouderen van het geweer. Het executiepeleton werd samengesteld uit daartoe 
aangewezen manschappen uit de compagnie van de veroordeelde. 
Op de foto rechts is de executie voltrokken en moeten de troepen langs de geëxecuteerde 
afmarcheren. De executie van "een landverrader of een lafaard" gold immers als 
afschrikwekkend voorbeeld voor de anderen. Dergelijke foto's werden  tijdens de 
oorlog  zelden gepubliceerd. In  Le Mirroir van maart 1915 verschenen de foto's van de 
executie van een 'spion' waarbij ook een Frans regiment gedwongen aanwezig was en langs 
de geëxecuteerde moest afmarcheren.  

Bij Britten en Fransen meeste executies wegens lafheid en desertie 
In het grootste deel van de niet-Britse en niet-Franse legers werden de meeste doodstraffen 
uitgesproken wegens criminele activiteiten als moord, en niet vanwege ‘lafheid in het 
aangezicht van de vijand’ of andere militaire overtredingen. Ook hierin verschillen die legers 
van de Britse en Franse. 
 

De vraag waarom de Britse krijgsraad - en ook de Franse - zoveel harder optrad dan de 
krijgsraden van veel andere legers, is een vooralsnog niet tot tevredenheid te beantwoorden 
vraag. Het zal deels te maken hebben gehad met het zeer hiërarchische karakter van de 
Britse en Franse legers, hiërarchischer dan bijvoorbeeld het Duitse en zeker het 
Australische.  
 
In het Duitse leger werd meer aandacht besteed aan andere methodes om het moreel hoog, 
en de wil tot vechten in stand te houden. Een grotere mate van verantwoordelijkheid voor 
lagere echelons was er één van. Het zal ook deels te maken hebben gehad met het gegeven 
dat de Britse en Franse legers nog minder dan de andere onder politieke controle stonden, 
en dat een groot deel van de Britse en Franse legers uit vrijwilligers bestond met een 
stedelijke, proletarische achtergrond, terwijl de top van de krijgsmacht tot de klasse van 
de grootgrondbezitters behoorde. 
 
De Duitse militaire code van 1872 was, ondanks alle ideeën over het militaristische Duitse 
rijk, mild in vergelijking met vele andere landen. Daarbij kwam dat het ontzag voor wet en 
recht in Duitsland ervoor zorgde dat de beklaagden op een redelijk proces konden rekenen. 
Bovendien keurde in 1916 en 1918 het Duitse parlement tot tweemaal toe vrijwel unaniem 
en tegen de zin van de legertop een verzachting van de minimumstraffen goed. Dit zou, zo 
dacht het, geen invloed op de discipline hebben. Wel waren er speciale maatregelen voor 
onderdanen - zoals Elzassers en Lotharingers - van wie gebrek aan loyaliteit werd vermoed, 
wat in veel gevallen inderdaad dat gebrek tot gevolg heeft gehad. 
 
Uitvoering executies bij de Britten 
Sidney Chaplin, op dat moment deel uitmakend van de militaire politie, gaf, zittend op een 
paard op een nabijgelegen heuvel, een impressie van een executie bij de Britten. 
 
Ik zag hoe de man naar de executieplaats werd gebracht en het vuurpeloton in positie 
marcheerde, naar rechts draaide en de vuurhouding aannam. Ik hoorde het rapport, toen 
vuurden ze en ik zag de rook uit hun geweren. Ze draaiden zich om en marcheerden weg. 
De officier, met de revolver in de hand, inspecteerde het lichaam en ging weg. De dode werd 
in een deken gewikkeld en begraven op een klein kerkhofje in het volgende veld. Ik kwam 
naar beneden, maar het leek niet echt gebeurd. De volgende volgde hetzelfde patroon. 
Alleen zei de APM [Assistant Provost Marshall] 'Lafaard' - en de man zei: 'Nooit!' 
 
Ze werden doodgeschoten door manschappen van hun eigen eenheid, voor het oog van een 
daartoe gedwongen publiek, slechts enkele uren nadat ze van het voltrekken van het vonnis 
op de hoogte waren gesteld. Twaalf mannen werden door het lot aangewezen om in het 
vuurpeloton plaats te nemen. Ze kregen ieder een geweer, waarvan een enkele met een 
losse flodder was geladen, zodat allen de mogelijkheid hadden zichzelf wijs te maken dat 
ze niet voor de dood van hun wapenbroeder verantwoordelijk waren. 
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Het vonnis werd in gedrukte vorm verspreid en in het gehele Britse leger voorgelezen als 
bewijs voor de opmerking, voorafgaand aan een slag, dat het militair recht ten strengste 
zou worden toegepast. Naar verluidt wekte dit het afgrijzen van de Australiërs, maar niet 
alleen van hen. In zijn boek With a Machinegun to Cambrai schreef G. Coppard met 
stomheid te zijn geslagen toen hij, luttele minuten voor het begin van een offensief, een 
lange lijst van geëxecuteerden hoorde opdreunen: naam, rang, misdrijf, datum en uur van 
executie. 
 
Executies werden ontkent in Britse Lagerhuis 
Toch werden de executies in alle toonaarden ontkend in het Britse Lagerhuis, na vragen 
van een van de weinige pacifistisch gezinde parlementsleden. In plaats van te proberen de 
militaire daadkracht op dit terrein wat af te zwakken, werd het parlement door de 
verantwoordelijke ministers rondweg misleid, en bleven de executies doorgaan. 
 
Ook volgens de Britse bewindslieden was shot at dawn goed voor de discipline in het leger. 
Maar wat goed was voor het leger, was niet noodzakelijkerwijs ook goed voor het moraal 
van het thuisfront, dus waren ontkenning en misleiding het devies. Dat thuisfront kreeg 
vaak te horen dat de geëxecuteerden waren gesneuveld. 
 
Voorbeelden van Britse veroordelingen 
 
Thomas James Highgate - de eerste Britse executie 
De eerste van de 349 Britten die geëxecuteerd werd na het uitvaardigen van een General 
Routine Order was de in 1895 geboren Thomas James Highgate. Hij werd beschuldigd van 
desertie. Dit was geen, met het enorme aantal onopzettelijke verdwalingen ten tijde van de 
retreat, ongewone maar wel vaak onterechte aanklacht. Niet echter in het geval van 
Highgate. Hij had al gevochten bij Mons en Le Cateau, was er ten tijde van de Marne 
vandoor gegaan en had burgerkleding aangetrokken. Hij verdwaalde en vroeg de weg aan 
een jachtopziener, die Engelsman bleek te zijn en hem terstond aangaf bij de Britse 
autoriteiten.  
 
Hij werd op 6 september door de krijgsraad ter dood veroordeeld en op 8 september 1914 
geëxecuteerd. Volgens Putkowski en Sykes was dit een van de snelste veroordelingen van 
de oorlog. Dit wijst erop dat de autoriteiten koste wat kost iedere verslapping van de 
discipline in de kiem wilden smoren. 

George Ward - de tweede Britse executie 
Dit blijkt ook uit het verhaal van de tweede geëxecuteerde: George Ward. Na drie dagen 
actieve dienst ontvluchtte hij op 16 september 1914 het strijdgewoel door zijn bevelvoerder 
te zeggen dat ook hij, evenals twee van zijn vrienden, gewond was geraakt. Zes dagen later 
keerde hij terug, meldde zich weer bij zijn bataljon, maar toen bleek dat hij ongedeerd was, 
werd hij alsnog voor de krijgsraad gedaagd en veroordeeld. Opnieuw vond de legertop het 
noodzakelijk een voorbeeld te stellen.(18) 
 
De veroordeling van John Bennett in 1916 
Op 8 augustus 1916 lieten de Duitsers gas los in de Ieper-saillant. De negentienjarige John 
Bennett raakte in paniek en vluchtte. Zes uur later keerde hij terug. Hij zag dat zes soldaten 
de gasaanval niet, en 46 anderen maar ternauwernood hadden overleefd. Hij werd 
gearresteerd. Omdat een officier tijdens het proces naar voren bracht dat Bennett, die zes 
weken voor het uitbreken van de oorlog dienst had genomen, tijdens een bombardement 
buiten zinnen raakte, raadde een brigade-generaal aan, nadat de doodstraf was 
uitgesproken, het vonnis niet ten uitvoer te brengen. Een andere generaal echter bracht 
naar voren dat lafheid een ernstig gevaar voor de oorlogsinspanning opleverde en dat de 
doodstraf er was om de soldaat nog meer angst in te boezemen dan hij voor vijandelijk vuur 
had. Bennett werd geëxecuteerd. 

De laatste Britse executies vlak voor de wapenstilstand 
Ook het verhaal achter de laatste twee Britten die tijdens de oorlog, vier dagen voor de 
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wapenstilstand, voor het vuurpeloton moesten verschijnen (de executies stopten niet op 11 
november 1918), doet de wenkbrauwen fronsen over de rechtmatigheid van een dergelijk 
hard vonnis als ook over de rechtmatigheid van de aanklacht: lafheid in het aangezicht van 
de vijand. 
 
Eén van hen was drieentwintig jaar oud. Hij had vrijwillig dienst genomen in maart 1915, 
maar was als medisch ongeschikt weer naar huis gestuurd. Toen echter de medische 
voorschriften werden versoepeld, moest hij in april 1916 alsnog dienst nemen. De ander 
was tweeendertig jaar oud en leed aan erfelijke geestelijke stoornissen. Bij geen van beiden 
werd het medisch rapport bij de beslissing tot executie in ogenschouw genomen. Dit alles 
laat zien dat de soldaat het slachtoffer werd van een militair systeem, dat discipline boven 
alles stelde; een militair-juridisch systeem, dat hard wenste te straffen, en een militair-
medisch systeem, dat zich niet wilde laten kennen in zulke harde tijden. 
 
Meeste Britten veroordeeld wegens desertie en lafheid 
De meeste Britten zijn veroordeeld op beschuldiging van desertie: te weten 
tweehonderdachtenzestig. Voor moord kwamen er zevenendertig voor het vuurpeloton, voor 
lafheid achttien, het verlaten van de post zeven, ongehoorzaamheid vijf, het slaan van een 
hoger officier eveneens vijf, muiterij vier, in slaap gevallen tijdens de wacht twee, en het 
weggooien van de wapens ook twee. Ook werd nog iemand, terwijl de wereld om hen heen 
aan massaal, onpersoonlijk geweld ten onder ging, wegens het gebruik van individueel 
geweld, ter dood veroordeeld en geëxecuteerd. 
 
Van alle geëxecuteerden waren er maar drie officier. Een van hen was luitenant Edwin 
Dyett, de man die waarschijnlijk model heeft gestaan voor Harry Penrose, de hoofdpersoon 
uit A.P. Herberts The Secret Battle, waarin korte metten wordt gemaakt met de aanklacht 
lafheid. 
 
De gang van zaken bij de krijgsraad 
 
Geen mogelijkheid tot hoger beroep 
Ook de Britse veroordeelden, onder wie relatief gezien veel Ieren en kolonialen, hadden 
geen mogelijkheid tot hoger beroep, hoe gering de overtreding soms ook was: een moment 
van zwakte na dagenlang bombardement, het weigeren van een onzinnig bevel op 
kilometers afstand van het front. Tezamen met het feit dat in sommige gevallen de doodstraf 
nog niet eens daadwerkelijk werd uitgevoerd na een veroordeling wegens moord, geeft dit 
een indicatie van de willekeur waarmee de straffen werden uitgesproken. 
 
Consistentie in het uitspreken van de diverse strafmaten was geheel afwezig. Vaak werd de 
hoogte van de straf bepaald door een verkeerde opmerking op het verkeerde moment, en 
natuurlijk de aan- of afwezigheid van invloedrijke vrienden. Ook het moment waarop de 
overtreding plaats had gevonden, was mede bepalend voor de hoogte van de straf. In 
moeilijke tijden, zoals tijdens de Slag aan Somme, als de noodzaak tot handhaving van de 
discipline nog groter was dan anders, was de kans op een mild vonnis nog geringer dan 
normaal. 
 
Krijgsraadzittingen juridisch beneden de maat 
Ook hieruit blijkt dat de zittingen geen hoogtepunt in de geschiedenis van de rechtspraak 
vormen. Een vijfde van de veroordeelden was minderjarig, de gemiddelde leeftijd lag net 
boven de 25, één op de tien had geen juridische bijstand ontvangen, sommigen waren 
analfabeet, velen zeer laaggeschoold. Ze werden onderworpen aan een intimiderend verhoor 
waarin zij verklaringen afgaven die volledig in strijd waren met eerdere verklaringen. 
 
Courts Martial Officer Arthur Page beschreef een typerende zitting als volgt: 
‘Gedimd licht van een paar flakkerende kaarsen [...]; de vermoeide en getekende gezichten 
van de getuigen onder hun helmen; en de beschuldigde zelf, ogenschijnlijk slechts half 
luisterend naar het tegen hem ophopende bewijsmateriaal. 
 
Negentig procent schuldig bevonden binnen twintig minuten 
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Dit wijst er enerzijds weer op dat de rechters en aanklagers niet op een juridisch zuiver 
proces uit waren, maar op een veroordeling, wat ook op te maken valt uit de duur van het 
proces. Maar liefst negentig procent van de beklaagden werd in overeenstemming met de 
aanklacht schuldig bevonden na een proces van amper twintig minuten. Anderzijds laat 
het opnieuw zien dat de executie van individuen niet zozeer het doel was dat de militaire 
overheid voor ogen stond, maar het middel waarmee het doel - disciplinering - moest 
worden bereikt. 
 
Geëxecuteerden waren vooral zondebokken 
De geëxecuteerden waren zondebokken, die min of meer toevallig tot voorbeeld gesteld 
moesten worden. Dezelfde overtreding - als al van een overtreding gesproken kon worden - 
op een andere tijd en plaats had een geheel ander gevolg kunnen hebben. De 
rechtszittingen droegen ook een sterke geur van klassenjustitie met zich mee, omdat de 
aanklagers en rechters allen uit hoge kringen, en de beklaagden voor 99 procent uit de lage 
echelons van de Britse standenmaatschappij afkomstig waren. Het eerste was begrijpelijk 
in de toenmalige Britse standenmaatschappij, maar het percentage beklaagden van lage 
sociale komaf was in hoge mate disproportioneel. 
 
Gratieverlening volkomen willekeurig 
De willekeur is ook af te leiden uit de gratiëringen. Gratie werd wel of niet verleend omdat 
men de persoon in kwestie al dan niet kon uitstaan. Gratie werd wel of niet verleend omdat 
de generaal die het vonnis moest bekrachtigen wel of niet van mening was dat het tijd werd 
om de teugels aan te trekken. Ook werd gratiëring bepaald door persoonlijke verhoudingen 
in het college van rechters zelf. Omdat de een vóór was, was de ander tegen of andersom. 
Zo rapporteerde eens een officier dat er stukken uit een dossier waren gelicht en hij wilde 
graag weten wie dat had gedaan. Het bleek dat een ander officier - één rang hoger - twee 
pagina’s op elkaar had geplakt. Hij gaf dat zonder omhaal toe, maar voegde eraan toe: ‘Wat 
dacht jij daaraan te doen?’ 
 
Al met al was het geen wonder dat het de krijgsraden waren die de Canadese arts Noyes 
tot een van zijn zeldzame, maar juist daardoor des te opvallender, aanklachten tegen het 
krijgsbedrijf brachten. Tegenover het Vlaamse schoolgebouw waar zijn hospitaal was 
ingericht, bevond zich een zaal waar de Britten zitting hielden. Sommige van de daardoor 
aanschouwde scenes ‘vervulden ons van afschuw en maakten ons beroerd van walging’. 
 
Hij en de zijnen waren het er geheel over eens dat, alvorens de soldaten te veroordelen, de 
rechters zelf maar eens een hele tijd in de loopgraven moesten doorbrengen en alles hadden 
meegemaakt wat de soldaten hadden moeten meemaken en alles hadden aanschouwd wat 
de soldaten hadden moeten aanschouwen. Dan, zo was de overtuiging, zou het oordeel heel 
wat milder uitvallen. Hoe kon men een man die zich vaak vrijwillig had gemeld, vele 
veldslagen moedig had doorstaan, ter dood veroordelen wegens één moment van volkomen 
begrijpelijke zwakte? Dit was geen rechtspraak meer, maar moord, veroorzaakt ‘door een 
Pruisische geest in ons eigen leger’. Noyes zal verbaasd zijn geweest over het lage aantal 
geëxecuteerden in het Duitse leger. 
 
Britse krijgsraden behandelden honderdzeventigduizend zaken 
De geëxecuteerden vormden slechts een klein deel van de aangeklaagden. De Britse 
krijgsraad kreeg om en nabij de honderdzeventigduizend verdachten voorgeleid, van wie 
bijna negentig procent werd veroordeeld. Velen zijn ook berecht door hun eigen 
bevelhebbend officier, maar dan betrof het geringe overtredingen. (Wat gering was en wat 
niet, werd overigens ter plekke beslist, en wilde trouwens nog wel eens variëren). 
 
Zij die voor de krijgsraad moesten verschijnen, werden ervan verdacht iets gedaan of 
gelaten te hebben waardoor ‘de efficiëntie van een man in zijn hoedanigheid van soldaat’ 
schade was toegebracht, een overtreding die naar de regels van de Army act zwaar bestraft 
behoorde te worden. Dit kon desertie of insubordinatie zijn, maar bijvoorbeeld ook 
dronkenschap. 
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Velen van hen - niet allen - hadden voorafgaand aan het proces de assistentie van een 
zogenoemde prisoner’s friend, toegewezen gekregen. Dat was een officier die als advocaat 
optrad. Maar zelden of nooit was die officier juridisch onderlegd. Deze advocaat mocht, 
nadat de getuigen à charge hun woord hadden gedaan, die getuigen een kruisverhoor 
afnemen. Hiervan werd echter slechts zelden gebruik gemaakt, en al helemaal zelden 
effectief. Dit verklaart mede dat sommigen de hulp afwezen, al zal dat in de praktijk hun 
zaak geen goed hebben gedaan. 
 
De gang van zaken bij Britse ter dood veroordelingen 
In feite kan worden gezegd dat er bij ongeveer tien procent van de geëxecuteerden, 
eenendertig maal om precies te zijn, geen sprake was van juridische bijstand. Juist van 
deze eenendertig waren er zesentwintig jonger dan eenentwintig jaar. 
 
Cruciale zaken die de onschuld van een verdachte konden bewijzen, werden zelden nader 
onderzocht door de leden van de rechtbank. Achtergronden van de verdachte of andere 
factoren waardoor strafvermindering voor de hand zou liggen, werden niet in het oordeel 
betrokken. 
 
Hier kwam nog bij dat junior-officieren in de krijgsraad graag hun daadkracht wilden 
bewijzen en wisten dat het goed was voor hun carrière als ze niet al te veel mildheid ten 
toon zouden spreiden. Er werd van hen verwacht dat ze zich hard zouden opstellen, en dus 
deden ze dat gewoonlijk ook. Degenen die toch niet in een hard vonnis wilden meegaan, 
hebben dat vaak met een schrobbering van een superieur moeten bekopen. 
 
Veel beschuldigden leden aan shell shock 
Zoals de hier boven genoemde voorbeelden al laten zien, waren veel van de beschuldigden 
aan maar één ding echt schuldig: ze waren geestelijk niet meer in staat nog aan de oorlog 
deel te nemen. Ze waren niet laf, ze waren niet gedeserteerd, ze leden aan shell shock. 
 
Velen hadden al diverse veldslagen meegemaakt en hadden hun grens bereikt. Van hen 
werd een groot aantal volkomen verdwaasd ergens achter het front in de kraag gevat, 
zonder dat ze konden verklaren hoe ze daar terecht waren gekomen. De (tegen beter weten 
in) hoopvolle blik op de medici werd vaak tevergeefs geworpen, als er al medici waren op 
wie een blik kon worden geworpen. 
 
Kapitein-arts Dunn bijvoorbeeld was een aanhanger van strenge bestraffing. Hij zag een 
direct verband tussen demoralisatie en het niet ter dood brengen van deserteurs en 
lijntrekkers. Babington oordeelde: 
 
Babington oordeelde: ‘De legerartsen als geheel lijken zich als een speciale tak van het 
opsporingsteam te hebben gezien; ze waren uit op het veiligstellen van de hoogste straf 
voor dergelijke overtreders wanneer dat ook maar mogelijk was. 
 
Shell shock niet van invloed op veroordeling 
Hoewel verdachten bij wie shell shock was vastgesteld of op zijn minst werd vermoed, vaak 
enige tijd onder observatie werden gehouden, is er geen enkele aanwijzing dat het in de 
praktijk veel invloed op de uiteindelijke beslissing heeft gehad. Ook van hen is een groot 
deel ter dood veroordeeld en ook van die vonnissen is ongeveer een tiende daadwerkelijk 
uitgevoerd.  
 
Bovendien werd lang niet iedereen onderzocht. In tegenstelling tot wat de Britse regering 
beweerde is slechts een zeer klein deel van de geëxecuteerden aan medisch onderzoek 
onderworpen geweest. In de jaren dertig zou de arts H. Joules hierover schrijven dat de 
‘monsterlijke onrechtvaardigheid van oorlog’ van vele zijden bekeken kon worden. 
 
'Maar het was toch wel een bijzonder vreselijke gedachte' dat het veelal puur toeval was of 
een man geestesziek werd bevonden en naar een hospitaal gestuurd, of dat hem wegens 
lafheid krijgsraad en vuurpeloton wachtten. 
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Voorbeelden van beruchte zaken bij Britse geëxecuteerden 
 
De zaak Harry Farr 
Tekenend is het gehele dossier van Harry Farr, die als reservist direct na het uitbreken van 
de oorlog werd opgeroepen. Hij werd tijdens de Slag aan de Somme in 1916 van lafheid in 
het aangezicht van de vijand beschuldigd. Op 16 september had hij geweigerd door te 
vechten. Schreeuwend en vechtend was hij naar de voorste linies teruggebracht, maar hij 
wist zich los te rukken en rende terug. 
 
Het dossier telde zeven kleine, niet dicht beschreven velletjes. Het noteren zal een kwartier 
tot een half uur in beslag hebben genomen. De aanklager kon vier getuigen oproepen, die 
hem allemaal van het front terug naar het kamp hadden zien lopen. Farr had geen getuige, 
aangezien de officier aan wie hij toestemming had gevraagd en van wie hij naar eigen zeggen 
deze ook had gekregen, gewond was. Ook had Farr geen verdediger. Zijn verweer dat hij 
zich ziek had gevoeld, maakte geen in¬druk. Hij werd geëxecuteerd op 18 oktober 1916 te 
Carnoy. Farr was kort voor de slag aan de Somme uit een psychiatrisch hospitaal 
ontslagen. In mei 1916 was bij hem shell shock geconstateerd. 

De zaak Frederick Butcher 
Soldaat Frederick Butcher had zich aangemeld in oktober 1915. Hij werd eind augustus 
1918 geëxecuteerd, dus na bijna drie jaar dienst. Opmerkingen in een krantenartikel over 
hem - ‘I shall call him Jim’ - van een Royal Army Medical Corps-arts laten weinig twijfel 
bestaan over de oorzaak van zijn vermeende lafheid: shell shock. Na drie jaar lang als een 
doorsnee soldaat te hebben gefunctioneerd, stond hij ineens compleet stil en weigerde met 
een trenchraid party mee te gaan. 
 
Op dat moment werd hij een gestigmatiseerd mens. Zijn kameraden wisten niet of hij 
dapper of idioot was. Misschien was er ergens een schroefje losgeraakt. [...] Hij was uiterst 
nerveus, maar een dergelijke inbreuk op de discipline was een afdoende verklaring 
daarvoor. Tegen de tijd dat hij voor de krijgsraad verscheen had hij zichzelf weer enigszins 
herpakt, maar de ernst van de situatie had alle kleur uit zijn gezicht gehaald en zijn blauwe 
ogen keken dof en zwaar. Zijn staat van dienst redde hem. [...] De krijgsraad gaf hem een 
kans. Hij zocht op geen enkele wijze naar excuses, maar toen hem werd gevraagd of het 
nog eens zou voorkomen verzekerde hij dat dat niet het geval zou zijn. 
 
Maar natuurlijk gebeurde het opnieuw; al na een week. Het vuurpeloton bestond 
grotendeels uit vrienden van hem die geen van allen een lafaard in hem zagen. De arts 
schreef: ‘Uit wat de commanding officer en Jims vrienden me hebben verteld, ben ik er 
zeker van dat Jim is gestorven al seen martelaar voor de discipline.’(39 
 
De zaak Eric Skeffington Poole 
In tegenstelling tot het dossier van Farr, was Eric Skeffington Poole’s dossier buitengewoon 
dik. Hij was dan ook, in november 1916, de eerste van de drie daadwerkelijk geëxecuteerde 
officieren. Bovendien was hij een van de weinigen bij wie een officieel medisch dossier was 
toegevoegd. Dit werd noodzakelijk geacht omdat artsen van hospitalen die hij eerder had 
bezocht de diagnose shell shock hadden gesteld, nadat hij in juli 1916 door een homp 
aarde bewusteloos was geslagen. 
 
Bovendien had een lid van de militaire politie verklaard dat Poole zeer verward was geweest 
ten tijde van zijn arrestatie. De officier van gezondheid van het bataljon had te kennen 
gegeven dat Poole door zijn terugkeer aan het front ‘waarschijnlijk’ een terugval had gehad. 
Met deze laatste verklaringen werd geen rekening gehouden, en de verklaringen over shell 
shock werden tegengesproken door een door de rechtbank inderhaast opgetrommeld nieuw 
medisch team - een gynaecoloog, een kinderarts en een huisarts. Skeffington Poole werd 
geëxecuteerd op 10 december 1916.(40) 
 
Reacties van medici op shell shock gevallen 
Dearden was een van die artsen die er wel eens op moesten toezien dat soldaten die voor 
de krijgsraad kwamen ook inderdaad laf, en niet ziek waren. Dat hij in zijn geval sprak over 
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een 'meelijwekkend onderkruipsel' dat 'voor niemand van enig nut was', gaf weinig hoop, 
maar de soldaat in kwestie was zo meelijwekkend dat hij toch - met succes - enkele goede 
woorden voor hem naar voren bracht, al was hij naar de rechtbank toegelopen 'vast van 
plan hem absoluut geen enkele hulp te bieden, want ik veracht zijn type mens'. Vooral de 
gedachte 'aan zovele dapperen die het leven hadden gelaten', maakte dat hij vastbesloten 
was geen enkele hulp te bieden. Toen de man later weer deserteerde was zijn lot bezegeld. 
 
Dearden zag hem en dacht dat het toch eigenlijk belachelijk was iemand te doden omdat 
hij laf was. Lafheid was toch eigenlijk niet een misdaad te noemen. Maar toch: ‘'je hebt 
zoveel goede mannen dapper hun leven zien geven, dat er geen medelijden kan zijn met 
lieden van zijn soort'. 
 
Zelfs als duidelijk was dat iemand eigenlijk helemaal niet goedgekeurd had mogen worden 
voor militaire dienst, gaven de artsen vaak niet thuis. Kapitein-arts Slack zag een ‘armzalige 
kleine man' op zich afkomen. 
 
Hij was achterlijk. [...] Hij rende weg, werd gepakt, rende weer weg, deserteerde, en werd 
ter dood veroordeeld, en ik moest, samen met mijn sergeantmajoor, tien mensen uitzoeken 
om hem neer te schieten, wat we deden, en een van mijn ondergeschikten moest met een 
revolver het vuurpeloton leiden en de deserteur werd neergeschoten. 
 
In een naschrift van Babington’s For the Sake of Example vroeg legerarts Frank Richardson 
zich af of het veel zou hebben uitgemaakt als de artsen zich hadden uitgesproken tegen de 
doodstraf voor soldaten die niet zozeer laf als wel ziek waren. Waarschijnlijk niet, omdat 
pleidooien van officieren die direct met de soldaten te maken hadden gehad, ook niet of 
nauwelijks invloed op het vonnis hebben gehad. 
 
Een twintigjarige soldaat bij de Black Watch was uit de frontlinie verdwenen in januari 
1916. Tien dagen later werd hij ter dood veroordeeld. Twee artsen verklaarden dat hij een 
flinke graad van neurasthenie had ontwikkeld. Het mocht niet baten. Hij werd geëxecuteerd 
in een Belgisch slachthuis. Bovendien kon eerder moedig gedrag, jonge leeftijd, of wat ook 
maar naar voren werd gebracht, de bevelhebbers evenmin vermurwen. 
 
Maar is de vraag of het wat uit had gemaakt, de vraag die gesteld moet worden? 
Waarschijnlijk kwam de gedachte ‘maakt het wat uit, zo nee, dan kan ik maar beter 
meegaan’ niet eens bij de artsen op. De meesten gingen akkoord, omdat ze akkoord wilden 
gaan. Maar als de gedachte wél was opgekomen, dan had in elk geval geprotesteerd moeten 
worden, al was het bij voorbaat een verloren strijd (wat het gezien het geval-Dearden niet 
eens per sé het geval hoefde te zijn). De poging is belangrijker dan het succes. Dearden zei 
dat lafheid eigenlijk geen reden mocht zijn om iemand neer te schieten. Frank Richardson 
beweerde daarentegen dat lafaards het leven van anderen in gevaar brachten. 
 

Het woord ‘laf’ kreeg geleidelijk een andere betekenis 
Maar opnieuw kan de vraag worden gesteld wat ‘laf’ is. Waren zij die deserteerden, zij die 
niet meer over the top wilden gaan, inderdaad ‘laf’, zelfs als zij niet aan shell shock leden? 
Kan het niet eerder een teken van gezond verstand dan van lafheid worden genoemd, om 
te weigeren tegen een haag van kogels in te lopen? 
 
Heeft Louis Barthas ongelijk als hij zegt dat moed er juist uit bestaat het bevel van een 
meerdere te weigeren, in plaats van blindelings op te volgen, indien dat bevel het zinloos 
opofferen van mensenlevens inhoudt? 

Het woord ‘laf’ kreeg een andere betekenis dan gewoonlijk. Gewetensbezwaarden werden 
‘laf’ genoemd, maar, zoals Sassoon ook opmerkte, het getuigde vaak eerder van moed om 
tegen alle maatschappelijke druk van witte veren verspreidende vrouwen in,(46) en 
ondanks alle maatschappelijke consequenties, te blijven weigeren de wapenrok aan te 
trekken.  
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Maar ook aan het front zelf was laf niet laf. Graves moest aan een rechtszaak meewerken 
waarin een man van lafheid werd beschuldigd, nadat hij tijdens een fel bombardement het 
hazenpad had gekozen. De enig mogelijke veroordeling was de doodstraf. Maar, zo vroeg 
Graves zich af, hoe kon hij nu een ter dood veroordeling ondertekenen als hij in 
vergelijkbare omstandigheden wellicht precies zo zou hebben gehandeld?(47) 
 
Barthas merkte ten eerste op dat de soldaten zich opofferden omdat ‘niemand […] een 
grotere lafaard [wilde] zijn dan zijn buurman’, en ten tweede, nadat over zijn regiment de 
loftrompet was afgestoken, dat deze ‘dapperen’ geen andere keuze hadden gehad. Wees 
dapper of de krijgsraad wacht. 

 

Executie door een officier van de NKVD 

Eric Partridge beschreef zijn ervaring met wat hij als lafheid beschouwde. Het was tijdens 
de Somme dat hij meer dan eens aan desertie dacht en plannen maakte hoe hij er vandoor 
zou kunnen gaan. Maar toen de tijd was gekomen om zijn plannen in de praktijk te 
brengen, vocht hij door. Hij was ‘te laf’ om te deserteren. 
 
Johannsen liet een van zijn hoofdpersonen in Die Vier von der Infanterie opmerken dat ‘als 
we niet zo laf waren’ ze niet meer in stelling zouden gaan en dat ze alleen maar naar voren 
gingen omdat ze te laf waren om naar achteren te gaan. En Frey liet in zijn boek Die 
Pflasterkästen zijn hoofdpersoon verklaren dat ook hij laf was; te laf om ‘nee’ tegen de 
dienst te zeggen.(49) 
 
Betekenis van ‘laf’ verliest voor de soldaten zijn stigma 
Het is duidelijk dat de oorspronkelijke betekenis van het woord ‘laf’ voor de soldaten zijn 
schandelijke betekenis had verloren. Zoals gezegd kon iedere soldaat zijn verzadigingspunt, 
het punt dat hij óp was, bereiken - en iedere soldaat wist dat. 
 
James Smith was beroepsmilitair sinds 1910. Hij had gevochten te Gallipoli en was in 1916 
naar het Westelijk Front gestuurd, waar hij na de inslag van een Duitse granaat levend 
werd begraven. Na al een enkele keer de militaire discipline te hebben overtreden, 
deserteerde hij in augustus 1917. Hij werd gepakt en ter dood veroordeeld. 
 
Onder degenen die hem moesten executeren was soldaat Richard Blundell, bevriend met 
Smith. Nadat het vuurpeloton zijn werk had verricht, bleek dat Smith nog leefde. Een 
genadeschot was onvermijdelijk. De dienstdoende officier was daar niet toe in staat, gaf 
zijn revolver aan Blundell en beval hem Smith van dichtbij door het hoofd te schieten. 
Blundell volgde het bevel op. Als beloning mocht hij tien dagen op verlof. Op zijn sterfbed, 
tweeenzeventig jaar later, herhaalde hij telkens weer: ‘Wat een manier om verlof te krijgen, 
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wat een manier om verlof te krijgen.’ 
 
Blundell had innerlijk geprotesteerd tegen de taak die hij opgedragen had gekregen. Zoals 
velen keurde hij de strengheid van de rechtspraak af, maar slechts zelden was er sprake 
van openlijk geuite afkeuring. Zelden, maar niet nooit. 
 
Henri Barbusse schreef dat de manschappen partij kozen voor de veroordeelde, 
waarschijnlijk omdat ze hem langer kenden dan van dat ene moment van zwakheid, en 
omdat ook zijzelf daar hadden kunnen staan. Hij beschreef het geval van een man die had 
geprobeerd uit de loopgraaf te blijven. Het executiepaaltje had vol gestaan met boze 
opschriften en protestleuzen. 
 
De mannen die de zeventienjarige Joseph Byers op 6 juni 1915 moesten neerschieten, 
vuurden eerst tweemaal in de lucht, voordat het vonnis werd voltrokken. En toen op 14 
november 1917 William Smith werd gefusilleerd te Reningelst, noteerde pastoor Van 
Wallegem over de schutters: ‘Het zijn de eigene maten die daartoe aangesteld worden. Vele 
soldaten hebben reeds verklaard hoe pijnlijk hen dat valt. Er zijn er die krijschen van spijt. 
 
Al het protest heeft er overigens nooit toe geleid dat men van een executie afzag. S. Graham 
zag een vuurpeloton te Neuve Chapelle dat weigerde een deserteur neer te schieten, die 
volgens de schutters duidelijk aan shell shock leed. De volgende dag werd het geheel 
overgedaan en nu werd de man zonder haperen neergeschoten. Graham: ‘Onze 
opstandigheid zat alleen in ons hart, zo sterk was de discipline.’ 
 
Had de doodstraf het beoogde effect? 
Had dit alles nu het beoogde effect? Werd de discipline inderdaad groter, de gevechtskracht 
versterkt en probeerden minder soldaten in het Franse en met name Britse leger zich aan 
de strijd te onttrekken? Volgens Peter Scott in zijn Law and Orders: Discipline and Morale 
in the British Armies in France, 1917, had de doodstraf geen enkel effect, net zo min als 
de doodstraf een afschrikwekkend effect lijkt te hebben op potentiële moordenaars. 
 

 

Bron:forumeerstewereldoorlog.nl. 
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Dat het dreiging van de doodstraf door executie de soldaat minder ‘laf in het aangezicht 
van de vijand’ zou maken, is dus de vraag. De Australiërs kenden de doodstraf immers 
niet, en van hen is veel te zeggen, maar níet dat ze over het algemeen laffer waren dan de 
Britten. Ten tweede lijkt een wel uitgesproken, maar niet geëffectueerde doodstraf 
nauwelijks effect te hebben gehad op het gedrag van soldaten. Er is een geval bekend van 
een Britse soldaat die maar liefst drie maal ter dood was veroordeeld alvorens de straf ten 
uitvoer werd gebracht. Hierbij kan de vraag worden opgeworpen of hij soms dood wílde.  

Bron: quest.nl. 

Het is daarbij ook de vraag of het argument dat laffe soldaten hun kameraden in gevaar 
brachten, wel juist is. De meeste, al dan niet getraumatiseerde, soldaten gingen er immers 
vandoor als ze hoorden dat er een aanval op handen was en niet op het moment suprême 
zelf. 
 
Als de doodstraf tijdens de strijd al effect had, was het waarschijnlijk een ander dan het 
beoogde effect. Hoezeer de soldaten de doodstraf ook verafschuwden, een vanwege lafheid 
veroordeelde kameraad bracht toch schande over compagnie en regiment. En die schande 
moest worden uitgewist. In 1915 had een compagnie gezworen de schande van een executie 
van een van hen zo snel mogelijk uit te wissen. Bij de eerst volgende aanval sneuvelden 
veertig van de tachtig man. 

Desertie en lafheid in 1930 niet langer reden voor executie 
Ook na de strijd had het veelvuldig toepassen van de doodstraf door de Britten effect, maar 
opnieuw niet zoals de militaire top bedoeld zal hebben. In 1930 werd de straf voor militaire 
overtredingen afgeschaft. ‘Desertie’ en ‘lafheid in het aangezicht van de vijand’ mochten in 
de toekomst niet meer tot executie leiden. 
 
Dit was het gevolg van publieke verontrusting over de vraag of er ‘recht’ was gesproken, 
een vraag die vanzelfsprekend opkwam toen de waarheid over de executies niet meer kon 
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worden achtergehouden, al duurde het nog zeventig jaar voordat met de boeken van 
Babington en Putkowski en Sykes de ware toedracht duidelijk werd. 
 
Natuurlijk viel het aantal geëxecuteerden in het niet bij het totale aantal doden dat de 
oorlog had opgeleverd. Maar tot hen was de dood niet gekomen, ‘toevallig en abrupt op het 
slagveld overvallen’, zoals Babington schreef. Nee, ‘hij kwam met gepaste tred als de 
bekende climax van een archaïsch en macaber ritueel dat werd uitgevoerd […] in het belang 
van discipline en moreel’. En discipline en moreel aan de ene kant en rechtspraak zonder 
aanzien des persoons aan de andere kant, staan nu eenmaal op gespannen voet met elkaar. 
 
© 1999 - Leo van Bergen, Nijmegen  

 

Naschrift  
 
Gratiëring 306 Britse militairen gefusilleerd wegens desertie of lafheid 
Oorspronkelijk zouden de krijgsraadarchieven van de soldaten veroordeeld wegens lafheid 
en desertie honderd jaar gesloten blijven. 
 
In 1985 verscheen For the Sake of Example van Babington dat in 1989 gevolgd werd door 
Shot at Dawn van Putkowski en Sykes. Zij hadden gesproken met nabestaanden en 
getuigen en hun verklaringen en uitspraken leidden tot een heftige publieke discussie die 
er toe leidde dat het Britse ministerie van Defensie in 1990 besloot, onder druk van de 
publieke opinie, de archieven open te stellen voor wetenschappelijk onderzoekers. Wat zij 
vonden was schokkend: vele zaken vertoonden ernstige juridische tekortkomingen en er 
waren aanwijsbare fouten gemaakt. 
 
Na de openbaarmaking van de krijgsraadverslagen, hebben de dochter van Harry Farr, 
Gertrude Harris (93) en zijn kleindochter Janet Booth (63), herhaaldelijk petities 
aangeboden aan de Britse overheid om eerherstel te verkrijgen voor Farr op basis van het 
medische bewijsmateriaal. Tot 16 augustus 2006 werden al deze petities door de Britse 
overheid afgewezen. 
 
Ook anderen hebben zich voor de zaak Farr ingezet. Eén van hen is John Hipkin. Hij 
stichtte de organisatie Shot at Dawn die streeft naar gratiëring van de Britse militairen die 
gefusilleerd zijn vanwege een veroordeling wegens desertie of lafheid. Tot dusverre had nog 
niemand gratie gekregen. Het zaak Farr werd gezien als een zeer belangrijke testcase. Het 
is zeker, ook naar de mening van de advocaat van de verwanten van Farr, een van de 
duidelijkste voorbeelden van het falen van een krijgsraad tijdens de Eerste Wereldoorlog. 
 
De huidige minister van Defensie Des Browne had, na aandringen van de betrokkenen, 
toegezegd de zaak nog eens te zullen bekijken. Dit had tot gevolg dat de Britse regering op 
16 augustus 2006 aankondigde, dat zij aan het parlement eerherstel wil vragen voor alle 
Britse militairen die in de Eerste Wereldoorlog die wegens lafheid en desertie zijn 
gefusilleerd. 
 

Reactie Leo van Bergen: Argument medisch pardon deugt niet 
Dr. Leo van Bergen is van mening dat het argument van een ‘medisch pardon’ ondeugdelijk 
is. Hij schreef hierover het volgende ingezonden stuk: 
 
Uiteindelijk, na jarenlange actie, voelt de Britse regering er dan eindelijk voor om eerherstel 
te verlenen aan de Britse soldaten (en enkele officieren) die in (en sommige zelfs nog na) de 
Eerste Wereldoorlog zijn geëxecuteerd wegens ‘lafheid in het aangezicht van de vijand’. Laat 
ik voorop stellen dat ik niet tot die historici behoor die dit op zijn best ‘zinloos’ en op zijn 
slechts zelfs onterecht vinden. Het is zeer zinnig en volkomen terecht, al was het maar dat 
door al te zeer te wijzen op ‘andere tijden’, ‘andere omstandigheden’ en ‘andere normen en 
waarden’ – hoe waar dit op zich allemaal ook is – ook allerlei oorlogsmisdaden en genocides 
goedgepraat kunnen worden. Natuurlijk moet een historicus in zijn wetenschappelijke 
werk in de eerste en wellicht zelfs enige plaats verklaren en niet (ver)oordelen, maar dat wil 
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nog niet zeggen dat hij dus ook als persoon niet iets terecht of onterecht mag vinden. Dit 
neemt echter niet weg dat de reden achter het pardon - wij verklaren hen allen ‘gestoord’ - 
niet deugt. 
 
Om te beginnen zal er eerst op moeten worden gewezen dat de cijfers niet kloppen, en niet 
alleen omdat er geen 306 maar 351 Britten ter dood zijn gebracht. De 306 waar sprake van 
is, zijn ‘louter’ degenen die zijn geëxecuteerd na beschuldiging van ‘lafheid in het aangezicht 
van de vijand’. Fout is bovendien dat zij ter dood zijn gebracht, ter dood veroordeeld zijn 
echter er 3080 (en daarnaast hebben er nog zeer velen andere vaak ook niet misselijke 
straffen opgelegd gekregen). 
 
Wie bepaalde wie er uiteindelijk wel en wie niet daadwerkelijk aan het paaltje bij 
ochtendstond werd vastgebonden en waarom? Waren al de andere 2600 ter dood 
veroordeelden ook allemaal gestoord? Feit is dat de beslissing wie werd geëxecuteerd 
volkomen arbitrair was. Maar zelfs dat is niet het hoofdprobleem. Dat is dat een pardon op 
psychologische gronden medisch ondeugdelijk en historisch incorrect is, en als dat gebeurt 
onder verwijzing naar de post-traumatische stress stoornis, zelfs volslagen 
anachronistisch. PTSS bestaat pas als diagnose pas sinds het begin van de jaren tachtig, 
en is een diagnose die pas na lang onderzoek wordt gesteld – zelfs kán worden gesteld. 
Haar overhevelen op een groep soldaten van meer dan een halve eeuw eerder, waarvan niet 
of nauwelijks medische gegevens overgebleven zijn, alleen maar omdat ze zijn geëxecuteerd 
wegens lafheid, is in feite weinig meer dan volslagen belachelijk. 
 
Natuurlijk: het geval van Harry Farr, die overduidelijk aan een oorlogsneurose leed en dus 
nooit naar het front terug gezonden had mogen worden – al was dat wel eens onderdeel 
van de therapie -, is bijzonder triest, maar het is geen typerend geval. Velen zullen 
inderdaad aan een neurose hebben geleden, maar zij zijn nooit in behandeling geweest 
voorafgaand aan hun executie, laat staan dat er een diagnose was gesteld. Medische 
inspectie was officieel weliswaar onderdeel van het strafproces, maar daar kwam in de 
praktijk weinig van terecht, en als er wel een arts aanwezig was dan had die geen verstand 
van psychologische problematiek en/of hij was er meer op uit, vanwege de carrière, om de 
officieren van de krijgsraad ter wille te zijn, dan de te veroordelen soldaat. 
 
Maar velen hadden ook helemaal geen psychische of neurologische problemen. Sommigen 
van hen waren inderdaad te bang – want dat is toch echt een betere term dan ‘laf’ – om 
‘over the top’ te gaan, maar angst, en zeker niet dergelijk volkomen gerechtvaardigde angst, 
is iets anders dan lafheid en het is al helemaal geen teken van gekte, eerder het tegendeel 
zou ik zeggen. 
 
Anderen achtten het gegeven bevel gelijk staan aan zelfmoord en wierpen zich zeer 
begrijpelijk bij de eerste de beste gelegenheid in een bomkrater die enige bescherming zou 
bieden.  
 
Weer anderen weigerden het bevel uit te voeren omdat zij daarmee hun ondergeschikten 
aan onevenredig gevaar zouden blootstellen, zonder enige kans op militair succes. Nog weer 
anderen zijn min of meer ad random uit een compagnie geplukt omdat die in de ogen van 
de officieren achter het front het aan de tekentafel gestelde doel niet voldoende had gehaald. 
‘Min of meer’ ad random, omdat er ook mensen ter dood zijn veroordeeld na een 
beschuldiging van lafheid door een meerdere, om geen andere reden dan dat die meerdere 
om wat voor reden dan ook een hekel aan hen had. Zij werden simpelweg ten voorbeeld 
gesteld, ‘pour encourager les autres’ zoals de Fransen het noemden. Wederom: noch 
lafheid, noch gekte. 
 
En dan waren er nog degenen die de oorlog zelf, of in ieder geval de wijze waarop die oorlog 
werd gevoerd, als onrechtvaardig en onmenselijk waren gaan zien en derhalve weigerden 
er nog deel van uit te maken. Het leverde hen de doodstraf op - tenzij ze een gedecoreerd 
officier waren zoals Siegfried Sassoon - maar ook dit had met gekte weinig te maken; 
wederom eerder het tegenovergestelde. 
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De waarheid is dat de honderden geëxecuteerden honderden verschillende verhalen 
opleveren, en dus is het pardon wat mij betreft wel volkomen terecht, maar de medisch-
psychologische argumentatie erachter een gotspe. 
 
Het is terecht omdat het niet aangaat mensen ter dood te veroordelen alleen maar omdat 
zij om wat voor reden dan ook weigerden een regen van mitrailleurkogels tegemoet te 
treden.  
 
Het is terecht omdat veel van de ter dood veroordeelden zelfs in dat opzicht niet ‘laf’ zijn 
geweest, maar ten voorbeeld werden gesteld door mensen die vaak zelf nooit een loopgraaf 
hadden gezien of het niemandsland hadden betreden. Het is terecht omdat de rechtspraak 
waar zij het slachtoffer van werden van geen kanten deugde, ook niet volgens de normen 
en waarden en regels van toen en daar. 
 
Maar al begrijp ik het politiek gezien wel, al is een pardon op geestelijke gronden politiek 
gezien volledig verklaarbaar, het is onterecht en ondeugdelijk dat dat pardon wordt 
verleend met het argument dat zij allen ‘gek’ waren. Daarmee wordt degenen die echt een 
neurose hadden onrecht aangedaan en daarmee wordt degenen die bij hun volle verstand 
waren onrecht aangedaan. 

In 1914-1918 was ‘de dood met de kogel’ bittere ernst. Nabestaanden van Belgische 
soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog door het leger werden geëxecuteerd, eisen 
excuses. Maar rechtsherstel ligt niet voor de hand. 
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Bron: greatwar.nl 

Aloïs Wulput voor het vuurpeloton op 3 juni 1918, de laatste executie van een Belgische 
soldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog. Kenniscentrum In Flanders Fields, Ieper  

‘De dood met de kogel’ was een dreiging die soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog zeer 
concreet boven het hoofd kon hangen. Zeker voor ‘postverlating in tegenwoordigheid van 
de vijand’, desertie kortom.  

Zoveel ‘lafheid’ – al ging het om soldaten die in de chaos van de oorlog hun eenheid waren 
kwijtgeraakt – kon het leger niet dulden en het bracht soldaten daarom daadwerkelijk ook 
voor het vuurpeloton – één soldaat werd onthoofd, door een uit Frankrijk aangevoerde beul. 
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Gisteren riepen nabestaanden van enkele geëxecuteerde soldaten de regering in een open 
brief op om zich publiek te excuseren, waarmee ze eigenlijk rechtsherstel voor de 
geëxecuteerden vragen. Ze zien de aankomende herdenkingen van de Eerste Wereldoorlog, 
die volgend jaar net een eeuw geleden begon, als de aanleiding voor hun oproep.  

 
 
Bron: plazilla.com 
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Naschrift  
 
Gratiëring 306 Britse militairen gefusilleerd wegens desertie of lafheid

Oorspronkelijk zouden de krijgsraadarchieven van de soldaten veroordeeld wegens 
lafheid en desertie honderd jaar gesloten blijven. 
 
In 1985 verscheen For the Sake of Example van Babington dat in 1989 gevolgd werd 
door Shot at Dawn van Putkowski en Sykes. Zij hadden gesproken met nabestaanden 
en getuigen en hun verklaringen en uitspraken leidden tot een heftige publieke discussie 
die er toe leidde dat het Britse ministerie van Defensie in 1990 besloot, onder druk van 
de publieke opinie, de archieven open te stellen voor wetenschappelijk onderzoekers. 
Wat zij vonden was schokkend: vele zaken vertoonden ernstige juridische 
tekortkomingen en er waren aanwijsbare fouten gemaakt. 
 
Na de openbaarmaking van de krijgsraadverslagen, hebben de dochter van Harry Farr, 
Gertrude Harris (93) en zijn kleindochter Janet Booth (63), herhaaldelijk petities 
aangeboden aan de Britse overheid om eerherstel te verkrijgen voor Farr op basis van 
het medische bewijsmateriaal. Tot 16 augustus 2006 werden al deze petities door de 
Britse overheid afgewezen. 
 
Ook anderen hebben zich voor de zaak Farr ingezet. Eén van hen is John Hipkin. Hij 
stichtte de organisatie Shot at Dawn die streeft naar gratiëring van de Britse militairen 
die gefusilleerd zijn vanwege een veroordeling wegens desertie of lafheid. Tot dusverre 
had nog niemand gratie gekregen. Het zaak Farr werd gezien als een zeer belangrijke 
testcase. Het is zeker, ook naar de mening van de advocaat van de verwanten van Farr, 
een van de duidelijkste voorbeelden van het falen van een krijgsraad tijdens de Eerste 
Wereldoorlog.  
 
De huidige minister van Defensie Des Browne had, na aandringen van de betrokkenen, 
toegezegd de zaak nog eens te zullen bekijken. Dit had tot gevolg dat de Britse regering 
op 16 augustus 2006 aankondigde, dat zij aan het parlement eerherstel wil vragen voor 
alle Britse militairen die in de Eerste Wereldoorlog die wegens lafheid en desertie zijn 
gefusilleerd. 
 

Reactie Leo van Bergen: Argument medisch pardon deugt niet

Dr. Leo van Bergen is van mening dat het argument van een ‘medisch pardon’ 
ondeugdelijk is. Hij schreef hierover het volgende ingezonden stuk:
 
Uiteindelijk, na jarenlange actie, voelt de Britse regering er dan eindelijk voor om 
eerherstel te verlenen aan de Britse soldaten (en enkele officieren) die in (en sommige 
zelfs nog na) de Eerste Wereldoorlog zijn geëxecuteerd wegens ‘lafheid in het aangezicht 
van de vijand’. Laat ik voorop stellen dat ik niet tot die historici behoor die dit op zijn 
best ‘zinloos’ en op zijn slechts zelfs onterecht vinden. Het is zeer zinnig en volkomen 
terecht, al was het maar dat door al te zeer te wijzen op ‘andere tijden’, ‘andere 
omstandigheden’ en ‘andere normen en waarden’ – hoe waar dit op zich allemaal ook is 
– ook allerlei oorlogsmisdaden en genocides goedgepraat kunnen worden. Natuurlijk 
moet een historicus in zijn wetenschappelijke werk in de eerste en wellicht zelfs enige 
plaats verklaren en niet (ver)oordelen, maar dat wil nog niet zeggen dat hij dus ook als 
persoon niet iets terecht of onterecht mag vinden. Dit neemt echter niet weg dat de reden 
achter het pardon - wij verklaren hen allen ‘gestoord’ - niet deugt. 
 
Om te beginnen zal er eerst op moeten worden gewezen dat de cijfers niet kloppen, en 
niet alleen omdat er geen 306 maar 351 Britten ter dood zijn gebracht. De 306 waar 
sprake van is, zijn ‘louter’ degenen die zijn geëxecuteerd na beschuldiging van ‘lafheid 
in het aangezicht van de vijand’. Fout is bovendien dat zij ter dood zijn gebracht, ter 
dood veroordeeld zijn echter er 3080 (en daarnaast hebben er nog zeer velen andere 
vaak ook niet misselijke straffen opgelegd gekregen). 
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Wie bepaalde wie er uiteindelijk wel en wie niet daadwerkelijk aan het paaltje bij 
ochtendstond werd vastgebonden en waarom? Waren al de andere 2600 ter dood 
veroordeelden ook allemaal gestoord? Feit is dat de beslissing wie werd geëxecuteerd 
volkomen arbitrair was. Maar zelfs dat is niet het hoofdprobleem. Dat is dat een pardon 
op psychologische gronden medisch ondeugdelijk en historisch incorrect is, en als dat 
gebeurt onder verwijzing naar de post-traumatische stress stoornis, zelfs volslagen 
anachronistisch. PTSS bestaat pas als diagnose pas sinds het begin van de jaren tachtig, 
en is een diagnose die pas na lang onderzoek wordt gesteld – zelfs kán worden gesteld. 
Haar overhevelen op een groep soldaten van meer dan een halve eeuw eerder, waarvan 
niet of nauwelijks medische gegevens overgebleven zijn, alleen maar omdat ze zijn 
geëxecuteerd wegens lafheid, is in feite weinig meer dan volslagen belachelijk. 
 
Natuurlijk: het geval van Harry Farr, die overduidelijk aan een oorlogsneurose leed en 
dus nooit naar het front terug gezonden had mogen worden – al was dat wel eens 
onderdeel van de therapie -, is bijzonder triest, maar het is geen typerend geval. Velen 
zullen inderdaad aan een neurose hebben geleden, maar zij zijn nooit in behandeling 
geweest voorafgaand aan hun executie, laat staan dat er een diagnose was gesteld. 
Medische inspectie was officieel weliswaar onderdeel van het strafproces, maar daar 
kwam in de praktijk weinig van terecht, en als er wel een arts aanwezig was dan had die 
geen verstand van psychologische problematiek en/of hij was er meer op uit, vanwege 
de carrière, om de officieren van de krijgsraad ter wille te zijn, dan de te veroordelen 
soldaat.  
 
Maar velen hadden ook helemaal geen psychische of neurologische problemen. 
Sommigen van hen waren inderdaad te bang – want dat is toch echt een betere term 
dan ‘laf’ – om ‘over the top’ te gaan, maar angst, en zeker niet dergelijk volkomen 
gerechtvaardigde angst, is iets anders dan lafheid en het is al helemaal geen teken van 
gekte, eerder het tegendeel zou ik zeggen. 
 
Anderen achtten het gegeven bevel gelijk staan aan zelfmoord en wierpen zich zeer 
begrijpelijk bij de eerste de beste gelegenheid in een bomkrater die enige bescherming 
zou bieden. 
 
Weer anderen weigerden het bevel uit te voeren omdat zij daarmee hun ondergeschikten 
aan onevenredig gevaar zouden blootstellen, zonder enige kans op militair succes. Nog 
weer anderen zijn min of meer ad random uit een compagnie geplukt omdat die in de 
ogen van de officieren achter het front het aan de tekentafel gestelde doel niet voldoende 
had gehaald. ‘Min of meer’ ad random, omdat er ook mensen ter dood zijn veroordeeld 
na een beschuldiging van lafheid door een meerdere, om geen andere reden dan dat die 
meerdere om wat voor reden dan ook een hekel aan hen had. Zij werden simpelweg ten 
voorbeeld gesteld, ‘pour encourager les autres’ zoals de Fransen het noemden. Wederom: 
noch lafheid, noch gekte. 
 
En dan waren er nog degenen die de oorlog zelf, of in ieder geval de wijze waarop die 
oorlog werd gevoerd, als onrechtvaardig en onmenselijk waren gaan zien en derhalve 
weigerden er nog deel van uit te maken. Het leverde hen de doodstraf op - tenzij ze een 
gedecoreerd officier waren zoals Siegfried Sassoon - maar ook dit had met gekte weinig 
te maken; wederom eerder het tegenovergestelde. 
 
De waarheid is dat de honderden geëxecuteerden honderden verschillende verhalen 
opleveren, en dus is het pardon wat mij betreft wel volkomen terecht, maar de medisch-
psychologische argumentatie erachter een gotspe. 
 
Het is terecht omdat het niet aangaat mensen ter dood te veroordelen alleen maar omdat 
zij om wat voor reden dan ook weigerden een regen van mitrailleurkogels tegemoet te 
treden.  
 
Het is terecht omdat veel van de ter dood veroordeelden zelfs in dat opzicht niet ‘laf’ zijn 
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geweest, maar ten voorbeeld werden gesteld door mensen die vaak zelf nooit een 
loopgraaf hadden gezien of het niemandsland hadden betreden. Het is terecht omdat de 
rechtspraak waar zij het slachtoffer van werden van geen kanten deugde, ook niet 
volgens de normen en waarden en regels van toen en daar. 
 
Maar al begrijp ik het politiek gezien wel, al is een pardon op geestelijke gronden politiek 
gezien volledig verklaarbaar, het is onterecht en ondeugdelijk dat dat pardon wordt 
verleend met het argument dat zij allen ‘gek’ waren. Daarmee wordt degenen die echt 
een neurose hadden onrecht aangedaan en daarmee wordt degenen die bij hun volle 
verstand waren onrecht aangedaan. 

In 1914-1918 was ‘de dood met de kogel’ bittere ernst. Nabestaanden van Belgische 
soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog door het leger werden geëxecuteerd, eisen 
excuses. Maar rechtsherstel ligt niet voor de hand. 

 

Bron: greatwar.nl 
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Aloïs Wulput voor het vuurpeloton op 3 juni 1918, de laatste executie van een Belgische 
soldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog. Kenniscentrum In Flanders Fields, Ieper  

‘De dood met de kogel’ was een dreiging die soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog zeer 
concreet boven het hoofd kon hangen. Zeker voor ‘postverlating in tegenwoordigheid van 
de vijand’, desertie kortom.  

 

bron: isgeschiedenis.nl 

Zoveel ‘lafheid’ – al ging het om soldaten die in de chaos van de oorlog hun eenheid 
waren kwijtgeraakt – kon het leger niet dulden en het bracht soldaten daarom 
daadwerkelijk ook voor het vuurpeloton – één soldaat werd onthoofd, door een uit 
Frankrijk aangevoerde beul. 

Gisteren riepen nabestaanden van enkele geëxecuteerde soldaten de regering in een 
open brief op om zich publiek te excuseren, waarmee ze eigenlijk rechtsherstel voor de 
geëxecuteerden vragen. Ze zien de aankomende herdenkingen van de Eerste 
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Wereldoorlog, die volgend jaar net een eeuw geleden begon, als de aanleiding voor hun 
oproep.  

 
 
Bron: plazilla.com 
 
 

 
Bron: djibnet.com 
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Nawoord 

De Vrede van Versailles, ook Vredesverdrag van Versailles of Verdrag van Versailles genoemd, 
was een verdrag tussen Duitsland en de Entente en het belangrijkste van de vijf in voorsteden 
van Parijs in 1919/20 gesloten verdragen, waarmee de Eerste Wereldoorlog formeel werd 
beëindigd (de andere vier verdragen hadden betrekking op de Duitse bondgenoten: de Vrede 
van Saint-Germain met Oostenrijk in september 1919, de Vrede van Neuilly met Bulgarije in 
november 1919, de Vrede van Trianon met Hongarije in december 1919 en de Vrede van 
Sèvres met Turkije in augustus 1920.). 

 
 
The Signing of Peace in the Hall of Mirrors, Versailles door William Orpen (1919, Imperial War 
Museum). 

Het Verdrag van Versailles werd op 28 juni 1919 (precies vijf jaar na de moord op Frans 
Ferdinand van Oostenrijk, de directe aanleiding voor het uitbreken van de oorlog), na 
afsluiting van een op 18 januari 1919 te Parijs begonnen geallieerde vredesconferentie, in de 
spiegelzaal van het kasteel van Versailles door vertegenwoordigers van het Duitse Rijk 
(Johannes Bell, 1868-1949 en Hermann Müller, 1876-1931, beiden minister in het zojuist 
aangetreden kabinet-Bauer, het voorgaande kabinet Scheidemann was over de verdragstekst 
gevallen) enerzijds en door zesentwintig geallieerde en geassocieerde regeringen (Rusland 
ontbrak) anderzijds ondertekend en trad op 10 januari 1920 in werking. Het verdrag werd 
echter niet door de Verenigde Staten, Hedjas (thans bij Saoedi-Arabië) en Ecuador 
geratificeerd, zodat de formele beëindiging van de oorlogstoestand eerst door het 
Vredesverdrag van Berlijn tussen de Verenigde Staten en het Duitse Rijk van 25 augustus 
1921, het Duits-Saoedische vriendschapsverdrag van 26 april 1929 en het opnieuw 
aanknopen van de diplomatieke betrekkingen met Ecuador door middel van protocollen en 
notawisseling (1921-24) plaatsvond. Het in het Verdrag van Versailles als verdragspartner 
genoemde China had het verdrag niet ondertekend en door een apart verdrag van 20 mei 1921 
de oorlogstoestand beëindigd. Costa Rica nam aan de onderhandelingen niet deel en 
beëindigde de oorlogstoestand bij decreet van 4 februari 1920. 

De teksten van het Verdrag van Versailles werden tijdens genoemde geallieerde 
voorbesprekingen als compromis tussen de regeringsleiders van Frankrijk, Engeland en de 
Verenigde Staten, respectievelijk Clemenceau, Lloyd George en Wilson (deze laatste had erop 
aangedrongen dat de geallieerde regeringsleiders persoonlijk aan de onderhandelingen 
deelnamen) zonder inbreng van Duitse vertegenwoordigers uitgewerkt en op 7 mei 1919 aan 
de Duitse regering voorgelegd. Duitse schriftelijke tegenvoorstellen die daarop volgden, werden 
door de geallieerden nagenoeg volledig afgewezen en op 16 juni 1919 beantwoord met een 
ultimatum om het verdrag binnen vijf dagen te accepteren. Met het oog op het geallieerde 
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dreigement, Duitsland geheel te bezetten en in de hoop op de mogelijkheid tot een spoedige 
revisie, veranderde de meerderheid van de Nationale Vergadering van de Weimarrepubliek 
haar aanvankelijk afwijzende houding en stemde na terugtreden van het kabinet-
Scheidemann met een meerderheid van negenennegentig afgevaardigden op 22 juni 1919 in 
met de ondertekening van het verdrag. Het "Dictaat van Versailles" werd in Duitsland als een 
zware vernedering beschouwd. De bekende Britse econoom John Maynard Keynes, die als 
topambtenaar de vredesbesprekingen had bijgewoond, waarschuwde indertijd in een boek 
voor de zijns inziens desastreuze gevolgen van dit vredesverdrag[1]. 

Behalve een aantal toevoegingen en een reeks aanvullende overeenkomsten omvatte het 
Verdrag van Versailles vierhonderdveertig artikelen in vijftien delen. Het was het eerste grote 
verdrag waarvan de officiële tekst zowel in het Engels als in het Frans was opgesteld (tot dan 
waren de meeste internationale overeenkomsten in het Frans). De details waren feitelijk al 
neergelegd in de wapenstilstandsvoorwaarden van Compiègne van 11 november 1918, onder 
andere het uitleveren van zware wapens, alle onderzeeboten en de Hochseeflotte, het 
ontruimen van de Linkerrijnoever en het vormen van een neutrale zone op de Rechterrijnoever, 
en annulering van het Verdrag van Brest-Litovsk en de Vrede van Boekarest. 

Deel I van het Verdrag van Versailles bevatte het statuut van een Volkenbond (zonder dat 
Duitsland in tegenstelling tot de andere ondertekenaars daar lid van mocht worden). Het 
verdrag zou tevens het eerste deel van het charter van de Volkenbond vormen. 

 
 

Door het Duitse Rijk afgestane gebieden: 
1. Noord-Sleeswijk: aan Denemarken 
2. Posen en West-Pruisen (grotendeels): aan Polen 
3. Vrije Stad Danzig 
4. Memelland: aan Litouwen 
5. Oost-Opper-Silezië: aan Polen 
6. Hultschiner landje: aan Tsjecho-Slowakije 
7. Elzas-Lotharingen: aan Frankrijk 
8. Eupen en Malmédy: aan België 

In de delen II en III waren de nieuwe grenzen van Duitsland vastgelegd. Duitsland moest 
onmiddellijk een aantal gebieden afstaan: Elzas-Lotharingen aan Frankrijk en delen van 
Posen en West-Pruisen aan Polen (de Poolse Corridor). Danzig kreeg een speciaal statuut 
onder gezag van de Volkenbond: de Vrije Stad Danzig. 

Van nog een aantal Duitse gebieden werd de bestemming bepaald door volksraadplegingen. 
Zo ging Eupen-Malmedy uiteindelijk naar België. Delen van Oost-Pruisen bleven uiteindelijk 
bij Duitsland. Van Opper-Silezië ging een oostelijk deel naar Polen, een klein deel naar de 
nieuwe staat Tsjecho-Slowakije. Van Sleeswijk-Holstein ging Noord-Sleeswijk naar 
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Denemarken. (Opmerkelijk, want Denemarken had niet aan de oorlog deelgenomen en was 
ook geen partij bij het verdrag.) 

Het Saargebied (het huidige Saarland) kwam onder bestuur van de Volkenbond en de mijnen 
aldaar werden Frans, voor een periode van vijftien jaar. Dit als vergoeding voor de Noord-
Franse mijnen die gedurende de oorlog vernield waren. Nadien zou er een volksstemming 
moeten worden gehouden (in 1935 zou het gebied naar Duitsland terugkeren). 

De Duitse gebieden ten westen van de Rijn zouden voorlopig nog door de geallieerden bezet 
blijven in drie zones, die zouden worden ontruimd na respectievelijk vijf, tien en vijftien jaar. 
Oostenrijk mocht zich niet verenigen met Duitsland (verbod op de Anschluss). Duitsland 
erkende de soevereiniteit van België over Neutraal Moresnet, dat hierdoor bij België gevoegd 
werd. 

Deel IV behandelde de Duitse belangen buiten Duitsland, zoals het verlies van alle koloniën. 
Duitsland verloor Duits-Oost-Afrika (Tanganyika, Ruanda-Urundi) aan het Verenigd 
Koninkrijk en België, Togoland (Brits-Togoland, Frans-Togoland) en Duits-Kameroen (Brits-
Kameroen, Frans-Kameroen) aan het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, Duits-Zuidwest-
Afrika (Zuidwest-Afrika) aan Zuid-Afrika, de Marianen Carolinen en Marshalleilanden aan 
Japan, Noordoost-Nieuw-Guinea en Nauru aan Australië, West-Samoa (Samoa) aan Nieuw-
Zeeland. 

Deel V bepaalde dat het Duitse Rijk nagenoeg volledig moest worden ontwapend. Duitsland 
mocht alleen nog een beroepsleger hebben, met maximaal 100.000 militairen. De generale 
staf van het leger moest verdwijnen. Bepaalde wapens, zoals zware tanks, werden verboden. 
De marine mocht geen onderzeeboten hebben en geen schepen van meer dan 10.000 ton 
waterverplaatsing, waarbij een uitzondering werd gemaakt voor enkele pre-Dreadnought-type 
pantserschepen. Een luchtmacht werd helemaal verboden. Het verdrag maakte zelfs expliciet 
melding van een door Duitsland uit te voeren uitlevering van vliegtuigen van het type Fokker 
D.VII, die zich in het laatste oorlogsjaar veruit superieur hadden getoond tegenover modellen 
van geallieerde kant. 

In grensgebieden en langs de kust mochten geen versterkingen gebouwd worden. Het 
Rijnland, een gebied tussen de grens en vijftig kilometer ten oosten van de Rijn werd 
gedemilitariseerd: er mochten geen Duitse troepen aanwezig zijn. 

Deel VII eiste de uitlevering door Nederland van keizer Wilhelm II (art. 227) en de berechting 
van (Duitse) "oorlogsmisdadigers" (art. 228-230). Dat zou onder meer betekenen dat een 
nationale held als Hindenburg zich als een ordinaire moordenaar zou moeten verantwoorden. 
Na verloop van tijd werd door de geallieerden echter niet meer op dit punt aangedrongen. Een 
herhaald verzoek om uitlevering van de Duitse keizer was door de Nederlandse regering van 
de hand gewezen, en de Duitsers werd toegestaan zelf hun zogenaamde oorlogsmisdadigers 
te berechten (→ Proces van Leipzig). Maar het waren zeker geen "kopstukken" die in staat van 
beschuldiging werden gesteld. In de meeste gevallen volgde vrijspraak, werd een milde straf 
uitgesproken of werden zaken bij gebrek aan bewijs geseponeerd. 

In de delen VIII en IX kwamen de Duitse herstelbetalingen aan de orde, overigens zonder dat 
de definitieve hoogte daarvan en de looptijd werden vastgelegd. Fel omstreden, ook buiten 
Duitsland en zelfs in kringen van de geallieerden, was het beruchte artikel 231 van deel VIII, 
waarin Duitsland en bondgenoten, en zij alleen, verantwoordelijk werden gesteld voor de 
schuld aan het uitbreken van de Wereldoorlog, het artikel, waar in feite het gehele verdrag om 
draaide, want wie geen schuld draagt kan bezwaarlijk ter verantwoording worden geroepen. 

Duitsland erkende gedwongen dat het verantwoordelijk was voor de geleden oorlogsschade en 
moest die vergoeden. In afwachting van een definitieve schaderegeling moest het al 
herstelbetalingen doen in natura: alle grote koopvaardijschepen, een vijfde van de vissersvloot, 
grote hoeveelheden steenkool, locomotieven, machines, enzovoort, aan de zwaarst getroffen 
landen, waaronder België. 
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Ten slotte kreeg Duitsland nog allerlei andere beperkingen, zoals internationale controle op 
de luchtvaart en de scheepvaart op de grote rivieren. 

 
 
Massaal protest voor de Reichstag tegen het verdrag van Versailles (15 mei 1919). 

Door het Verdrag van Versailles verloor Duitsland, afgezien van zijn koloniën, 70.579 km2 
(van 540.787 km2) van zijn grondgebied met 6,5 miljoen inwoners (1910), wat gepaard ging 
met een enorme economische schade door het verlies van delfstoffen en landbouwproducten.  

In het Verdrag van Versailles was de hoogte van de aan het Duitse Rijk opgelegde 
herstelbetalingen niet exact vermeld. Door een speciale commissie werd het bedrag tot 21 mei 
1921 vastgesteld; tot die datum moest het Rijk twintig miljard goudmark afbetalen, en 
daarnaast nog allerlei zaken uitleveren als schepen, machines, steenkolen enz. Op een 
conferentie te Londen in maart 1921 werd een som van tweehonderdzesentwinitg miljard 
goudmark genoemd. De Duitse vertegenwoordiging wees dit enorme bedrag af, waarop als 
sanctie door de geallieerden Duisburg en Düsseldorf werden bezet. Op 5 mei 1921 stelden de 
geallieerden het totaal aan herstelbetalingen vast op honderdtweeendertig miljard goudmark, 
wat onder druk van een Londens ultimatum van dezelfde dag (bezetting van het Ruhrgebied) 
door de Reichstag (220 tegen 172 stemmen) noodgedwongen werd geaccepteerd. Volgens de 
Londense eis moest Duitsland 30 jaar lang jaarlijks twee miljard goudmark betalen alsmede 
26% van de waarde van zijn export. Niet verdisconteerd waren de bedragen verbonden aan 
het verlies van Duits grondgebied en Duitse leveringen van materiële aard op grond van het 
Verdrag van Versailles. Het Duitse Rijk kon aan deze eisen niet voldoen; het kwam in 1923 
tot openlijk verzet tegen de Franse bezetting van het Ruhrgebied en er ontstond een enorme 
inflatie. Dit leidde ook in het buitenland tot de overtuiging, dat de regeling omtrent de 
herstelbetalingen moest worden herzien. Maar ook de in het zogenaamde "Dawes-Plan" (naar 
de Amerikaanse politicus Charles Gates Dawes, 1865-1951) vastgelegde termijnen konden 
slechts met behulp van internationale leningen, die tegen hoge renten moesten worden 
aangegaan, worden afgelost. Dit Dawes-Plan, dat onder meer voorzag in opbrengsten uit 
privatiseringen van Duitse nutsbedrijven en overheidsinstellingen, maar het eindbedrag van 
de herstelbetalingen evenmin vastlegde, beoogde slechts een voorlopige oplossing te zijn. Doch 
toen in 1928/29, toen de overheidsfinanciën voor het eerst weer redelijk op orde waren, 2,5 
miljard RM betaald moest worden, bleek al spoedig dat dit plan onhaalbaar was. Het op een 
conferentie te Den Haag in januari 1930 aangenomen "Young-plan" (naar de Amerikaanse 
industrieel Owen D. Young, 1874-1962) moest een definitieve regeling worden, maar ook dit 
plan bleek ten gevolge van de internationale economische crisis die inmiddels was 
uitgebroken, reeds halverwege 1931 niet realiseerbaar. Vervolgens werd het Duitse Rijk in het 
"Hoover-plan" (naar de Amerikaanse president Herbert Clark Hoover, 1874-1964) een uitstel 
van betaling gegarandeerd van 1 juli 1931 tot 30 juni 1932. Een commissie van deskundigen 
publiceerde op 18 augustus 1931 te Bazel het zogenaamde Layton-rapport, dat de Duitse 
herstelbetalingen als een der oorzaken van de Duitse economische crisis aanwees. Een 
volgende conferentie over de herstelbetalingen vond op 9 juli 1932 te Lausanne plaats. Het 
Verdrag van Lausanne hief het Young-Plan weliswaar niet officieel, maar wel feitelijk op. 
Duitsland verplichtte zich, bij een in 1930 gestichte overkoepelende internationale bank 
("Bank for International Settlements") obligaties ter waarde van drie miljard RM onder te 
brengen, die na drie jaar (1935) binnen vijftien jaar (tot 1950) in omloop gebracht mochten 
worden. Door de machtsovername van de nationaalsocialisten, die het Verdrag van Versailles 
stukje bij beetje buiten werking stelden, werd deze regeling al spoedig tot een farce, terwijl 
ook de aflossing van leningen, die in verband met de herstelbetalingen waren afgesloten, op 
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een laag pitje kwam te staan. Deze verplichting (tot aflossing van de leningen en betaling van 
rente) kwam uiteindelijk na de Tweede Wereldoorlog terecht bij de achtereenvolgende 
regeringen van de Bondsrepubliek. Maar dat is een financieel-technische kwestie die los staat 
van de herstelbetalingen van het Verdrag van Versailles. Zo stierf het Verdrag van Versailles 
een stille dood. 

Op 3 oktober 2010 werden de laatste schulden door de Duitsers afgelost. 

De vernedering van Duitsland kon niet beletten dat in Frankrijk grote teleurstelling heerste 
over de vrede van Versailles. De Franse regering had Duitsland zo veel mogelijk willen 
verzwakken, bijvoorbeeld door het op te delen, maar president Wilson vond dat strijdig met 
het zelfbeschikkingsrecht der volkeren en de Britten wilden Frankrijk niet te sterk maken ten 
opzichte van Duitsland. 

Het Amerikaanse Congres zou uiteindelijk het verdrag van Versailles verwerpen, hoewel 
Wilson er een zwaar stempel op gezet had. De Verenigde Staten sloten later een afzonderlijk 
vredesverdrag met Duitsland en traden niet toe tot de Volkenbond. 

De economische gevolgen voor Duitsland waren zwaar. Het totale bedrag van de Duitse 
herstelbetalingen zou in 1920 op de conferentie van Boulogne worden vastgelegd op het 
fabelachtige bedrag 269 miljard goudmark, te betalen in tweeenveertig jaar. De Duitsers 
konden dit niet betalen en stribbelden op allerlei manieren tegen. Als reactie bezetten 
Frankrijk en België in 1923 het Ruhrgebied. De herstelbetalingen werden voor het eerst 
herschikt door het plan Dawes in 1924. In 1930 volgde het plan Young, waardoor Duitsland 
nog maar 34,5 miljard goudmark moest betalen in negenenvijftig jaar. Het uitbreken van de 
economische crisis dwarsboomde al deze voornemens en op de conferentie van Lausanne in 
1932 werd definitief een punt gezet achter de herstelbetalingen. De Bondsrepubliek Duitsland 
hervatte in 1950 de herstelbetalingen. In 1989, vlak vóór de Val van de Berlijnse Muur waren 
de aflossingen voldaan. 

De afkeer tegen het Diktat in Duitsland was zo groot dat de nationaalsocialisten er hun 
voordeel uit haalden. Democratische politici in Duitsland die het verdrag hadden goedgekeurd 
werden als verraders bestempeld. De militaire bepalingen van het verdrag werden door het 
Duitse leger in de jaren twintig via het Verdrag van Rapallo al gedeeltelijk omzeild. Door het 
verdrag van Locarno van 1925 was er al voortijdig een einde gekomen aan de geallieerde 
bezetting in Duitsland. Toen Adolf Hitler in 1933 aan de macht was gekomen, was het verdrag 
ten dode opgeschreven. Het feit dat de andere grote mogendheden niet waren begonnen te 
ontwapenen, zoals ze eerder beloofd hadden, was voor Hitler een aanleiding om zich van het 
"juk van Versailles" te ontdoen. 

Voor de opkomende nationaalsocialisten vormde dit verdrag samen met de dolkstootlegende 
een uitstekende kans om nadien het Duitse ongenoegen te kanaliseren en aan te zetten tot 
verdere gezamenlijke acties. 
De militaire beperkingen van het verdrag om zware tanks te bezitten, leidde in de 
Weimarrepubliek tot experimenten met lichte, snellere tanks. Zo groeide bij Erich von 
Manstein en Guderian de idee om onafhankelijk van elkaar Panzerdivisionen te vormen en 
daarmee de latere Blitzkrieg mogelijk te maken. Dit lag mee aan de basis van het verbluffende 
militaire succes van het Duitse leger tijdens de Achttiendaagse Veldtocht en de Slag om 
Frankrijk in mei/juni 1940. 

Herstelbetalingen zijn betalingsverplichtingen die de aanvallende partij van een oorlog kunnen 
worden opgelegd, ter leniging van de oorlogsschade die is veroorzaakt bij de aangevallen partij. 
De betalingen worden in zekere gezien als alternatief voor gebiedsannexatie, en kunnen zowel 
in geld als in natura geschieden. Een bijzondere vorm van herstelbetalingen is dwangarbeid: 
krijgsgevangenen worden ingezet om de oorlogsschade te herstellen. Soms kunnen ook private 
bedrijven en individuen aanspraak maken op herstelbetalingen jegens een land dat hen 
tijdens een oorlog leed heeft berokkend. 
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Feitelijk komen herstelbetalingen voort uit oorlogsschattingen: het afkopen van (verder) 
geweld en/of plunderingen. Het grote verschil tussen een herstelbetaling en een schatting is 
echter dat een schatting ook betaald wordt voordat er überhaupt oorlog is gevoerd, terwijl 
herstelbetalingen geacht worden te dienen om de aangevallen partij schadeloos te stellen. 
Verder is een herstelbetaling een uitwerking van het beginsel dat men aan elkaar toegebrachte 
schade dient te vergoeden. Dit werkt voor landen uiteraard op een soortgelijke manier als voor 
individuen en bedrijven. Het land dat het leed heeft veroorzaakt vergoedt de schade, en zo 
wordt het rechtvaardigheidsgevoel bevredigd. 

Hoewel de herstelbetalingen van na de Eerste Wereldoorlog het bekendst waren, was het 
concept niet nieuw en werd het al in de Oudheid toegepast. Rome eiste na de Eerste Punische 
Oorlog herstelbetalingen van tweeendertighonderd talenten van Carthago, betaalbaar als 
duizend ineens gevolgd door tien jaartermijnen van tweehonderdtwintig talenten elk. Na de 
Tweede Punische Oorlog moest Carthago een nog zwaardere herstelbetaling verrichten, 
namelijk tienduizend talenten. 

Na de Frans-Pruisische Oorlog moest Frankrijk vijf miljard goudmark betalen aan Duitsland 
in een periode van vijf jaar. Duitse troepen bleven in Noord-Frankrijk gelegerd tot de 
betalingen voldaan waren, hetgeen in 1873 al lukte door inzamelingsacties. 

Onder de Vrede van Brest-Litovsk had Duitsland zware herstelbetalingen geëist van de Sovjet-
Unie. Duitsland kreeg echter niet de kans de hierdoor verkregen machtspositie volledig uit te 
buiten en moest in 1918 afstand doen van alle rechten uit dit verdrag. 

Na de Eerste Wereldoorlog moest Duitsland herstelbetalingen doen aan Frankrijk en België. 
Men moest ongeveer tweehonderdnegenenzestig miljard goudmark (de toenmalige Duitse 
munteenheid) betalen. Dit was meer dan het toenmalige BNP van Duitsland. Het hoge bedrag 
kwam onder andere omdat Europa - dat geld had geleend bij de Verenigde Staten (dat al het 
geld terugeiste met rente) om de oorlog te financieren - de schulden niet kon terugbetalen en 
de Duitsers gebood genoeg geld bijeen te krijgen om de schulden aan Amerika te kunnen 
betalen. Na enige aanpassingen is het bedrag uiteindelijk vastgesteld op honderdtweeendertig 
miljard goudmark. Verder moest Duitsland ook een aantal betalingen in natura doen. Ook 
Bulgarije werd in de Vrede van Neuilly verplicht tot het doen van herstelbetalingen. 

Duitsland kon de betalingen al snel niet meer opbrengen. Daarop nam Frankrijk het 
Ruhrgebied in. De Duitse regering riep alle arbeiders in het gebied op om te gaan staken. Zo 
zou Frankrijk ook geen profijt van het Ruhrgebied hebben. Duitsland zou het loon 
doorbetalen, wat hyperinflatie veroorzaakte in Duitsland. Op een gegeven moment kreeg 
Duitsland hulp van de Verenigde Staten. Zo ontstond in 1924 het Dawesplan. Duitsland zou 
de herstelbetalingen in fases hervatten terwijl de geallieerden het Ruhrgebied zouden verlaten. 
Ook zou de Verenigde Staten Duitsland met leningen bijstaan, zodat dit de economie weer op 
poten kon zetten. Langzaam klom Duitsland weer uit het dal. De economie was nog wel zwak 
en na de eerste de beste klap stortte die weer in. In de jaren dertig (crisisjaren) zakte de Duitse 
economie weer terug. Dit droeg in belangrijke mate bij aan de opkomst van Adolf Hitler. 
Weliswaar trachtten de geallieerden met Duitsland de betalingen te heronderhandelen, maar 
de boze en grotendeels werkloze bevolking had slechts oog voor de afloop van de laatste 
termijn: 1988. In 1932 kondigde de Duitse regering een moratorium af op alle betalingen, 
inclusief herstelbetalingen. 
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