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Inleiding
Paard van Troje
,,Elementen verpesten het voor de rest. Die horen achter slot en grendel of liever nog,
die horen niet hier. Wegwezen. En daar werken we dus hard aan."1 Niet alleen in het
tegenwoordige debat over vluchtelingenopvang is het een belangrijk discussiepunt,
de discussie rondom het filteren van dergelijke ‘elementen’ uit de stromen
asielzoekers die Nederland bereiken is al decennia oud. Een soortgelijk probleem
werd ook aangekaart toen in oktober 1914 ruim een miljoen Belgische vluchtelingen
de Nederlandse grens overstaken op zoek naar een veilig onderkomen. Door de grote
stroom en de keuze van de regering om ,,…met open armen alle ongelukkigen, die
binnen zijn grenzen een toevlucht zoeken…” te ontvangen, was het onmogelijk te
bepalen of er ‘ongewenschte elementen’ tussen zaten.2
Met ruim een miljoen Belgische vluchtelingen in de eerste paar oorlogsweken
en uiteindelijk ruim honderd- tot tweehonderdduizend overblijvers gedurende de hele
oorlog, was zowel de regering als de bevolking bang voor een paard van Troje. Het
openen van de grenzen voor de Belgische vluchtelingen had namelijk inderdaad als
gevolg dat ook de deuren geopend waren voor hun politieke, sociale en culturele
ideeën en activiteiten. Onder hen bevonden zich ook flaminganten, aanhangers van de
Vlaamse Beweging, die streefden naar de emancipatie van Vlaanderen en al wat
Vlaams was. Een aantal van de naar Nederland gevluchte flaminganten vonden
aansluiting bij een groep Nederlanders die een Groot-Nederlands nationalisme
idealiseerden, hetgeen een vaag idee inhield van een federale Nederlandstalige staat
waarin de Nederlandstalige volken weer met elkaar verbonden waren. Het groepje
gevluchte flaminganten en een kleine groep van Groot-Nederlanders dat elkaar
gedurende de Eerste Wereldoorlog vond, werden gezien als een mogelijke dreiging
voor het Nederlandse neutraliteitsbeleid. Naast de dreiging die uitging van de
belligerente landen rondom Nederland, was een dergelijke interne dreiging iets wat
het neutrale land niet kon gebruiken.
In dit onderzoek zal centraal staan hoe deze geringe groep Belgische
vluchtelingen met hun culturele en politieke ideeën aanhang vonden bij een select
‘Rutte: overlastplegers azc’s moeten ophoepelen’, Algemeen Dagblad, 2 december 2016 <
http://www.ad.nl/dossier-vluchtelingenstroom-west-europa/rutte-overlastplegers-azc-s-moetenophoepelen~ab10577c/> [Geraadpleegd op 6 juni 2017].
2
M. Leenders, Ongenode gasten. Van traditioneel asielrecht naar immigratiebeleid, 1815-1938
(Hilversum, 1993) 138; E.A. van den Heuvel-Strasser, ‘Vluchtelingenzorg of vreemdelingenbeleid. De
Nederlandse overheid en de Belgische vluchtelingen, 1914-1915’, Tijdschrift voor Geschiedenis 99
(1986)184-204, 186.
1
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aantal Nederlanders en hoe zij hun positie versterkten, ook al waren hun standpunten
in conflict met de Nederlandse neutraliteit.

Het activisme en het Groot-Nederlands denken
Voordat verder zal worden ingegaan op de naar Nederland uitgeweken flaminganten
en de Nederlanders waar zij zich bij aansloten, dient de eerder genoemde term
‘Vlaamse Beweging’ uitgelegd worden. In de historiografie is een zekere consensus
ontstaan rondom het begrip die dient als een verzamelterm voor politieke, sociale en
culturele verenigingen, concepten en activiteiten op het gebied van de emancipatie
van Vlaanderen. Uit alle literatuur over het karakter van de Vlaamse Beweging, is
een synthese van drie aspecten bijeen te brengen die het doel van de beweging
beschrijft: de strijd om erkenning van de moedertaal van de Vlamingen; het streven
naar en de erkenning van een collectieve Vlaamse identiteit, eventueel in een eigen
staat; het streven naar verdere intellectuele en materiële ontplooiing die voor
economische en sociale welvaart van Vlaanderen zorgt.3
De Vlaamse Beweging was niet vreemd in zijn soort. De negentiende eeuw
werd gekenmerkt door een vooruitgangsideologie, waarbij een zekere drang naar
vernieuwing en modernisatie ook de angst voor een tegenovergesteld effect met zich
meebracht. Een kernbegrip dat hierbij gebruikt werd, was ‘degeneratie’. De angst
voor degeneratie werd doorgetrokken in het denken in volken en rassen. Zodoende
kwam ook het begrip zuiverheid in gebruik, die met name eind negentiende eeuw en
begin twintigste eeuw een rol zou spelen in de West-Europese cultuur.4 Hieruit voort
kwamen bewegingen die zich inzette voor de zuivering van een specifieke cultuur en
volk, zoals de Vlaamse Beweging.
Tot aan de Eerste Wereldoorlog lag de nadruk in de beweging op de
emancipatie van de Vlaamse taal, wat zichtbaar is in de voor die periode belangrijkste
overzichtsstudie over de Vlaamse Beweging: Schets eener geschiedenis van de
Vlaamsche Beweging van de taal-historicus Paul Fredericq.5 Op de vooravond van de
Eerste Wereldoorlog ontstond in het overheersend Frans georiënteerd België ook

3

R. De Schryver (red.), Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, 3 dln. (1998) I: 11-12.
Overige redactieleden waren de bekende en in de Vlaamse Beweging gespecialiseerde: Gaston Durnez
Lieve Gevers, Pieter van Hees, Machteld van Metsenaere en Bruno de Wever.
4
Arnold Labrie, Zuiverheid en decadentie. Over de grenzen van de burgerlijke cultuur in West-Europa
1870-1914 (Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 2001); J. Tollebeek, G. Vanpaemel, K. Wils (ed.),
Degeneratie in België 1860-1940. Een geschiedenis van ideeën en praktijken (Leuven: Universitaire
pers, 2003).
5
P. Fredericq, Schets eener geschiedenis van de Vlaamsche Beweging 3 dln (Gent, 1906-1909) I: 2.
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steeds meer de wens naar erkenning van een collectieve Vlaamse identiteit. 6
Teleurgesteld dat deze erkenning uitbleef en dat hier ook geen hoop op was in de
nabije toekomst, raakte de Vlaamse Beweging vlak voor de Eerste Wereldoorlog
sterk verdeeld. Maar met het uitbreken van de oorlog werden de meeste flaminganten
het met elkaar eens dat alle strijdbijlen begraven moesten worden zolang de oorlog
duurde. Een gezamenlijk Belgisch front tegenover een Duitse bezetter, dat was wat
deze zogenoemde ‘Godsvrede’ tot stand moest brengen.
Er was een minderheid binnen de Vlaamse Beweging die hier andere
gedachten op nahield en vond dat de Franse onderdrukking van de Vlamingen al te
lang had geduurd. Zij wilden een vergaande emancipatie van Vlaanderen en staakten
hun activiteiten tijdens de oorlog niet. Deze nog kleine groep flaminganten werden
ook wel activisten genoemd. Zij hadden een zelfstandig Vlaanderen voor ogen,
eventueel onafhankelijk van België, en zagen in de beloften van de Duitse bezetter
een mogelijkheid tot realisatie van dit doel. Onder de Belgische vluchtelingen die
naar Nederland kwamen aan het begin van de Eerste Wereldoorlog, bevonden zich
ook dergelijke activisten. In Nederland vonden zij bovendien steun onder de
Nederlandse aanhangers van de Groot-Nederland gedachte.
Het netwerk van de aanhangers van de Groot-Nederlandse gedachte was
actief in België, Nederland en Zuid-Afrika en bestond al voor de oorlog. Vanaf de
oprichting van het Algemeen Nederlandsch Verbond (ANV) in 1895 was er
geleidelijk een breder ‘Diets stambewustzijn’ ontstaan, waar met name studenten
door aangesproken werden. Zo werd in 1910 het Algemeen Nederlandsch Studenten
Verbond (ANSV) opgericht, van waaruit herhaaldelijk de Groot-Nederlandse
Studentencongressen gehouden werden en waar zowel Vlaamse als Nederlandse
studenten aan deelnamen. Het streven naar een federale unie waarin alle Nederlandse
stamverwanten in verbonden waren, lag in het verlengde van de wens naar een
zelfstandig Vlaanderen. Op deze manier vonden de hierboven beschreven Vlaamse
flaminganten hun geestverwanten in de kringen van Groot-Nederlanders. De
connecties die hieruit voortkwamen zorgde voor een vergaande beïnvloeding van het
Groot-Nederlandisme op het activisme. Het is dit activisme en de verbinding met de
Groot-Nederlandse gedachte waarop dit onderzoek verder zal ingaan. Het waren

6

Dit nieuwe perspectief kwam met name vanuit Duitse literatuur: Franz Jostes, Die Vlamen im Kampf
um ihre Sprache und ihr Volkstum (1916); Franz Fromme, Eene Duitsche stem over Vlaanderens
toekomst: Duitsch-Vlaamsche beschouwingen (1917); Paul Rhenadus, Die Flamen: fünf Abhandlungen
(1918). Rhenadus geldt hierbij als pseudoniem voor Ludwig Hürther; Robert P. Oszwald, Zur
belgischen Frage. Der Nationalitätenkampf der Vlamen und Wallonen (1915).
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namelijk deze connecties, en de manier waarop er op werd voortgeborduurd, die de
Nederlandse overheid beducht maakte voor deze groep Belgische vluchtelingen.7
Dat die houding van de Nederlandse overheid niet geheel onterecht was,
wordt duidelijk in het in 1994 gepubliceerde Vlaanderen, België, Groot-Nederland
van Belgicistisch politiek-historicus Lode Wils. Hierin worden belangrijke conclusies
getrokken over de rol die de connecties tussen Groot-Nederlanders en activisten
speelde: (I) in de Eerste Wereldoorlog fungeerden een aantal ‘Vlamingenvrienden’ in
Nederland als vertrouwenspersonen tussen de Vlaamse activisten en Duitsland –
onder andere personen als Carel F. Gerretson; (II) de Groot-Nederlandse gedachte
tijdens de Eerste Wereldoorlog en het Interbellum een grote invloed heeft gehad op
de radicalisering binnen de Vlaamse Beweging, doordat het activisme zich met name
in en vanuit Nederland heeft ontplooid en aanhang van betekenis heeft vergaard. 8
Hierbij dient wel gesteld te worden dat niet alle aanhangers van de GrootNederlandse gedachte geloofden in het activisme en de meesten zich liever verre
hielden van hun werkwijze.
Die werkwijze hield onder andere het publiceren van propagandabladen in,
die als communicatiekanaal tussen activisten in Nederland en België fungeerden. In
deze bladen werd tevens de Groot-Nederlandse visie van de activisten uiteengezet,
met als doel om een breder bewustzijn van de Vlaamse kwestie te bewerkstelligen in
zowel Nederland als België. In Nederland waren onder andere de bladen Dietsche
Stemmen en De Toorts dergelijke propagandabladen. De invloed van de bladen op de
Nederlandse samenleving is waarschijnlijk niet groot geweest, maar desondanks wel
aanwezig. Laurens Ham, literatuurwetenschapper, toont in zijn artikel ‘Boven ruimte,
boven tijd’ uit 2006 aan dat de hierboven genoemde Dietse tijdschriften zich in het
contemporaine publieke debat mengden en, al was het voornamelijk in
nationalistische kringen, een blijvende indruk achterlieten in de Nederlandse
maatschappij.9 Die mate van blijvende indruk zal later in dit onderzoek duidelijker
worden.
Op hun beurt werden de bladen ook, direct of indirect, beïnvloed door
externen. Die invloed kwam met name uit Duitse kringen. De interesse van Duitsland

Lambert Buning, ‘De Vlaamse en Grootnederlandse Studentencongressen’, Wetenschappelijke
Tijdingen, jg. 32, No. 1 (1973) 13-28.
8
L. Wils, Vlaanderen, België, Groot-Nederland. Mythe en Geschiedenis (Leuven 1994) 259-320;
Frans-Jos Verdoodt, ‘Het is beter te praten over de woestijn dan in de woestijn’, Wetenschappelijke
Tijdingen jg. 69, No. 1 (2010) 3-6; Buning, ‘De Vlaamse en Grootnederlandse Studentencongressen’,
13-28.
9
Laurens Ham, ‘Boven ruimte, boven tijd. Het begrip ‘Groot-Nederland’ in twee tijdschriften uit de
Eerste Wereldoorlog’, Tijdschriftstudies Vol. 26 (2009) 21-34, 26 en 32-33.
7
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voor de activisten en hun Groot-Nederlandse gedachte had alles te maken met het
idee van een Duits Mitteleuropa. Om dit te verwezenlijken hadden ze een beleid in
het leven geroepen die de naam Flamenpolitik

kreeg. In de wetenschappelijke

discours hierover is nog geen eenduidige antwoord gegeven op de vraag of het antibelgicisme onder de activisten een vrucht was van deze Duitse politiek of juist de
aanleiding was voor de Duitsers om een Flamenpolitik te improviseren. De steeds
terugkerende discussie hierover bepaalt de historiografie van het activisme en heeft
voor polarisatie binnen het wetenschappelijke debat gezorgd. Zo was er het
idealistische beeld van activisme dat mythische proporties aannam en stond
daartegenover een beeld van het activisme dat radicaal brak met die mythes.
De mythologisering rondom de oorsprong van het activisme bestond uit het
idee dat het een natuurlijke ontwikkeling kende, als een reactie op de FrancoWallonische overheersing van Vlaanderen. Dit beeld kwam voort uit een idealistische
kijk op de geschiedenis van de Vlaamse Beweging, waaraan Vlaamse historici als
Hendrik Elias, Arthur de Bruyne, Jan Craeybeckx en Nederlands historicus Arie W.
Willemsen aan bijgedragen hebben. 10 Zij stelden dat de ontwikkeling van het
activisme al in de periode voor de Eerste Wereldoorlog was ingezet. Dit
geïdealiseerde beeld kwam in het historiografisch debat onder vuur door historici, die
ook wel de Wilsisten worden genoemd. Zij zijn vernoemd naar de Belgicistische
politiek-historicus Lode Wils, die vanaf 1974 als eerste radicaal brak met het
overheersende idealistische beeld. Volgens Wils was het Vlaams-nationalisme en het
daaraan verbonden anti-Belgicisme door externe beïnvloeding ontstaan, beginnende
rond de Eerste Wereldoorlog gedurende de Flamenpolitik.11
Consensus kwam tot stand aan de hand van het symposium Oorlog en
Nationale Identiteit: België en Vlaanderen in de Eerste Wereldoorlog, die op 7 mei
Raadpleeg voor onderzoek vanuit het kamp van de ‘idealisten’: Leo Picard, Geschiedenis van de
Vlaamsche en Grootnederlandsche Beweging, dl. II (1959); Hendrik Elias, 25 jaar Vlaamse Beweging
1914-1939, 4 dln (1969); A.W. Willemsen, Het Vlaamse nationalisme. De geschiedenis van de jaren
1914-1940 (Utrecht 1969); Arthur de Bruyne, ‘Recensie van: Honderd jaar Vlaamse Beweging Dl. II.
Geschiedenis van het Davidsfonds 1914-1936/ Lode Wils (1985)’, Wetenschappelijke Tijdingen jg. 44,
nr. 2 (1985) 127; J. Craeybeckx, ‘Socialisme en Vlaamse Beweging omstreeks 1900’, Liber Amicorum
Leopold Flam dl. II (Antwerpen 1976) 787-798; A.W. Willemsen, ‘Flamenpolitik en aktivisme,
Vlaanderen tegenover België in de Eerste Wereldoorlog (door Lode Wils)’, Ons Erfdeel jg. 17, nr. 5
(1974) 793-795. Maar het Vlaams-nationalistische beeld van de geschiedenis van de Vlaamse
Beweging is nog steeds aanwezig in het hedendaagse historiografische debat, o.a. in: Paul van
Velthoven, Franstaligen tegen Vlamingen. Hoe België als natie mislukte (Soesterberg 2012) 91-95.
11
Raadpleeg voor onderzoek vanuit de Wilsschool: Lode Wils, Flamenpolitik en Aktivisme:
Vlaanderen tegenover België in de Eerste Wereldoorlog (Leuven 1974); Lode Wils, Honderd jaar
Vlaamse beweging. Geschiedenis van het Davidsfonds, 3 dln (Leuven 1977-1989). In deze uitgebreide
studie vormde Wils een synthese van de geschiedenis van de Vlaamse Beweging, waarbij zijn
conclusies uit eerdere studies opnieuw, zij het verder uitgewerkt, aan bod kwamen. Zie ook: Bruno
Yammine, Drang nach Westen. De fundamenten van de Duitse Flamenpolitiek (1870-1914)
(Davidsfonds Leuven 2011);
10
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2014 plaatsvond. Tijdens dit symposium constateerde de politiek-historicus en
Wilsist Bruno Yammine dat de Flamenpolitik in zekere zin ook een
Niederlandepolitik inhield; door middel van de Vlamingen probeerde Duitsland ook
Nederland in de Duitse machtssfeer te krijgen. Deze vergaande conclusie werd
genuanceerd door de historici Lode Wils, Antoon Vrints en Maarten van
Ginderachter door te concluderen dat de Flamenpolitik een ideologische
langetermijntrend was, die een fundamentele rol speelde in het ontstaan van het
Vlaams-nationalisme.12
Nu is vastgesteld dat de activisten in zekere mate beïnvloed werden door de
Duitse Flamenpolitik en dus niet onpartijdig waren. Dit gegeven an sich vormde voor
het neutrale Nederland in de Eerste Wereldoorlog een zekere dreiging. Nederland had
al continu te kampen met externe bedreigingen door haar positie temidden van
oorlogvoerende landen, maar kreeg dus ook te maken met een interne dreiging van de
neutraliteit. Het verspreiden van het activisme aan de hand van propagandabladen,
droeg alleen maar verder bij aan deze wankele situatie. Dit maakt het interessant om
de bladen als bronnen in dit onderzoek te gebruiken, om zo de verhouding tussen
activisten en de positie van Nederland in de Eerste Wereldoorlog te kunnen
analyseren.
Neutraliteit speelde in dit alles een dubbele rol. Enerzijds bood het ruimte aan
de gevluchte Vlaamse activisten om zich aan te sluiten bij Nederlandse aanhangers
van het Groot-Nederlandisme en in samenwerking met hen bladen te publiceren die
hun ideeën propageerden. Anderzijds bracht die connectie en de vruchten die daaruit
voortkwamen een schaduw over Nederlands’ neutraliteit. Dit onderzoek centreert
zich rondom de activisten die, door middel van hun propagandabladen Dietsche
Stemmen en De Toorts, in en vanuit Nederland hun positie konden versterken,
dankzij en ondanks de neutrale positie van Nederland. Voordat gekeken wordt naar
hoe dit onderzoek uiteengezet zal worden, dient dit eerst in het historiografisch kader
rondom de Nederlandse neutraliteit in de Eerste Wereldoorlog geplaatst te worden.

Debat rondom Neutraliteit
Tot aan 1997 kon niet gesproken worden van een historiografisch debat, alhoewel er
wel een aantal toonaangevende publicaties bestonden. Onder andere onder leiding
van de historicus N. Japikse, die vanuit de wens om de oorlog te begrijpen in 1924
De stellingen van deze sprekers worden besproken in: Dominique de Groen, ‘Nationale Identiteit in
België tijdens de Eerste Wereldoorlog. Status queastionis en nieuwe onderzoeksrichtingen’,
Wetenschappelijke Tijdingen jg. 73, No 4 (2014) 333-348, 333.
12
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het Nederlandsch Comité tot onderzoek van de oorzaken van den Wereldoorlog
oprichtte. De publicaties die vanuit dit comité gepubliceerd werden, gingen vooral in
op de periode voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog, 1870-1914, en behandelden
hierbij enkel de oorzaken die tot de oorlog hadden geleid.13 Ook historicus Charlotte
van Manen schreef in 1935 een toonaangevende studie. Haar zesdelige publicatie
over de Nederlandse Overzee Trustmaatschappij (NOT) was zeer uitvoerig
geschreven, maar behandelde vooral de oorlogsgebeurtenissen die van invloed waren
op de gang van zaken rondom de NOT.14 Na Van Manen bleef het een hele poos stil,
totdat het driedelige onderzoek van de historicus, en van oorsprong jurist, C. Smit
uitgebracht werd.15 Deze publicatie behandelde de diplomatieke geschiedenis van de
Eerste Wereldoorlog, maar werd volgens critici teveel beschreven als ouderwetse
diplomatieke geschiedenis. Ook vonden critici dat Smit in zijn onderzoek teveel
leunden op officiële bronnen en daar niet voldoende afstand van nam. Veel
alternatieve studies waren er echter niet in de eerste aantal decennia na 1945, Smit
stond in zijn belangstelling voor de Eerste Wereldoorlog helemaal alleen.
Vanaf 1997 kwam hier verandering in met de toespraak van historicus M.C.
Brands tijdens het symposium ter eren van de opening van de nieuwe locatie van het
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie in 1997. Brands noemde hier het
Nederlandse verleden tijdens de Eerste Wereldoorlog ‘een blinde vlek in het
historische bewustzijn van Nederland’ en bracht zodoende een discussie op gang over
het belang van het begrijpen en het herdenken van deze oorlog. Het besef van het
belang van de Eerste Wereldoorlog, was in Nederland niet of nauwelijks aanwezig,
doordat de oorlog aan Nederland “voorbijgegaan” was. Nederland miste hierdoor
‘een cruciale wissel van de moderne geschiedenis van ons continent’ en na de Eerste
Wereldoorlog liepen ‘onze klokken niet meer gelijk (…) met die van al die landen die
wel deze Urkatastrophe hadden ondergaan’, aldus Brands. Volgens hem was het
begrijpen van de Eerste Wereldoorlog noodzakelijk om tevens de geschiedenis van de
Tweede Wereldoorlog te begrijpen.16

In totaal zijn er acht monografieën uitgebracht: Piet Blaas, ‘Nederlandse historici en de Eerste
Wereldoorlog’ in Wankel Evenwicht. Neutraal Nederland en de Eerste Wereldoorlog (Soesterberg,
2007) 14-31, 17-18.
Voorbeelden van dergelijke publicaties van het Nederlandsch Comité tot onderzoek van de oorzaken
van den Wereldoorlog zijn o.a.: N. Japikse, Europa en Bismarck’s Vredespolitiek: de internationale
verhoudingen van 1871-1890 (Leiden, 1925); H. Brugmans, De buitenlandsche politiek van het
Britsche Rijk van omstreeks 1870 tot 1914 (Leiden, 1926); J.B. Manger, De Triple-Entente. De
internationale verhoudingen van 1902 tot 1909 (Utrecht, 1934).
14
C.A. van Manen, De Nederlandse Overzee Trustmaatschappij (Den Haag, 1935).
15
C. Smit, Nederland in de Eerste Wereldoorlog (1899-1919), Deel 1-3 (Groningen, 1971-1973).
16
M. C. Brands, ‘The Great War die aan ons voorbijging’ (Den Haag, 1997) 9-10.
13
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Na 1997 groeide het aantal publicaties over de geschiedenis van Nederland in
de Eerste Wereldoorlog gestaag en deze centreerde zich allereerst rond het politiekeconomische aspect van de Nederlandse neutraliteit. Hier had Van Manen reeds een
belangrijk begin in gemaakt en het was de Duitse historicus Marc Frey die hieraan
twee belangrijke bijdrages leverde.17 Hierin presenteerde hij een nieuw gezichtspunt:
de politiek die de belligerente landen ten aanzien van Nederland voerden, werd sterk
bepaald door economische overwegingen. Wat tevens duidelijk werd aan de hand van
zijn studies, was de wijze waarop Nederland gedurende de oorlog steeds meer
gereduceerd werd tot een speelbal tussen de twee oorlogvoerende kampen. In zijn
onderzoeken zette Frey ook aan tot vervolgonderzoek naar de binnenlandse politiek
van neutraliteit en diplomatie. Over het diplomatieke aspect van de Nederlandse
neutraliteit in de Eerste Wereldoorlog had Smit al geschreven, maar de Amerikaanse
historicus Hubert P. van Tuyll van Serooskerken borduurde hierop voort in zijn studie
The Netherlands and World War I. Hierin toonde hij aan dat de diplomatieke
activiteiten van de Nederlandse regering belangrijk waren voor het behoud van
Nederlands’ neutrale positie.18
Ook de Nieuw-Zeelandse historicus in de moderne geschiedenis Maartje
Abbenhuis, op wiens naam de belangrijke studie The Art of Staying Neutral staat,
concludeerde dat het harde werken en het goede beleid van de Nederlandse regering
er uiteindelijk voor hebben gezorgd dat Nederland niet meegezogen werd in de
draaikolk van de oorlog. 19 Wat Abbenhuis ook toevoegde aan het debat was de
conclusie dat het behouden van de neutraliteit verregaande gevolgen had voor de
gehele Nederlandse samenleving. Gedurende de oorlog was het Nederlandse leger
opgeroepen om de grenzen te bewaken en de opvang van Belgische vluchtelingen te
overzien. De oorlog werd ook op de Noordzee uitgevochten, en de steeds
terugkerende handel-barricades zorgden dat de Nederlandse inwoners, net als in de
oorlogvoerende landen, met financiële moeilijkheden te maken kregen gedurende de
oorlogsjaren. Daarbij kwam dat de opvang van vluchtelingen en krijgsgevangenen,
M. Frey, ‘Trade, Ships, and the Neutrality of the Netherlands in the First World War’, International
History Review, Vol. 19 (1997) 541-562; M. Frey, Der Erste Weltkrieg und die Niederlande: ein
neutrales Land im politische und militärischen Kalkül der Kriegsgegner (Berlijn, 1998); Piet de Rooy,
‘M. Frey, Der Erste Weltkrieg und die Niederlande. Ein neutrales Land im politischen und
wirtschaftlichen Kalkül der Kriegsgegner’, BMGN - Low Countries Historical Review. Jg. 116, No 1
(2001) 112–114.
18
H.P. van Tuyll van Serooskerken, The Netherlands and World War I: espionage, diplomacy and
survival (Boston, 2001).
19
Abbenhuis, The Art of Staying Neutral, 261-267; M. Abbenhuis, Between the devil and the deep
blue sea: the Netherlands neutrality and the military in the Great War, 1914-1918 (Canterubury,
2001); H.P. van Tuyll van Serooskerken, ‘The Art of Staying Neutral: The Netherlands in the First
World War, 1914–1918. By Maartje M. Abbenhuis-Ash. Amsterdam: Amsterdam University Press,
2006’, The Journal of Military History Vol. 71, No. 4 (Okt. 2007) 1257-1258.
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een gevolg die de neutrale positie met zich meebracht, een extra en niet geringe last
was. De conclusie van Abbenhuis nuanceerde het door Brands geformuleerde idee
van een Nederland waaraan de oorlog was voorbijgegaan.20
Naast

de

eerder

behandelde

politiek-economische

en

diplomatieke

benaderingen, ontstond er voor het eerst ook aandacht voor het sociaal-culturele
aspect van de geschiedenis van Nederland gedurende de Eerste Wereldoorlog. Hierbij
werd de aandacht met name gevestigd op het vluchtelingenbeleid. Historica Van den
Heuvel-Strasser was de eerste die in 1986 een verdiepende studie over het
Nederlandse beleid ten aanzien van de Belgische vluchtelingen publiceerde. Zij
bracht een belangrijke nuance in het tot dan toe erg positieve beeld van de opvang
van de Belgische vluchtelingen: hoewel het Nederlandse beleid ten aanzien van de
vluchtelingen een voortzetting vormden van de traditie van gastvrijheid, werd de
Nederlandse bevolking naarmate de oorlog langer duurde minder welwillend.21 Aan
deze nuancering zouden vervolgens in de daaropvolgende twee decennia stapsgewijs
toevoegingen gedaan worden.
Allereerst door politiek historica Marij Leenders die in haar proefschrift uit
1993 beschrijft hoe lokale autoriteiten het ministerieel gezag op eigen wijze konden
interpreteren en uitvoeren.22 Dit had hierdoor wel eens strenge restricties tot gevolg.
De autoriteiten waren, zoals Leenders omschrijft, ‘zeer beducht voor mogelijke
schendingen van de door de Nederlandse regering zozeer gekoesterde neutraliteit.’23
Tegelijkertijd gaf de lokale invulling van het ministerieel gezag mogelijk een zekere
bewegingsvrijheid aan Belgische vluchtelingen, waardoor het uitbrengen van
bijvoorbeeld propagandabladen mogelijk was. Leenders’ nuancering beperkt zich
echter tot de politieke beleidsvoering op ministerieel en gemeentelijk niveau.
Een tweede nuancering zou in 2000 komen van Evelyn de Roodt,
afgestudeerd sociaal wetenschapper en later geschiedkundige, die in haar studie
Oorlogsgasten beschrijft hoe de Nederlandse sympathie ten opzichte van de
Belgische vluchtelingen gedurende de oorlog juist afnam.24 Een verdere toevoeging
aan

de

nuancering

van

het

positieve

beeld

rondom

de

Nederlandse

vluchtelingenopvang in de Eerste Wereldoorlog is te vinden in de studie uit 2005 van
Corrie van Eijl, historica in migratiegeschiedenis, over de ontwikkeling van het
20

Abbenhuis, The Art of Staying Neutral, 261-267.
E. A. van den Heuvel-Strasser, ‘Vluchtelingenzorg of vreemdelingenbeleid’, 184-204.
22
Marij Leenders, Ongenode gasten. Van traditioneel asielrecht naar immigratiebeleid, 1815-1938
(Hilversum, 1993) 11, 147, 167-168.
23
Leenders, Ongenode gasten, 155.
24
Evelyn de Roodt, Oorlogsgasten. Vluchtelingen en krijgsgevangenen in Nederland tijdens de Eerste
Wereldoorlog (Zaltbommel, 2000) 204.
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Nederlandse vluchtelingebeleid. 25 De gastvrijheid van Nederland werd beduidend
minder toen duidelijk werd dat een grote groep Belgische vluchtelingen voor langere
tijd in Nederland zouden verblijven dan verwacht.
De explosieve toename van het aantal geschiedkundige publicaties over
Nederland in de Eerste Wereldoorlog wordt ook wel omschreven als een
‘historiografische kentering’.26 Dit heeft als gevolg gehad dat de historiografie zich
op verschillende vlakken heeft kunnen uitbreiden. Waar voorheen de nadruk met
name vanuit een politieke benadering werd geschreven en vooral keek naar de
neutraliteitspositie van Nederland en hoe deze gehandhaafd werd, kwam hier na de
eeuwwisseling verandering in. Zodoende werden ook steeds meer cultureelmaatschappelijk georiënteerde studies over Nederland in de Eerste Wereldoorlog
gepubliceerd.27
Een belangrijke bijdrage aan de cultureel-maatschappelijke oriëntatie van de
historiografie rondom de Nederlandse neutraliteit in de Eerste Wereldoorlog, werd in
2006 geleverd door historica en politicologe Ismée Tames. Haar publicatie centreert
zich rondom het Nederlandse publieke debat gedurende de Eerste Wereldoorlog, die
leidde tot een culturele mobilisatie. Dit publieke debat werd gevoerd door publicisten
die voornamelijk afkomstig waren uit de bovenlaag van de Nederlandse bevolking.
25

Corrie van Eijl, Al te goed is buurmans gek. Het Nederlandse vluchtelingenbeleid 1840-1940
(Amsterdam: Aksant, 2005) 111.
26
Dit kan mede gezien worden als gevolg van het uitbreiden van het onderzoeksterrein van het
Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) in 2000 tot de oorlogvoering in de gehele
twintigste eeuw. Ook heeft het ontstaan van de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog (SSEW)
een positief effect gehad op de uitbreiding van onderzoek naar de Eerste Wereldoorlog in Nederland.
Vanaf 2002 geeft de stichting, die in 2001 is gesticht, een tweejaarlijkse bundel uit met daarin veel
verschillende artikelen over onder andere de Nederlandse ontwikkelingen gedurende de jaren 19141918. Zie hiervoor de website van de Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog
<http://www.ssew.nl/index-grote-oorlog-kroniek-1914-1918> [Geraadpleegd op 27 juli 2017]. De
Grote Oorlog – kroniek 1914-1918. Essays over de Eerste Wereldoorlog van de Stichting
Studiecentrum Eerste Wereldoorlog, waarvan in ieder geval 34 delen zijn uitgebracht sinds 2002 met
ruim 276 dieptestudies over zowel de politieke, militaire, technologische, economische en
maatschappelijke ontwikkelingen.
27
Over de opvang van de Belgische vluchtelingen raadpleeg naast de eerder al genoemde publicaties
ook: Ingeborg Kriegsman, Hoop op toekomst. Belgische vluchtelingen in Nederland (Zwolle, 2016).
Over de ideeën die bestonden in Nederland in de Eerste Wereldoorlog raadpleeg: Tames, ‘Oorlog voor
onze gedachten.’ Oorlog, neutraliteit en identiteit in het Nederlandse publieke debat, 1914-1918
(Hilversum, 2006); Beatrice de Graaf, ‘Beelden van de dood. De Eerste Wereldoorlog als Mijlpaal in
de Ontwikkeling van een nieuwe Beeldtaal van Oorlogstaal’, Huis Doorn Bulletin (2014) 1-2; Enne
Koops & Henk Van der Linden, De Kogel door de Kerk?: het Nederlandse christendom en de Eerste
Wereldoorlog (Soesterberg, 2014). Over propaganda in de Nederlandse pers raadpleeg: Joan Hemels,
Een journalistiek geheim ontsluierd. De dubbelmonarchie en een geval van dubbel moraal in de
Nederlandse pers tijdens de Eerste Wereldoorlog (Apeldoorn, 2010); Abbenhuis, The Art of Staying
Neutral, 69-73. Over de beleving van de oorlog in Nederland raadpleeg: Paul Moeyes, Buiten Schot:
Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 (Amsterdam: Arbeiderspers, 2001) 7-8. Hierin
kwamen onderwerpen als mobilisatie, vluchtelingenopvang, overzeese handel, diplomatie, maar ook
binnenlandse aangelegenheden als de schaarste aan voedsel en verdeeldheid onder burgers aan bod.
Conny Kristel, De oorlog van anderen. Nederlanders en oorlogsgeweld, 1914-1918 (Amsterdam: De
Bezige Bij, 2016); Rob Kammelar, J. Sicking en M. Wielinga (ed.), De Eerste Wereldoorlog door
Nederlandse ogen: getuigenissen, verhalen, betogen (Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 2007).

13

Vragen rondom de definitie van neutraliteit en de Nederlandse eigenschappen die in
de neutraliteit tot uitdrukking moesten komen, stelden zij centraal in het
contemporaine publieke debat. Wat zij in werkelijkheid hoorden te doen was de
Nederlandse bevolking mobiliseren voor de neutraliteit, maar Tames vroeg zich af of
de publicisten door hun Nederlandse identiteitsdebat de neutraliteit niet juist in
gevaar brachten. Door het analyseren van dit debat, de ontwikkelingen die het
doormaakte gedurende de oorlog, de mensen die hierin doorslaggevend waren en de
definitie die zij in dit debat aan de eigen nationale identiteit gaven, probeerde Tames
inzicht te verschaffen in de ideeën die er in Nederland in het begin van de twintigste
eeuw bestonden. Toch bleef deze studie nog te veel benaderd vanuit de bovenlaag
van Nederlandse samenleving, die niet representatief was voor de gehele Nederlandse
bevolking.28
Aanvullend op de ideeëngeschiedenis waarin Tames een eerste aanzet heeft
gegeven, toont historicus Ewoud Kieft in zijn proefschrift Tot oorlog bekeerd.
Religieuze radicalisering in West-Europa 1870-1918 uit 2011 aan hoe een soort
nationalistische hysterie grip op Europa kreeg, inclusief Nederland. Kunstenaars,
wetenschappers en intellectuelen werden door deze geestdrift geïnspireerd en
verwelkomde de oorlog als ware het een heilsbrenger. Met het geloof dat de oorlog
een zuiverende werking kon hebben, stelden ze het voor als een ‘wederopstanding’;
hun hoop was gevestigd op een betere toekomst.29 Deze tijdsgeest is ook terug te zien
bij de activisten, die gedurende de oorlog vasthielden aan het idee dat de wereld na de
oorlog volkomen anders zou zijn. Ze hoopten daarbij op een betere toekomst voor het
Vlaamse volk.
Een andere belangrijke aanvulling op de ideeëngeschiedenis die Tames
introduceert, is de studie De Oorlog van anderen uit 2016. Historica Conny Kristel
onderzocht hierin hoe de Nederlandse burgers de Eerste Wereldoorlog beleefden.
Hierin zijn drie belangrijke elementen die Kristel in haar onderzoek concludeert: (I)
de oorlog was wel degelijk aanwezig in het alledaagse leven van de Nederlander; (II)
de Nederlanders voelden zich zeer machteloos ten opzichte van hun positie in de
oorlog, aangezien zij voelden dat de macht werkelijk lag bij de grote belligerente
staten; (III) net als hun tijdgenoten uit de oorlogvoerende landen, hadden ook

Tames, ‘Oorlog voor onze gedachten’, 11-26.
Ewoud Kieft, Tot oorlog bekeerd. Religieuze radicalisering in West-Europa 1870-1918 (Utrecht,
2011); Tomas Vanheste, ‘Het oorlogsenthousiasme leeft weer (en het pascifisme is dood), De
Correspondent (2015) <https://decorrespondent.nl/2550/het-oorlogsenthousiasme-leeft-weer-en-hetpacifisme-is-dood/117641700-a708e27d> [Geraadpleegd op 26 juli 2017]; Kristel, De Oorlog van
anderen, 11-12.
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Nederlanders goed door dat er een nieuw tijdperk was aangebroken en de wereld na
de oorlog niet meer hetzelfde zou zijn als voor 1914. Hiermee verwierp Kristel wat
Brands in 1997 stellig beweerde, dat de oorlog aan Nederland voorbij was gegaan en
zodoende een belangrijke schakel met de moderne tijd mistte.30
Dit onderzoek zal een aanvulling geven op de inzichten die de historici
Tames, Kieft en Kristel rondom de ideeëngeschiedenis van Nederland in de Eerste
Wereldoorlog begonnen zijn. Het idee van het aanbreken van een nieuw tijdperk en
de maakbaarheid van de wereld, zolang die nog in ontwikkeling was, was aanwezig
onder de activisten en hun Nederlandse medestanders. Door te kijken naar de wijze
waarop ze deze ideeën promootte, kan zodoende inzicht verschaft worden over de
ideeën die in de Eerste Wereldoorlog bestonden. Tevens zal het aanvullend inzicht
geven rondom het beeld van de fragiele Nederlandse positie, waarover Frey en
Abbenhuis ook hebben geschreven.

Vraagstelling, hoofdstukindeling en bronnen
In dit onderzoek staat de fragiele neutraliteit van Nederland in de Eerste
Wereldoorlog centraal en zal de aandacht uitgaan naar de naar Nederland uitgeweken
activisten en hun Nederlandse medestanders die, ondanks dat zij door hun
samenwerking met de Duitsers als een bedreiging voor het behoud van neutraliteit
werden

gezien,

een

aanhang

van

betekenis

konden

ontwikkelen.

De

propagandabladen die zij uitbrachten, Dietsche Stemmen en De Toorts, waren hierbij
een middel om onder Nederlanders en Vlamingen meer bewustzijn te creëren en een
breder publiek te trekken voor het Groot-Nederlandse ideaal en de Vlaamse kwestie.
Om meer inzicht te krijgen in de tegenstrijdige wisselwerking van neutraliteit en het
politieke propaganda, zullen bovengenoemde bronnen in dit onderzoek geanalyseerd
worden aan de hand van de vraag: hoe konden de aanhangers van het GrootNederlandisme en de naar Nederland uitgeweken activisten, door middel van de
propagandabladen Dietsche Stemmen en De Toorts, hun positie versterken in het
neutrale Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918)? Ter beantwoording
van de bovenstaande onderzoeksvraag zullen drie deelvragen gesteld worden, die elk
behandeld wordt in een individueel hoofdstuk.
Om de hoofdvraag te beantwoorden is het van belang eerst vast te stellen wat
de positie van de propagandabladen was en vervolgens te kijken naar de ontwikkeling
Kristel, De oorlog van anderen, 265-278; Maartje Abbenhuis, ‘Abbenhuis, M., (2017). Conny
Kristel, De oorlog van anderen. Nederlanders en oorlogsgeweld, 1914–1918, BMGN - Low Countries
Historical Review Vol. 132 (2017). <http://www.bmgn-lchr.nl/articles/10.18352/bmgnlchr.10322/>[Geraadpleegd op 22 juni 2017].
30
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van hun positie gedurende de oorlog. Vandaar dat de allereerste deelvraag is: welke
positie hadden de propagandabladen, hun redactie en medewerkers in het publieke
debat rondom neutraliteit in Nederland gedurende de oorlog? Het publieke debat
wordt hierbij als uitgangpunt genomen om de positie van de bladen vast te stellen,
omdat de bladen zich mengden in dit debat. Het is mogelijk dat de gemiddelde
Nederlander ook een mening had over Dietsche Stemmen en De Toorts, maar dit is
moeilijk te achterhalen. De standpunten die in het publieke debat geformuleerd
werden, waren echter ook van invloed op de publieke opinie. Vandaar dat aan de
hand van het publieke debat wel degelijk conclusies te trekken zijn over de positie
van de bladen. Hierbij dient vastgesteld te worden waar het publieke debat om
draaide, welke standpunten de medewerkers van Dietsche Stemmen en De Toorts in
de bladen propageerden en wat deze standpunten betekende voor de positionering van
de bladen in het publieke debat. Om deze analyse te kunnen volbrengen zal gebruik
gemaakt worden van redactiestukken en artikelen uit de propagandabladen.
In het tweede hoofdstuk is het doel om te analyseren hoe de positie en de
standpunten van de propagandabladen gepresenteerd werden aan een breed publiek.
Vandaar de vraag: op welke manier(en) presenteerden de activisten en de daarbij
horende Groot-Nederlanders hun standpunten in de propagandabladen om een zo
breed mogelijk publiek aan te spreken? In dit hoofdstuk zal De Toorts met name
centraal staan, omdat dit blad juist gesticht werd met de hoop een breder publiek te
bereiken. Door middel van prenten en gedichten werd hierin het publiek
aangesproken op een laagdrempelige manier, in tegenstelling tot de wetenschappelijk
getinte artikelen in Dietsche Stemmen die voornamelijk een intellectueel publiek trok.
Zo zal in dit hoofdstuk een analyse gemaakt worden van de beeldvorming die in de
prenten en gedichten verwerkt zijn.
Na het vaststellen van de positie in het politiek-maatschappelijke debat en het
analyseren van de manier(en) waarop vanuit die positie een breed publiek werd
geprobeerd aan te spreken, blijft de vraag over hoe dit alles werd ontvangen. In het
derde en laatste hoofdstuk zullen daarom de lezers van de propagandabladen centraal
staan in de vraag: In hoeverre blijkt, aan de hand van door lezers ingezonden teksten
in De Toorts, dat de positie van de propagandabladen in neutraal Nederland
gedurende de oorlog was versterkt? Zoals de vraag al aangeeft zullen hierbij de door
lezers ingezonden brieven geanalyseerd worden. Deze zijn met name interessant
omdat nergens anders de leden en lezers van deze propagandabladen aan het woord
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komen. Dietsche Stemmen wordt in dit hoofdstuk grotendeels achterwege gelaten,
omdat het geen rubriek heeft waarin lezers hun inzending kunnen plaatsen.

Bronnen
Om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden zal dus gebruik gemaakt worden
van de propagandabladen Dietsche Stemmen en De Toorts. De redactie die aan deze
bladen ten grondslag lag, bestond voor het overgrote deel uit Nederlandse aanhangers
van het Groot-Nederlandisme, aangevuld met een aantal toonaangevende Vlaamse
activisten die naar Nederland gevlucht waren en een enkele Zuid-Afrikaan. Dietsche
Stemmen verscheen als een wetenschappelijk georiënteerd maandblad vanaf
november 1915 tot december 1918, met een korte pauze in 1917. Het weekblad De
Toorts werd vanaf maart/april 1916 tot in 1921 uitgebracht met als doel een breder
publiek aan te spreken. Beide bladen waren bedoeld voor een Nederlandse, Vlaamse
en Zuid-Afrikaanse markt. Al zal in dit onderzoek de aandacht enkel uitgaan naar de
positie van de bladen in het neutrale Nederland en is, vanwege de focus op de
ontwikkelingen van de bladen in de Eerste Wereldoorlog, de keuze gemaakt om
alleen de bronnen uit 1915-1918 te bestuderen.
Dietsche Stemmen en De Toorts waren de enige Groot-Nederlandse bladen die het
activisme ondersteunden en gedurende het overgrote deel van de oorlog werden
gepubliceerd. Zodoende zijn zij zeer belangrijk in het analyseren van de
ontwikkelingen van het activisme in en vanuit Nederland en de wijze waarop dit en
de idee van een Groot-Nederland gepropageerd konden worden in het neutrale
Nederland. Hoewel er andere Groot-Nederlandse tijdschriften waren in die tijd, zoals
Groot Nederland, onderscheiden de Dietse bladen zich hiervan door hun politieke
agenda, die zij overigens niet al te subtiel verwerkten. Die politieke agenda in de
propagandabladen maakt dat de onderzoeker bedacht moet zijn op deze bewuste
pogingen om de beeldvorming te beïnvloeden. Waar de onderzoeker zich ook bewust
van moet zijn, is het gegeven dat de bladen niet representatief waren voor heel
Nederland. De bronnen zijn pro-Duits en dienen in dat licht ook bekeken te worden.
Desondanks geven de propagandabladen wel een uniek inzicht in hoe de aanhangers
van de Groot-Nederlandse gedachte en de activisten zich met elkaar verbonden en
een gezamenlijke stem lieten horen om zo hun positie te versterken.
Hiermee zal dit onderzoek een verdere aanvulling bieden op de nuancering
die in de historiografie rondom de Nederlandse neutraliteit en opvang van Belgische
vluchtelingen gedurende de Eerste Wereldoorlog bestaat. De Nederlandse neutraliteit
17

had immers een dubbele rol: enerzijds zorgde het ervoor dat oorlogsgeweld buiten de
grenzen bleven en oorlogsvluchtelingen een veilig heenkomen vonden, anderzijds
werd de neutraliteit bedreigd door vluchtelingen die, in samenwerking met
Nederlanders, hun sympathieën promootten. Neutraliteit bood de activisten de ruimte
om in en vanuit Nederland te propageren voor een doel dat tegelijkertijd een proDuitse houding in de hand werkte.
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Hoofdstuk 1: Het publieke debat
Inleiding
Dit onderzoek centreert zich rondom de activisten die, door middel van hun
propagandabladen, vanuit Nederland hun positie konden versterken, ondanks de
Nederlandse neutraliteit. Wellicht zelfs dankzij de Nederlandse neutraliteit. Die
positie van de bladen zal stapsgewijs geanalyseerd worden, aan de hand van de vraag
‘welke positie hadden de propagandabladen, hun redactie en medewerkers in het
publieke

debat

rondom

neutraliteit

in

Nederland

gedurende

de

Eerste

Wereldoorlog?’. Ter beantwoording van deze vraag zal allereerst ingezoomd worden
op de context waarin dit publieke debat geplaatst kan worden, namelijk het neutrale
Nederland in de Eerste Wereldoorlog. Hierbij zal gekeken worden naar zowel het
nationale aspect als het internationale aspect van die neutraliteit. Het internationale
aspect vormt tegelijkertijd de brug naar het Nederlandse publieke debat. De visie die
de oorlogvoerenden hadden op de neutralen, ging namelijk hand in hand met de
nationale beeldvorming van Nederlands’ positie gedurende de oorlog in het publieke
debat.
Na het behandelen van de positie van Nederland als een van de neutralen,
wordt de aandacht verlegd naar het publieke debat dat rondom de neutraliteit van
Nederland gecentreerd was. Wie maakte hier deel van en wat waren de belangrijkste
facetten in dit debat? Vervolgens zal kort stilgestaan worden bij de propaganda die de
oorlogvoerende partijen in neutraal Nederland voerden, waarbij de aandacht met
name uit zal gaan naar de Duitse propaganda. Dit omdat de bladen Dietsche Stemmen
en De Toorts gezien kunnen worden als deel van die Duitse propaganda.
Als laatste zal in dit hoofdstuk met name Dietsche Stemmen behandeld
worden, aangezien met name dit blad deel nam aan het publieke debat. De Toorts
daarentegen werd gepubliceerd voor een breed publiek en richtte zich meer op de
publieke opinie, hetgeen in de toegankelijkheid van de artikelen en andere onderdelen
van het weekblad te zien is. Beiden kwamen echter in standpunten overeen, wat niet
vreemd is gezien het feit dat De Toorts dezelfde redactie en medewerkers had als het
maandblad. In dit hoofdstuk zal, aan de hand van Dietsche Stemmen, worden gekeken
naar welke standpunten de propagandabladen innamen en vervolgens geconstateerd
hoe deze zich verhielden tot de standpunten die in het publieke debat voorkwamen.
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De herdefiniëring van neutraliteit
Hoewel het begin van de oorlog onnodig was en vermeden had kunnen worden,
escaleerde de situatie in de periode vanaf de moord op de Habsburgse aartshertog
Franz Ferdinand op 28 juni tot 4 augustus 1914 in een oorlog waarin de grote
mogendheden, verdeeld in twee kampen, tegenover elkaar stonden. Enerzijds bestond
het kamp van de Centralen (Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse rijk)
en anderzijds de Entente (waaronder onder andere Servië, het tsaristische Rusland,
Frankrijk, Groot-Brittannië en België behoorden). De scheuring tussen de
kolonialistische mogendheden creëerde een ware wereldoorlog, een fenomeen dat de
wereld tot aan die tijd niet kende.31 Welke uitkomst de oorlog ook zou hebben, het
kon niet anders dan dat het einde van de wereld, zoals tijdgenoten die kende, was
aangebroken. Dit was het politieke landschap waarin elk land de keuze had om zich
te voegen bij een van de oorlogvoerende partijen of een neutrale positie in te nemen.

Neutraliteit als nationaal aspect
De keuze van Nederland om neutraal te blijven gedurende de Eerste Wereldoorlog
was een geheel logische, aangezien dit direct in lijn stond met het beleid dat
Nederland voerde sinds het einde van de Napoleontische oorlogen. Immers sinds die
periode telde Nederland niet meer als invloedrijke Europese staat, hetgeen nog eens
versterkt werd toen België zich afscheidde in 1839. Vanwege haar ligging fungeerde
Nederland als bufferstaat tussen de grote Mogendheden die rondom gelegen waren.
Dit had tevens als gevolg dat het land geregeld als commerciële bemiddelaar optrad,
hetgeen op handelsgebied veel winst bracht.
Voor Nederland was het gedurende de negentiende eeuw dus veel
aantrekkelijker om neutraal te blijven. Militair gezien maakte Nederland geen schijn
van kans tegen de grote mogendheden en bovendien was neutraliteit voor Nederland
de sleutel tot onafhankelijkheid en winstgevende handel. Neutraliteit werd zodoende
een handelsmerk van Nederland, een karaktereigenschap die rond de eeuwwisseling
als wezenlijk onderdeel van de nationale identiteit werd gezien.32 Zoals Abbenhuis
kernachtig in haar studie The Art of Staying Neutral concludeert: ‘(…) the Dutch
enhanced this self-portrait: the Netherlands was a nation unlike others; it had
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outgrown political and military ambitions and was concerned only with peaceful
trade. Such perceptions of neutrality were entrenched in Dutch identity by 1914.’33
De internationale verandering die de neutraliteit doormaakte, veranderde de
neutrale positie van Nederland en de betekenis die de Nederlandse inwoners eraan
verbonden. Neutraliteit was niet enkel meer een internationaal recht waar een land
zich op kon baseren; het ontwikkelde zich tot een waar schaakspel in diplomatieke
zin waarbij Nederland afhankelijk was van externe partijen en hun beslissingen.
Nederland was een speelbal van de oorlogvoerende partijen geworden en tussen het
gekonkel van de oorlogvoerende buurlanden moest ze haar neutraliteit bewaken door
regelmatig toe te geven aan de grillen van de oorlogvoerenden, door middel van
diplomatie en het mobiliseren van het leger. In haar pogingen om niet in het conflict
verstrikt te raken, verloor Nederland veel van haar onafhankelijkheid en de
binnenlandse economie leed zwaar onder de economische restricties die door GrootBrittannië en Duitsland werden opgelegd. De Nederlandse situatie was gedurende de
oorlog dus zeer fragiel en kon zich een dreiging van binnenuit niet veroorloven.34
Zoals in de inleiding is beschreven, bestond er wel degelijk een dreiging van
binnenuit. Een gevolg van de neutraliteit was immers dat Nederland een
toevluchtsoord werd waarin vluchtelingen, deserteurs en krijgsgevangenen een
heenkomen zochten. Dit leverde spanningen op tussen de verschillende groepen
onderling enerzijds, en tussen hen en de Nederlandse inwoners anderzijds. Tevens
kwamen er met deze vluchtelingen ideeën mee, die een bedreiging konden vormen
voor de neutraliteit. Van al deze spanningen maakten de oorlogvoerende partijen
sluw gebruik, wat leidde tot een ingewikkeld samenspel van interne en externe
belangen. Hierdoor werd het bewaren van de neutraliteit bemoeilijkt. Dit blijkt ook
uit het volgende citaat afkomstig van Minister Loudon in december 1914.
‘zoo is het toch waar, dat, wanneer een neutraal land als het onze zich bevindt
midden tusschen oorlogvoerende Mogendheden, op het oogenblik van een zoo
wijd vertakte conflagratie, er maar weinig behoeft te gebeuren, om de
oorlogsvlam ook tot ons te doen overslaan. (…) Onze neutraliteit smoort ook
niet de invididueele sympathie voor den eenen belligerent of den ander; wat zij
alleen vordert, is, dat de betuiging dier sympathie in toom worden gehouden;
dat het publiek en vooral de pers zich zelf in bedwang houden.’35
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Dat het neutrale karakter van het Nederlandse beleid tijdens de Eerste Wereldoorlog
geen onpartijdigheid binnen de Nederlandse grenzen garandeerde is inmiddels
duidelijk. Iedereen vormde zijn eigen mening over de oorlog en de rol van Nederland
daarin. De opinie van de Nederlanders fluctueerden echter nog wel eens met de
stroom van informatie die het kreeg over de oorlogvoerende landen. Wanneer een van
hen een overwinning had behaald of juist verlies had geleden, aan de neutraliteit van
Nederland toornde of zich schuldig maakte aan oorlogsmisdaden, had dit effect op de
schommelende opinie van de Nederlanders. De pers, die de meeste informatie over de
oorlog en de oorlogvoerende staten produceerde, was bovendien een medium dat
ontvankelijk was voor invloeden van buitenaf.
Over de rol van Nederland ten opzichte van de oorlogvoerenden werd met
name in het publieke debat veel gediscussieerd. Het was een rol die gedurende de
oorlog aan verandering onderhevig was. Dat had te maken met wat hiervoor reeds
beschreven is en wat als volgt aan de orde komt: het beeld dat de oorlogvoerende
landen hadden van de neutraliteit.

Neutraliteit als internationaal aspect
Waar neutraliteit aan het begin van de oorlog nog de meest veilige keuze leek voor
landen die geen deel wilden uitmaken van de oorlog, veranderde neutraliteit
gedurende de oorlogsjaren tot een onzekere positie. De betekenis die voorheen
verbonden was aan het gerespecteerde internationale recht van neutraliteit,
veranderde namelijk op slag toen Duitsland in augustus 1914 het neutrale België
binnendrong. Die verandering in de positie van neutraliteit gedurende de oorlogsjaren
had ook te maken met hoe de oorlogvoerende landen de neutralen benaderden en hen
poogden te beïnvloeden. Voor de oorlog was neutraliteit zowel een veilige keuze op
militair en economisch gebied, maar tevens symboliseerde neutraliteit de moraal van
een land.36
Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog veranderde dit verheven beeld van
neutraliteit, aangezien elk neutraal land zowel gezien werd als een potentiële
medestrijder als een potentiële vijand. Dit zwart-wit perspectief was niet geheel
zonder reden. Er waren landen die zich nog in 1914 neutraal hadden opgesteld, maar
bij het einde van de oorlog in 1918 dit niet langer waren. 37 Mogelijkerwijze had dit
36
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verband met de rol van morele arbiter die de neutralen tevens toegewezen kregen.
Hierbij ging het de oorlogvoerende partijen om de mening van de neutrale landen.
Het winnen van die mening, wanneer een neutraal land zich bij een van de kampen
voegde, was naast de militaire en economische strijd, tevens een wezenlijk onderdeel
van de oorlogvoering. Niet langer was de neutraliteit onaantastbaar; in tegendeel, ze
verwerd in de Eerste Wereldoorlog juist tot een positie waarop oorlogvoerende
landen in hun voordeel invloed op konden uitoefenen.
Toen de oorlog, waarvan iedereen had verwacht dat deze slechts van korte
duur zou zijn, bleef aanhouden en het aantal gevallenen ontelbaar hoog opliep, werd
het belang om betekenis te geven aan de oorlog groter. Het grote aantal gesneuvelden
was enkel aanvaardbaar als hun sterven een groter nut diende. Neutraliteit werd
hierdoor onaanvaardbaar, aangezien die het nut van het sterven voor het vaderland
daarmee wegnam. In dit licht veranderden de neutralen in de ogen van de
oorlogvoerenden in ‘laffe buitenstaanders die, zonder er zelf ook maar iets voor
gedaan te hebben, profiteerden van het offer dat door anderen gebracht werd’. 38
Tegelijkertijd bleven de oorlogvoerende landen, naast deze steeds wisselende
oordelen over neutraliteit, nog altijd zoeken naar het nut van de neutralen.
Alle bovenstaande internationale visies op neutraliteit gedurende de Eerste
Wereldoorlog hebben invloed gehad op hoe in Nederland gekeken werd naar de eigen
neutrale positie in de oorlog. De veranderende betekenis die door de oorlogvoerenden
aan neutraliteit werd gegeven, riep vragen op bij tijdgenoten. Het beeld dat voorheen
aan neutraliteit werd toegekend vervaagde en vereiste een herziening. Vandaar dat
tijdgenoten gingen discussiëren over de grenzen van de neutraliteit, de veranderingen
die de oorlog met zich mee bracht, welke functie Nederland als neutraal land binnen
die oorlog diende te hebben en hoe de toekomst eruit zou zien. De discussie rondom
deze vragen vond plaats in het publieke debat, dat als volgende zal worden
behandeld.

Het publieke debat
De tijdgenoten die hun ideeën presenteerden over de oorlog en de positie van
Nederland daarin, worden in de studie van Tames ‘publicisten’ of ‘opiniemakers’
genoemd. 39 Hun bijdrages werden gepubliceerd in week- en maandbladen, in
krantenartikelen, brochures en open brieven. Deze groep bestond uit onder andere
te worden, alhoewel het daarbij ging om neutraliteitsschennis. Zie hiervoor: Koch, Een kleine
geschiedenis, 90.
38
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academici, andere intellectuelen, journalisten en politieke en religieuze leiders, die
allen voor het overgrote deel afkomstig waren uit de bovenlaag van de Nederlandse
samenleving. Hierbij moet gedacht worden aan namen als de juristen A.A.H.
Struycken, J.A. van Hamel en J.I. de Haan, de historici G.W. Kernkamp en H. Th.
Colebrander, de toentertijd zeer bekende schrijvers Casimir en Havelaar, maar ook
aanhangers van de Groot-Nederland gedachte en vertegenwoordigers van het
activisme zoals de Nederlandse dichter en politicus F.C. Gerretson en CHU-leider
A.F. de Savornin Lohman. Het publieke debat kende echter een groter aantal
deelnemers dan nu genoemd wordt. Sommigen waren herhaaldelijk commentator van
de oorlogsgebeurtenissen, anderen hadden een eenmalige bijdrage aan het debat. 40
Hoewel de publicisten niet als representatief voor de mening van de
Nederlandse bevolking gezien kunnen worden, heeft deze bovenlaag van de
samenleving wel degelijk een stempel gedrukt op hoe de bevolking de oorlog
waarnam. De ideeën van de publicisten stonden dan wel niet gelijk aan de publieke
opinie, maar zij presenteerden deze wel als zodanig. Op deze wijze ontleenden de
publicisten hieraan hun autoriteit als ‘opiniemakers’ en kregen hun uitspraken meer
gewicht. Aan de andere kant hield het in dat ze bij de formulering van hun ideeën
rekening moesten houden met het publiek, aangezien de ideeën door het publiek als
leidraad genomen konden worden bij het bepalen van de individuele mening. Het
waren uiteindelijk de publicisten die Nederland leidde in een culturele
zelfmobilisatie; het publiek moest gemobiliseerd worden voor de neutraliteit om zo
de Nederlandse staat veilig te stellen.41
Aan het begin van de oorlog werd het publieke debat bepaald door drie
facetten: (I) de Duitse neutraliteitsschending van België, (II) Duitse intellectuelen die
de neutraliteitsschending van en de oorlogsmisdaden in België goedpraatten en (III)
de waarde van pascifisme in een wereld van oorlog. De publicisten waren bang dat
hun Duitse collega’s bevangen waren door de oorlogshysterie die in heel Europa leek
woeden.42 Tijdgenoot en historicus G.W. Kernkamp beschreef het ook wel als ‘de
ziekte

der

Duitsche

geleerden’.

43
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neutraliteitsschending poogde te relativeren, werd in het publieke debat direct
bestempeld als ‘pro-Duits’.44 Tegelijkertijd kwamen de vredesbewegingen en kerken
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onder kritiek te staan, aangezien hun pacifisme geen oorlog had tegen kunnen
houden. Zoekend naar wat de positie van neutraliteit nog inhield, werd Nederland
hierbij niet geholpen door de houding van de oorlogvoerenden jegens de neutralen.
Het veranderen van het internationale beeld van de neutralen als morele
arbiters naar profiteurs en slappelingen, bracht ook wijzigingen voor de zelfdefinitie
van neutraliteit als kenmerk van de Nederlandse identiteit. In het debat werd dan ook
niet meer zozeer over neutraliteit als volkenrecht gesproken, maar over het behoud
van Nederlands’ zelfstandigheid door het verdedigen van de nationale belangen. Wat
deze belangen inhielden was niet geheel duidelijk, maar om deze vast te stellen was
het nodig om eerst te weten welke positie Nederland zou innemen met betrekking tot
de toekomstige vrede. Het beeld van Nederland als bemiddelaar ontstond op deze
manier. Nederland was de uitgerekende partij om de tegenstellingen tussen de
oorlogvoerenden in vrede te herstellen, het Nederlandse karakter had immers
raakvlakken met dat van elk van de omliggende oorlogvoerende landen.45
Of het nu de rol van morele arbiter of bemiddelaar innam, het publieke debat
polariseerde doordat steeds meer publicisten een positie kozen. Hoewel deelname aan
de oorlog voor het overgrote deel van Nederland geen optie was, ontstonden de
vragen hoe de vrede hersteld kon worden, hoe de toekomstige vrede eruit zou zien en
welk van de oorlogvoerende partijen hiervoor het beste kon zorgen. Veel publicisten
zouden hierbij een keuze maken voor één van de oorlogvoerende partijen, al zou deze
keuze niet veel meer behelzen dan een intellectuele positionering. De kwalificaties
die tijdgenoten gebruikten om de polarisatie te duiden, bestonden uit ‘pro-‘ en ‘antiDuits’ en werden ingezet om een opponent van het publieke debat uit te sluiten.46
Deze kwalificaties tonen een specifieke kijk op de verhoudingen tussen de
Nederlanders en de oorlogvoerende partijen, zo bleek namelijk veel aandacht in
Nederland uit te gaan naar Duitsland. Dit kwam onder andere door het besef hoezeer
Nederland en Duitsland met elkaar verbonden waren door hun stamverwantschap,
een term waarbij uitgegaan werd van een gezamenlijke culturele, historische, etnische
en mogelijk biologische afstamming.47
Niet alleen in het publieke debat werd er weleens stelling genomen voor een
van de oorlogvoerende partijen, ook in de Nederlandse politieke kringen werd
onderscheid gemaakt tussen ‘pro-‘ en ‘anti-Duits’ en was het bewustzijn van de
verbinding met Duitsland aanwezig. Zo vertoonden de minister-president Cort van
45
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der Linden en de minister van Landbouw, Handel en Nijverheid Folkert Posthuma
een pro-Duitse houding. In een naoorlogs gesprek over deze pro-Duitse houding van
de minister-president antwoorde hij: ‘’k Stond op ’t standpunt van ons eigen
Nederlandsch recht; maar in de bevolking woelden hevig de sympathieën en
antipathieën. Waar kwamen ze vandaan? Als ras behooren we eerder bij
Duitschland.’ 48 Een dergelijk bewustzijn van een Groot-Germaans ras was ook
aanwezig bij de christelijk-politieke voormannen Abraham Kuypers en De Savornin
Lohman. Laatstgenoemde maakte ook deel uit van de Groot-Nederlandse aanhang die
de Belgische activisten steunden.49
De publicisten en dus ook de politieke leiders waren zich bewust van de
verwantschap tussen Duitsland en Nederland en de meesten onder hen waren het
erover eens dat Nederland eigen ‘aangeboren eigenschappen’ had die bewaakt
moesten worden. Nederland moest oppassen om niet buitenlandse (en met name
Duitse) eigenaardigheden over te nemen. Vanuit dit perspectief waren de deelnemers
van het publieke debat daarom extra gefocust op de Duitse propaganda-activiteiten in
Nederland. Zodoende ging dus ook de aandacht uit naar de propagandabladen
Dietsche Stemmen en De Toorts, die beiden in het publieke debat bestempeld werden
als ‘pro-Duitse’ propagandabladen. Kritiekpunten op de bladen hadden onder andere
te maken met hun vermeende samenwerking met de Duitsers om de Vlaamse kwestie
op te lossen. Überhaupt viel menig publicist over de actieve bemoeienis met
Vlaanderen, waar bovengenoemde bladen voor pleitte. Zo ageerde de historicus
Colenbrander hier fel tegen met de woorden: ‘Dit is de Duitse aanpak! De Vlaamse
kwestie is van binnenlandse aard, daar moesten we ons niet mee bemoeien.’50
Terecht werden de propagandabladen Dietsche Stemmen en De Toorts
bestempeld als ‘pro-Duits’, zij waren immers ook ontstaan in de context van de
Duitse

propaganda.

Vandaar

dat
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propagandavoering in Nederland, met de nadruk op de Duitse propaganda, voordat er
ingezoomd zal worden op de bronnen zelf en de positie die zij innamen.

Duitse propaganda in Nederland
In de zoektocht naar het nut van de neutralen voor hun eigen voordeel, waren de
oorlogvoerende landen erop gericht om invloed uit te oefenen op de mening van de
neutralen. De rol van morele arbiter maakte het voor de oorlogvoerende landen
48
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interessant om de mening van de Nederlanders in hun voordeel te krijgen, hierbij
maakten de oorlogvoerenden gebruikt van de pers. Er zijn een aantal voorbeelden te
vinden waarin deze beïnvloeding door middel van de pers duidelijk te zien was.
Neem bijvoorbeeld De Telegraaf die een zeer pro-Entente houding aannam en daar
ook meerdere keren over berispt werd door de Nederlandse regering. 51 Daartegenover
is bekend dat er meerdere Nederlandse bladen gesubsidieerd werden door de Duitse
regering, met als resultaat dat Duitse propaganda zodoende verspreid kon worden in
Nederland. Dit betrof in ieder geval de Nieuwe Rotterdamse Courant, De Tijd en De
Maasbode.52 De communicatiewetenschapper Joan Hemels had ontdekt dat de pers
gedurende de Eerste Wereldoorlog financieel gesponsord, zo niet omgekocht, werd
door de dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije. Op deze wijze probeerden de
Centrale mogendheden invloed uit te oefenen op de publieke opinie in Nederland. 53
Van een onafhankelijke pers gedurende de Eerste Wereldoorlog was dus geen sprake.
De Nederlandse overheid moest meerdere keren ingrijpen om de pers en
daarmee de opinievormende sector in te tomen.

54

Het handhaven van de

onpartijdigheid zagen zij als een onontkoombaar gevolg van de Nederlandse positie
temidden van de oorlogvoerenden. Hierbij stelde de regering een vorm van censuur
in, die onpartijdige nieuwsgeving in de hand moest werken. Deze censuur was toch
niet alomvattend of consistent, omdat de regering niet aan het constitutionele recht
van vrijheid van pers wilde komen.55 Wel benadrukten zij dat het in gevaar brengen
van de neutraliteit strafbaar was volgens artikel 98 en 100 van het Wetboek van
Strafrecht.56 Bladen als Dietsche Stemmen en De Toorts werden nooit gewaarschuwd
door de overheid, alhoewel er regelmatig opvattingen instonden die het door de
regering gevoerde neutraliteitsbeleid ondermijnden. De pro-Duitse houding van een
aantal vooraanstaande politici, zoals eerder in dit hoofdstuk als is beschreven, laat
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zien dat er mogelijk toch een breder draagvlak was voor de standpunten die de Dietse
bladen propageerden.
De Duitsers waren in Nederland actief in hun propaganda, wat te merken is
aan de bovengenoemde kranten die gedurende de oorlog in Duitse invloedssfeer
geraakten. Deze propaganda had alles te maken met het Duitse plan om een groot
Duits rijk te creëren, oftewel een Mitteleuropa waar Luxemburg, België en Nederland
als bondstaten toe zouden behoren.57 Over de Flamenpolitik is in de literatuur al veel
gezegd en uiteindelijk geconstateerd dat het een fundamentele rol heeft gespeeld in
het ontstaan van het Vlaams-nationalisme. 58 Ook is geconstateerd dat door middel
van de publicistische verbinding tussen Vlaanderen en Nederland, Duitsland het doel
had ‘om Vlaanderen te lijmen vanuit Nederland, als om Nederland te winnen met
Vlaanderen als lokaas’.59 Naast de Flamenpolitik kan er dus ook gesproken worden
van een Niederlandepolitik.
Het in de praktijk brengen van die Niederlandepolitik ging aan de hand van de
oprichting van het zogenoemde Hilfsstelle in Mei 1915. Dit was een afdeling die door
de in Den Haag gezetelde Duitse gezant Richard von Kühlmann was opgezet en
waarvandaan financiële middelen ter ondersteuning van de Duitse propaganda in
Nederland aan Nederlandse persbladen werden aangeboden. Bekend is dat bladen als
De Nieuwe Rotterdamsche Courant, De Tijd en De Maasbode door middel van deze
Hilfsstelle gesubsidieerd werden. Aan het hoofd van deze afdeling werd de Duitse Dr.
Friedrich Wichert gezet, de man die tevens betrokken was bij de stichting van het
maandblad Dietsche Stemmen. De Hilfstelle zou tot aan het begin van 1917 actief zijn
in Nederland. 60 De vraag was echter of Dietsche Stemmen ook gefinancierd werd
vanuit de Hilfstelle. Dit is niet bewezen, maar zelfs binnen de kring van medewerkers
van het Dietse blad, ging het gerucht de ronde dat er Duits geld in het blad gestoken
werd. Van De Toorts is bekend dat er een speciaal comité voor was opgericht om de
financiën te verschaffen, van Duits geld leek hierbij geen sprake.61
In het verwezenlijken van de propaganda in Nederland werd de Duitse legatie
geholpen door Nederlandse ‘vertrouwensmannen’, zoals de eerdergenoemde politicus
en dichter Frederik C. Gerretson. Laatstgenoemde pleitte in Nederland actief voor de
Vlaamse kwestie en hij onderhield daarbij ook nauw contact met Von Kühlmann. De
57
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verbinding tussen de Groot-Nederlandse gedachte en het activisme groeide verder
door de propagandabladen die zij publiceerden: Dietsche Stemmen en De Toorts. De
twee bladen kenden een voorgeschiedenis in het vluchtelingenkrantje De Vlaamsche
Stem, wat kanaal fungeerde waardoor de vluchtelingen met elkaar en het thuisfront in
contact bleven. In 1915 werd het krantje opgekocht met Duits geld door Frederik C.
Gerretson. Met deze overname vormde het blad een bedreiging voor de Godsvrede,
hetgeen reden was voor zowel de zittende redactie als de Belgische regering om in te
grijpen. In 1916 moest Gerretson De Vlaamsche Stem loslaten.62 Het einde van het
blad betekende echter een radicalere splitsing tussen de flaminganten die in
Nederland verbleven. Enerzijds bestond er een in aantallen overheersende groep
passivisten, flaminganten die zich loyaal hielden aan België en de Godsvrede, die het
blad Vrij België oprichtten. Anderzijds was er de kleinere maar radicaler wordende
groep activisten, die het maandblad Dietsche Stemmen in het leven hadden geroepen
en een jaar later ook het zusterblad De Toorts wekelijks uitbrachten.
Beide bladen namen een unieke positie in. Door de banden die ze hadden met
de Duitse legatie, zouden de bladen als onderdeel van de Duitse propaganda gezien
kunnen worden.63 De bladen werden bovendien beïnvloed door en beïnvloedde op
hun beurt het Nederlandse publieke debat en werden hierbij onder andere
gepatroneerd door Frederik C. Gerretson.64 Aan de hand van Dietsche Stemmen en
De Toorts zal daarom nu gekeken worden welke stelling de daarbij horende GrootNederlandse groep ten opzichte van het publieke debat innamen.

Dietsche Stemmen en De Toorts
Allereerst is het van belang te weten wie er allemaal hun medewerking verleenden
aan het publiceren van de propagandabladen. Eerst werd Dietsche Stemmen
uitgebracht vanuit de uitgeverij van M. de Vroede aan de Oude Gracht, en later
werden het maandblad zowel als het weekblad gepubliceerd vanuit het adres waar het
redactielid Van Vessem woonachtig was: Achter St. Pieter in Utrecht. Dat de bladen
vanuit Utrecht gepubliceerd werden, was geen toeval. De ANV had immers in
Utrecht een actieve en radicale studentenvereniging aan het begin van de twintigste
eeuw en de in Nederland verblijvende Vlaamse flaminganten vonden in de Utrechtse
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kringen van Groot-Nederlanders zodoende hun gelijkgestemden. In totaal werken
negenendertig medewerkers bij aan de uitgaven van Dietsche Stemmen, waarvan
vijftien Nederlanders, zes naar Nederland uitgeweken Vlamingen en elf Vlamingen
die vanuit bezet België bijdragen schreven. Daarnaast waren er ook nog zes ZuidAfrikanen actief voor het maandblad. De lijst van medewerkers die actief waren voor
De Toorts komt nagenoeg overeen.
Beide propagandabladen werden met (enige) regelmaat uitgegeven, het
maandblad startende in 1915 en het weekblad een jaar later. Alleen Dietsche
Stemmen kende in 1917 een hapering in publicaties, wat meerdere oorzaken kon
hebben. Mogelijk was het financieel lastig om twee bladen met dezelfde doelgroep te
blijven financieren, ook kan de opheffing van de Hilfstelle begin 1917 gezorgd
hebben voor het wegvallen van een geldbron. Hoewel er geruchten de ronde gingen
of het maandblad Duits geld kreeg om in stand te blijven, is dit nooit definitief
uitgesloten. Dietscbe Stemmen kwam uiteindelijk terug, alleen ging het maandblad
voortaan verder in de functie als verenigingsblad van de Dietsche Bond. De bond was
opgezet door Van Vessem en Van Es, beiden werkzaam voor de propagandabladen,
en was bedoeld als equivalent van de ANV te functioneren. Waar het ANV het
activisme niet ondersteunde, zou de Dietsche Bond dit wel doen. Hierbij veranderde
er inhoudelijk in beide bladen niet veel ten opzichte van voorheen. Dezelfde mensen
werkten mee aan de publicatie van het maandblad en ook bleven de standpunten en
vormgeving hetzelfde.65
Het doel van de bladen Dietsche Stemmen en De Toorts was het onder de
aandacht brengen van vraagstukken (op zowel nationaal als internationaal niveau) die
rondom de ‘Nederlandsche Stam’ gecentreerd waren. Hierbij werd de Nederlandse
Stam gezien als een overkoepelende nationaliteit, waartoe onder andere het
Nederlandse volk, het Vlaamse volk en Nederlandstalige Zuid-Afrikanen behoorden.
Elk van deze Nederlandstalige volken bezat een eigen ‘Nationale Persoonlijkheid’ die
tot ontwikkeling moest komen, wilde een volk echt ‘vrij’ zijn. Een hierop aanvullend
doel van de bladen was het belichten van het, in de ogen van de redactie en
medewerkers van de bladen, zuiver ‘Nederlandsche Standpunt’. Dit hield voor hen in
dat er aan elk van de Nederlandstalige volken recht moest worden gedaan, door de
vrijheid en ruimte te creëren waarin zij hun eigen identiteit konden ontplooien. Deze
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vrijheid en ruimte was eigenlijk alleen te realiseren temidden van stamverwanten.66
Zo was een volstrekt zuivere wereld, een wereld waarin volken volkomen zichzelf
zouden kunnen zijn en soevereiniteit zouden hebben, het uiteindelijke ideaal.67
Het geloof dat er een zekere verwantschap tussen verschillende volken
bestond en dat elk volk specifieke eigenschappen bezat, werd over het algemeen door
tijdgenoten aanvaard.
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Met bovenstaande doelstelling vielen de betreffende

aanhangers van het Groot-Nederlandisme dus niet erg uit de toon. Echter het
activisme dat ze in de bladen propageerden werd niet vanzelfsprekend geaccepteerd
door tijdgenoten, zoals uit de eerder besproken reactie van Colenbrander bleek. 69
Voor de Groot-Nederlanders die het activisme steunden, centreerde deze kwestie zich
rondom de emancipatie en verzelfstandiging van de Vlamingen. Dit zagen zij vanuit
hun geloof in een Nederlandse Stam als een kwestie die net zo goed Nederlands als
Vlaams was; zij stamden immers beiden af van dezelfde Nederlandse Stam. Het was
dan

ook

volkomen

natuurlijk

om

de

Vlamingen

te

helpen

in

hun

onafhankelijkheidsstrijd. Maar deze Vlaamse, en tegelijkertijd Nederlandse, kwestie
representeerde ook ‘als onderdeel der verschijnselen van onderdrukking van volkeren
in alle staten een Europeesche quaestie.’70 In tegenstelling tot de sceptische houding
die het overgrote deel van de publicisten innamen waar het de Vlaamse kwestie
betrof, zagen de medewerkers van de propagandabladen het juist als hun taak om op
te komen voor de Vlaamse belangen en deze te propageren. Vlaanderen was het
eerste doel in de richting van een zuivere wereld. Ze wensten dat alle Nederlanders
zich hiervan ook bewust zouden worden en het als hun eigen roeping in de wereld
gingen zien.
Idealiter zagen de aan de propagandabladen verbonden Groot-Nederlanders
en activisten Nederland als een leidend voorbeeld voor oorlogvoerend Europa die:
‘eene roeping in de wereld te vervullen heeft, die een, zij het dan al niet gewapend,
toch actief ingrijpen van Holland in de geschiedenis der volkeren tot plicht maken
kan’.71 Net als hun mede-tijdgenoten, de publicisten, waren ze zich ervan bewust dat
de toekomst er drastisch anders uit zou zijn en hielden ze zich bezig met theorieën
over hoe de toekomst zich ging ontwikkelen. Echter waar het voornaamste deel van
de publicisten een bemiddelende rol voor Nederland zag weggelegd, visioneerden de
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activisten en daarbij horende Groot-Nederlanders een andere toekomst voor
Nederland.
Volgens de activisten en Groot-Nederlanders zou het toekomstige Europa niet
langer uit uitsluitend nationale staten bestaan zoals voorheen; het samenleven van
verschillende rassen in één nationale staat zou niet langer houdbaar zijn. De oplossing
voor deze breuk met het verleden lag volgens hen ‘in het geven van rechtsgelijkheid
voor alle nationaliteiten binnen een bepaalde staat’. 72 Op deze wijze pleitte de
medewerkers van de propagandabladen voor een statenbond, geleidelijk tot stand
komend en bestaande uit autonome nationale constructies. Door het streven naar een
Midden-Europese statenbond waarin de stamverwanten verenigd waren, hoopten ze
hiermee een eerste aanzet te geven tot dit ‘Nieuwe Europa’. Over hoe deze
statenbond er precies uit zou moeten zien, bleven de aan de bladen verbonden
activisten en Groot-Nederlanders vaag. Ze realiseerden zich dat een dergelijke
statenbond niet of nauwelijks realiteit kon worden. Het beeld van een MiddenEuropese statenbond of een Groot-Nederland binnen een nieuw Europa fungeert in de
propagandabladen dan ook meer als een utopie.73
Wel wisten de medewerkers van de bladen met zekerheid te stellen dat het
‘Nieuwe Europa’, bestaande uit statenbonden waarin stamverwanten verenigd waren,
de enige manier zou zijn waarop een vreedzame toekomst gegarandeerd kon worden;
‘eerbiediging van zelfs het geringste volk’ zou tot de vrede en veiligheid van Europa
leiden. 74 Om deze voorbeeldfunctie te volbrengen, was neutraliteit noodzakelijk.
Immers ‘allereerste vereischte van een herbloeiend Vlaanderen blijft toch steeds een
vrij krachtig Holland aan wiens cultuurbronnen wij putten kunnen’.75 Ten alle tijden
stond de emancipatie en verzelfstandiging van de Nederlandstalige volken centraal.
Desondanks werd in de bladen beredeneerd hoe dit streven ook in het belang van
Duitsland was, aangezien de Romaanse invloed uit het zuiden daarmee beperkt
werden en bleven. Geconstateerd werd dat de Duitse en de Nederlandse belangen
zodoende hand in hand gingen.76
Het was het idee van deze statenbond en de belangen die Duitsland daarbij
kon hebben, die in het publieke debat frictie opleverde. Gerretson, de promotor van
het activisme en de Groot-Nederlandse gedachte, stond hierbij aan de ene kant en
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tegenover hem stonden onder andere Struycken, Van Hamel en de historici Brugmans
en Colenbrander. De twee laatstgenoemden waarschuwden voor het denken in stamen rasverwantschap, omdat de oorlogvoerende mogendheden deze verbindingen
gebruikten als machtsinstrument. Het idee van een Midden-Europese statenbond
werd vanuit dit perspectief gezien als een potentieel pan-Germanisme die Duits
annexionisme in de hand zou werken. Zodoende riepen de ideeën die in Dietsche
Stemmen en De Toorts verkondigd werden felle reacties op.77
Door het propageren van het activisme, de angst onder publicisten voor een
pan-Germaanse statenbond en tevens door de vermeende contactuele verbinding
tussen de medewerkers van de bladen en de Duitse legatie in Nederland, werd er
binnen Nederland wantrouwend gekeken naar de bladen en een ieder die eraan
verbonden was. De bladen werden als ‘pro-Duits’ bestempeld en gezien als een
mogelijk gevaar voor de neutraliteit. Deze verwijten waren niet onterecht zoals in de
inleiding reeds is aangegeven, de activisten waren immers verbonden met de Duitse
Flamenpolitik. In sommige gevallen ging de kritiek van Nederlandse tijdgenoten
echter verder dan het verwijt ‘pro-Duits’ te zijn en werden de activisten
‘landverraders’ genoemd.78
Opmerkelijk is dat de redactie en medewerkers het ‘pro-Duitse’ beeld
nuanceren en ageren tegen het ‘pro-Duits’ stempel. Deze marginalisatie en de
discussies in het publieke debat over hun pro-Duits karakter leidde teveel af van waar
het de activisten werkelijk om ging. Vandaar de oproep in De Toorts:
‘Denk na en bepeins of het niet beter ware onze werkelijke gedachte te
benaderen en Uw steun te geven aan een zaak die los staat van een overwinning
of nederlaag van welke partij ook, die slechts bedoelt door wederzijdsch overleg
en vertrouwen te bereiken, dat wat wij toch wenschen: de bloei van den
Nederlandschen stam.79

De redactie en medewerkers van de bladen wilden zich niet partijdig opstellen, maar
boven het denken in termen van ‘pro-‘ of ‘anti-Duits’ en ‘pro-‘ of ‘anti-Entente’
uitstijgen. Het ging in werkelijkheid om ontwikkeling van de Nederlandse Stam,
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waarbij de eerste prioriteit lag in het bevrijden van Vlaanderen uit Franse
invloedsfeer.
In het voorjaar van 1917 leek de vrede steeds dichterbij te komen, waardoor
de gedachte aan vrede door heel Europa ging. Reeds eind 1916 werd door de
Centralen een vredesvoorstel voorgelegd, alhoewel die werd afgeslagen door de
Entente-partijen. In het voorjaar van 1917 werden de vredesvoorstellen voortgezet.80
Ook de redactie en medewerkers van de bladen gingen zich, nog meer dan voorheen,
bezig houden met de invloed die vrede zou hebben op de toekomst van de
Nederlandse stam. Idealiter zagen ze de oorlog eindigen zonder winnaar of verliezer.
Dit zou een duurzame vrede zijn, ontstaan uit overeenstemming tussen de
oorlogvoerende partijen. Hiermee sloten de bladen goed aan bij de overheersende
visie in het publieke debat, waar ook gehoopt werd op een onbesliste strijd. Waar de
publicisten beredeneerden dat Nederland de ideale bemiddelaar zou zijn om deze
overeenstemming tussen de oorlogvoerende landen tot stand te brengen, kwam het
woord bemiddelaar echter niet voor in Dietsche Stemmen noch De Toorts. In de
bladen werd iets anders vastgesteld: duurzame vrede kon enkel tot stand komen, als
Vlaanderen en Wallonië gelijkheid en zelfbestuur bereikten of Vlaanderen verenigd
werd met Nederland in een federale bond. De enige mogendheid die daar tot zover
begrip voor had opgebracht, al zij het uit eigenbelang, was Duitsland. Een duurzame
vrede kon, dubbel genoeg, dus ook inhouden dat de oorlog in het voordeel van
Duitsland viel.81
Aan het einde van de oorlog werd hoopvol gesproken over de toekomst. Ook
al zou een politiek Groot-Nederland nooit realiteit worden, de oorlog zou uiteindelijk
een vrij bestaan van de Nederlandse Stam in zowel Europa als Afrika voortbrengen.
‘Uit de puinen rijst nieuw leven. Terwijl de als gehate vijand in België
binnengevallen groote Germaan uit het oosten medehelpt aan de geestelijke
opstanding van het Vlaamsche volk’. 82

Conclusie
Aan het begin van dit hoofdstuk werd de vraag gesteld: welke positie hadden de
propagandabladen, hun redactie en medewerkers in het publieke debat rondom
neutraliteit in Nederland gedurende de Eerste Wereldoorlog? Dit publieke debat werd
bepaald door herdefiniëringen van de neutrale positie van Nederland. Van een
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onaantastbare neutraliteit als handelsmerk van Nederland, verwerd neutraliteit tot een
positie waarop de oorlogvoerenden invloed konden uitoefenen door middel van
propaganda. Neutraliteit als volkenrecht ging niet meer op, voortaan werd er in het
publieke debat gesproken over het behoud van de Nederlandse zelfstandigheid en het
verdedigen van de nationale belangen. Om vast te stellen wat die nationale belangen
waren, ontstond de vraag welke positie Nederland innam waar het de toekomstige
vrede betrof. Het ideaal die de meeste publicisten voor zich zagen was Nederland als
bemiddelaar die een ‘peace without victory’ zou bevorderen, maar een aantal
publicisten hadden een specifiek idee welke partij het beste voor de toekomstige
vrede kon zorgen.
Deze positievorming zorgde voor een polarisatie in het publieke debat van
pro-Duits enerzijds en anti-Duits anderzijds. De bladen Dietsche Stemmen en De
Toorts wilden zichzelf niet zodanig positioneren, maar werden in het publieke debat
wel bestempeld als pro-Duits. Deze marginalisatie was niet onterecht, aangezien de
medewerkers van de bladen sterke banden hadden met de Duitse legatie in
Nederland. In de bladen werd bovendien vastgesteld dat de belangen die zij dienden
ter zuivering van de Nederlandse stam ook in het belang van Duitsland was. Winst
voor oorlogvoerend Duitsland, zou in zekere zin ook winst voor de Nederlandse stam
betekenen. Toch pleitte de medewerkers van de propagandabladen niet voor het
verbreken van de neutraliteit, aangezien de neutraliteit een vereiste was om hun
propagandawerk voort te kunnen zetten.
Waar het publieke debat een culturele mobilisatie tot neutraliteit
bewerkstelligde, propageerde de medewerkers van Dietsche Stemmen en De Toorts
voor een hele andere mobilisatie. In de ogen van de aan Dietsche Stemmen en De
Toorts verbonden activisten en Groot-Nederlanders stond het zuiveren van de eigen
cultuur boven de belangen van de oorlog die gevoerd werd. De oorlog was immers
onvermijdelijk geweest door de degeneratie die in heel Europa had plaatsgevonden..
Vrede was enkel mogelijk indien volken als de Vlamingen erkenning en zelfbestuur
kregen. Om een breder publiek bewust te maken van dit standpunt, maakten de
medewerkers van de bladen gebruik van metaforen om tot de verbeelding van het
publiek te spreken. Het volgende hoofdstuk zal verder ingaan over deze wijze van
propaganda voeren.
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Hoofdstuk 2: De propagandavoering
Inleiding
In dit hoofdstuk zal verder worden gekeken naar de wijze waarop de, in het eerste
hoofdstuk vastgestelde, standpunten van de medewerkers van de propagandabladen
aan een breder publiek werden voorgesteld. Dit zal gebeuren door middel van de
vraag: op welke manier(en) presenteerden de activisten en daarbij horende GrootNederlanders hun standpunten in de propagandabladen om een zo breed mogelijk
publiek aan te spreken?
Aan de hand van het propagandablad De Toorts wordt gekeken naar hoe de
activisten een breder publiek probeerden aan te spreken. De keuze om naast het al
bestaande maandblad tevens een weekblad uit te geven, was afkomstig van de bij
Dietsche Stemmen betrokken Van Vessem die een groter publiek wilde aanspreken
dan met het maandblad mogelijk was. 83 De Toorts zou laagdrempeliger opgezet
worden, wat direct ook te zien is aan prenten die op de kaft van het weekblad prijken.
Bovendien bevat De Toorts korte artikelen, liederen en poëzie, lezersrubrieken en
besteedt het aandacht aan kunst en culturele activiteiten.
Allereerst zal de aandacht uitgaan naar de (spot)prenten die op bijna elke
voorpagina van De Toorts verwerkt zijn. Dit is het eerste wat de blik van de lezer
doet vangen en doet bepalen om het blad te lezen of opzij te leggen. Voor de redactie
was het dus belangrijk een veelzeggende voorkant te kiezen die de lezers aansprak.
Hierbij moest gebruik worden gemaakt van beelden die direct herkenbaar waren en
dus weinig uitleg nodig hadden. Tegelijkertijd kan met de voorkant de kern van blad
getoond worden, mogelijk gold dit ook voor De Toorts. Gekeken zal worden hoe, aan
de hand van een analyse van een aantal van deze prenten, de standpunten van
propagandabladen gepresenteerd worden aan een groter publiek.
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De Groot-Nederlandse gedachte in beelden
Direct op de eerste uitgave van De Toorts prijkt op de voorpagina een prent die tot de
verbeelding spreekt. Op de voorgrond staan twee figuren temidden van een weide.
Een jonge vrouw in een jurk met schort voor, klompen aan haar voeten en een kapje
op haar hoofd. Naast haar staat
een jonge man in overhemd en
broek, met een hoed op zijn
hoofd, hoge laarzen aan, een
geknoopt sjaaltje om zijn hals
en een kogelband van zijn
linkerschouder

naar

zijn

rechterheup. Hij houdt met zijn
linkerhand de hand vast van de
jonge vrouw en zijn rechterarm
heeft

hij

om

haar

heen

geslagen. Links van dit stel
staan op de achtergrond twee
vrouwen. De voorste is een wat
donker gekleurde vrouw wiens
haar in twee vlechten hangt, een
inheems uitziende jurk aan

Afbeelding 1. I. ‘De nieuwe weg’

heeft en een schaal met exotisch eten tussen haar arm en heup geklemd heeft. De
achterste van de twee heeft een hoed schuin over haar hoofd getrokken en draagt een
lange mantel. Bij deze twee figuren staat een palmboom op de achtergrond. Rechts op
de afbeelding staat een kind op de achtergrond die al lopend achterom kijkt en met
beide handen naar de hemel gebaart. Boven de handen staat aan de horizon in letters:
‘Groot-Nederland’.84
Mocht de afbeelding nog niet helder genoeg zijn, dan bieden de woorden
onder de afbeelding uitkomst. Hier staat immers van links naar rechts vermeld:
‘Nederlandsch-Amerika’; ‘Nederlandsch-Indië’; ‘Holland’; ‘Zuid-Afrika’; ’t Jonge
Vlaanderen’. Een duidelijker beeld van de Nederlandse Stam kan haast niet. Het lijkt
een heel natuurlijk schouwspel dit bonte gezelschap, alsof het een familie betreft. Het
gebruik van familie als metaforiek was in activistische kringen niet ongebruikelijk en
vandaar dat het voor de doelgroep van De Toorts direct tot de verbeelding zou
84
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spreken. Waar de activisten zichzelf presenteerden als ‘Vlaamsche Zonen’ werd
Nederland en Zuid-Afrika voorgesteld als de broertjes van het Vlaamse volk.85 Ook
werd de moederrol in sommige gevallen aan Nederland toebedeeld: ‘Zie naar
Holland, het moederland’ schrijft René de Clercq in het gedicht ‘Naar Broedren’.86
Voor bovenstaande prent lijkt het juist om te stellen dat Nederland als moeder
van de Nederlandse stam geldt. De houding van de jonge man en vrouw uit de
afbeelding wijst eerder op een ‘man en vrouw’ dan een ‘broeder en zuster’. Het is dus
aannemelijk dat Nederland hierbij geportretteerd wordt als de moeder, Zuid-Afrika
als de vader en zowel Nederlands-Amerika als Nederlands-Indië in de rol van zussen.
Het kind op de achtergrond zou dan ‘de Vlaamsche zoon’ zijn. Dit is een
demonstratie van hoe de idee van een Groot-Nederland wordt voorgesteld in De
Toorts. Een vereniging van het Nederlandse volk en het Zuid-Afrikaanse volk, beiden
reeds volwassen en zichzelf. Het jonge Vlaanderen dat nog groeien moet, maar met
Groot-Nederland aan de horizon een hoopvolle toekomst heeft. Wat dit GrootNederland precies inhoudt in dit beeld is onduidelijk. Gezien de wijze waarop GrootNederland in de propagandabladen gebruikt wordt, zou gesteld kunnen worden dat
hier niet de politieke realisatie van een statenbond van Nederlandse stamverwanten
bedoeld wordt. Waarschijnlijk wordt hier gewezen naar Groot-Nederland als een
ideaal voor hoe de toekomst eruit zou zien. Een toekomst waarin Vlamingen
temidden

van

hun

stamverwanten weer Vlaams
konden zijn.
Een ander beeld waarop
de Nederlandse Stam werd
geprojecteerd is te zien in
afbeelding 2. Hierbij wordt
Nederlandse Stam in de meest
letterlijke zin van het woord
afgebeeld aan de hand van een
boomstam. Op de twee dikste
vertakkingen
staan

van

de

boom

‘Vlaanderen’

en

‘Holland’, aan de rechterkant

Afbeelding 2. ‘Eerlijk duurt het langst.’

staat op een dunnere tak ‘Zuid-Afrika’. Tegen de boom aan staat een ladder en in de
85
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boom is een man te zien die een voorwerp probeert vast te timmeren aan de boom.
Op dit voorwerp staat ‘laster’ geschreven. Om de spotprent in context te kunnen
plaatsen, dient het onderschrift geciteerd te worden:
‘De Oude Groen gaf de vorige week een spotprent tegen eene eventueele
,,verduitsching” van de Gentsche Hoogeschool. Wij zullen het Amsterdamsche
blad in zijn strijd tegen ,,verduitsching” immer ter zijde staan. Intusschen geven
wij hier eene variatie op het motief van de ,,Groene plaat”. Prof. Van Hamel en
zijn mede-redacteuren zullen deze teekening zeker naar waarde apprecieeren.’87

Met

de

‘Oude

Amsterdammer
opinieweekblad

Groen’

wordt

bedoeld,
van

Nederland

de

het

Groene
oudste

waarvan

de

eerdergenoemde publicist Van Hamel op dat
moment hoofdredacteur was. Een week eerder
prijkte er op de voorkant van de ‘Oude Groen’ een
vergelijkbare prent, met daarin een sneer naar de
bladen Dietsche Stemmen en De Toorts. Hierbij
bevatte het onderschrift de woorden ‘Als ik er de
tweedracht maar in kan drijven’.88
Het verwijt dat de propagandabladen voor
verdeeldheid zorgden tussen de Vlamingen en
Walloniërs was niet onwaar, maar wel eenzijdig.

Afbeelding 3. 'Als ik er de tweedracht
maar in kan drijven'

Die verdeeldheid was er immers al voordat de bladen gepubliceerd werden. Dit was
alleen niet het zwaartepunt waartegen in de spotprent uit De Toorts geageerd werd.
Hoewel het ook als laster bestempeld werd, was de grootste laster dat in de
afbeelding van De Groene Amsterdammer een Belgische stam met daaraan de
vertakkingen van het Wallonische en Vlaamse volk stond afgebeeld. Dit is namelijk
het beeld dat De Toorts werkelijk wilt rechtzetten. De Vlamingen behoorden tot de
Nederlandse stam, die op zichzelf diende te staan. Enige ‘verduitsching’ was daarbij
ook niet welkom. Dit was het eerlijke beeld dat de medewerkers van De Toorts naar
buiten wilden brengen. René de Clercq draagt een poëtische bijdrage aan dit beeld
van het Nederlandse en Vlaamse volk als loten van de Nederlandse (boom)stam:

‘Eerlijk duurt het langst’, De Toorts Jg. 1, No. 21 (1916) 1.
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‘(…) Dat is een statige, sterke boom,
Een scherm van vrede over ruischende vrucht,
Het groen van den eik op het blauw van de lucht.
Zijn machtige schacht en zijn kronende kruit,
Dat breekt niet, dat scheurt niet, dat houdt ge niet schuin;
Dat staat op zijn eigen, dat groeit, dat leeft,
Dat wortel in de aarde tot de aarde begeeft.
O beeld naar mijn hart! O volk van mijn land,
Aan zijn voet de vanen der veeten verbrand,
Dat het wierook worde en heilig vuur!
En gij, al kind’ren derzelfde Natuur,
Stroomend te zamen van wijd en zijds,
Zweert trouw aan den boom, die geen ouderdom slijt.’89

Degeneratie van de Nederlandse Stam in beelden
Het ideaal van activisten en Groot-Nederlanders die verbonden waren aan Dietsche
Stemmen en De Toorts, was een volstrekt zuivere wereld. Een wereld waarin volken
volkomen zichzelf zouden kunnen zijn en soevereiniteit zouden hebben. Zoals al in
de inleiding werd beschreven, kwam dit verlangen naar een zuivere wereld op in de
negentiende eeuw die in West-Europa gekenmerkt werd door een vooruitgangsgeloof
en een daaruit voortvloeiende drang naar modernisatie. Hieruit ontstond een angst
voor degeneratie van de eigen cultuur.90
In de Vlaamse kwestie zagen de activisten deze angst werkelijkheid worden.
Ook de Groot-Nederlanders die het activisme steunden, erkenden het probleem van
de Frans-Belgische overheersing van Vlaanderen. In hun propagandabladen werd de
degeneratie, die volgens hen uitging van deze Franstalige overheersing, in
verschillende beelden getypeerd. Het beeld van een vloedgolf die Vlaanderen en
Nederland overspoelde was er één van, het beeld van een opgemaakte leeuw van
Vlaanderen was een ander. In afbeelding vier zien we de leeuw van Vlaanderen, die
wordt gekapt en zijn nagels geknipt. Het eigen vrije karakter dat volledig wordt
onderdrukt, moet plaatsmaken voor een tamme positie. Het is zoals de titel van de
spotprent aangeeft: de Franskiljons, de spottende naam die flaminganten gaven aan
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de Franstaligen, willen de leeuw van Vlaanderen omvormen tot een gekortwiekte
tamme kat.91
Een andere beeld die in De Toorts
gebruikt wordt om de angst voor degeneratie
aan het publiek duidelijk te maken is het
metafoor van ongedierte. Een spotprent die
weinig aan de verbeelding toelaat is te zien
in afbeelding 5. Hierin is een ridder te zien,
die op zich op de landkaart van West-Europa.
staat ter hoogte van de grenslijn tussen
Wallonië en Vlaanderen. Op zijn borst staat
de Leeuw van Vlaanderen afgebeeld. Ook
heeft de ridder een zwaard in zijn hand met
daarop ‘in Vlaanderen Vlaamsch’, een motto
van de activisten. De punt van het zwaard is
donkergekleurd. Vanuit Parijs kruipt een

Afbeelding 4. 'Hoe de Franskiljons den
Vlaamsche Leeuw willen verbeule...mansen!'

octopus in de richting van Vlaanderen en ook Nederland. De ridder houdt de octopus
tegen door met zijn zwaard in te hakken op de tentakels van het beest. Ook bij deze
spotprent geeft de titel meer informatie: ‘Franco-Belgisch Annexionisme en het
Reddende Zwaard’. 92 De octopus staat voor de Franse invloed die zich in het
Wallonische deel van België gevestigd heeft en ook probeert op Vlaanderen, en zelfs
Nederland, greep te krijgen.
Een dergelijke gedachte van annexionisme zagen ze aan het eind van de
oorlog bevestigd. Eind 1918 maakte België aanspraak op Limburg en ZeeuwsVlaanderen. Vanuit België werd beargumenteerd dat het als genoegdoening zou

A. Baenens, ‘Hoe de Franskiljons den Vlaamsche Leeuw willen verbeule…mansen!’, De Toorts Jg.
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Duits werkwoord dat te vertalen is met vervormen. In de context van de afbeelding heb ik ervoor
gekozen om het woord te vertalen met ‘omvormen’, aangezien dit het meest overeenkomt met de
boodschap in de afbeelding.
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Afbeelding 5. 'Franco-Belgisch Annexionisme en
het Reddende Zwaard.'
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fungeren voor de oorlogsschade die België geleden had.93 De reactie in De Toorts is
niet verrassend: ‘Van haar ontstaan af hebben De Toorts en Dietsche Stemmen op het
dreigende gevaar van het Belgisch-Fransch annexionisme gewezen. Maar op een
enkele uitzondering na heeft men in Holland naar onze waarschuwingen niet willen
luisteren.’ 94 En niet alleen hadden de medewerkers van de propagandabladen al
gewaarschuwd voor dergelijk annexionisme, ook hadden ze ‘een weg gewezen om
het te bezweren’.95 Zo zagen ze zichzelf als de ridder met het reddende zwaard, het
annexionisme vanuit Frans-België tegengaand.
Het beeld van ongedierte als metafoor voor degeneratie was niet enkel om
annexionisme uit te beelden. Zo werd ook gebruik gemaakt van de metafoor van de
amfibie om daarmee die Vlamingen aan te duiden die zich evenveel Belg als Vlaming
voelde. Wat de amfibie kenmerkt is dat zij zowel op het droge als in het water kunnen
ademen. In deze beeldspraak stond het droge land voor ‘de Fransche bodem’ en het
water voor ‘het Vlaamsche nat’. ‘Daar waar in een staat door eeuwenoude
overwoekering twee elementen leven, valt het niet wonderlijk ook menschelijke
amphibieën aan te treffen.’ 96 Deze Vlamingen wierpen barrières op om zo het
activisme tegen te houden en vonden het genoeg als België na de oorlog enige
bestuurlijke aanpassingen zou ondergaan. Dergelijk passivisme vonden de activisten
en Groot-Nederlanders die verbonden waren aan de propagandabladen onbegrijpelijk.
Wat voor een uitwerking hadden de metaforen als het doel was om een breder
publiek aan te trekken? Hoewel niet duidelijk is op welke manier de gemiddelde
Nederlander gedurende de oorlog beïnvloed werd door de metaforen die in De Toorts
gebruikt werden, kan wel geconcludeerd worden dat het zeker een blijvende indruk
achter gelaten heeft in de nationalistische kringen. De metaforen waarin de externe
bedreiging als vloedgolf of ongedierte werden gepresenteerd, vormden een
hardnekkig beeld waarvan Laurens Ham concludeert dat ze nog steeds gebruikt
worden in hedendaagse debatten over buitenlandse invloeden.97 Het Europa dat door
vluchtelingen ‘overstroomd’ wordt 98 , de tentakels van Turkije die naar Europa
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grijpen.99 Maar ook het beeld van Nederland als een gezin is een beeld die in het
hedendaagse debat over vluchtelingen gebruikt wordt.100

Conclusie
Dit hoofdstuk centreerde rondom de vraag: op welke manier(en) presenteerden de
activisten en daarbij horende Groot-Nederlanders hun standpunten in de
propagandabladen om een zo breed mogelijk publiek aan te spreken? Aan de hand
van metaforen in spotprenten en gedichten die in De Toorts opgenomen waren,
werden de standpunten op een laagdrempelige manier gepresenteerd.
Zo werd de Nederlandse stam als een familie gepresenteerd waarin elk volk
die tot deze stam behoorde als een familielid werd afgebeeld. Nederland als de
moeder, Vlaanderen als de jonge zoon. Een ander beeld bestond uit een boom die
symbool stond voor de Nederlandse, een metafoor die breed bekend stond en weinig
uitleg nodig had. Het idee van een zuivere Nederlandse stam en beschaving, had te
maken met de angst voor degeneratie. In de ogen van de activisten en GrootNederlanders vormden het ultieme verval een Frans georiënteerd annexionisme, een
angst die voor hen in 1918 even werkelijkheid werd. De vrees voor degeneratie
kwam ook terug in de metaforen die in De Toorts gebruikt worden. Zo werden de
beelden van een vloedgolf en ongedierte gebruikt. Met name was dit laatste beeld een
sterke representatie: de tentakels van het Franse annexionisme die Vlaanderen en
Nederland probeerden te grijpen. De medewerkers van Dietsche Stemmen en De
Toorts zagen zichzelf als de beschermers van Nederland en Vlaanderen, doordat zij
met het streven naar een zuiver Nederlandse stam een weg wezen die de het Franse
annexionisme de kop in zou drukken.
De in dit hoofdstuk vastgestelde metaforen die de activisten en GrootNederlanders in de propagandabladen gebruikten, hebben inderdaad een brede
publiek aangesproken. Tot op de dag van vandaag worden bepaalde metaforen
immers nog steeds gebruikt in debatten rondom de Nederlandse nationaliteit of de
Europese positie.
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Hoofdstuk 3: Aanhang van enig betekenis

Inleiding
In dit laatste hoofdstuk staat de vraag centraal: in hoeverre blijkt, aan de hand van
door lezers ingezonden teksten in De Toorts, dat de positie van de propagandabladen
in neutraal Nederland gedurende de oorlog was versterkt? Hiermee is dit het laatste
deel van de analyse rondom de positie versterking van de activisten in en vanuit
neutraal Nederland gedurende de Eerste Wereldoorlog.
In de literatuur wordt gesteld dat de Dietsche Stemmen en De Toorts
gedurende de Eerste Wereldoorlog vanuit Nederland een aanhang van betekenis
konden vergaren voor het activisme. 101 Ook wordt gesteld dat de bladen een
belangrijke rol hebben gespeeld in het radicaliseren van de Vlaamse Beweging.102
Wie die ‘aanhang van betekenis’ vormden en in hoeverre de bladen een rol speelden
in het radicaliseren van de beweging, wordt in dit hoofdstuk geanalyseerd. Dit kan
allereerst door te kijken naar de leden van Dietsche Stemmen en De Toorts en wat er
in de bladen zelf gezegd wordt over hun leden en een eventuele groei in aanhang of
invloed. Dit zal genuanceerd dan wel niet bevestigd worden aan de hand van wat er
in de literatuur bekend is over de aanhang van de bladen. Ook de lezers zelf zullen
aan bod komen. In De Toorts zijn namelijk een aantal ingezonden teksten van lezers
te vinden. Als lezers, en waarschijnlijk ook leden, waren de auteurs van de
ingezonden teksten niet objectief ten opzichte van de bladen. Desondanks kan door
een analyse van die teksten achterhaald worden, welke doelgroep zich aangesproken
voelde in de bladen en wat het was dat hen aansprak of juist niet aansprak.
Naast de uitbreiding van aanhang vanuit de ogen van de medewerkers van de
bladen en de lezers zelf, zal in dit hoofdstuk kort aandacht geschonken worden aan
welke ontwikkelingen na de oorlog rondom de propagandabladen plaatsvonden.
Aangezien Dietsche Stemmen in 1918 ophield te bestaan, zal bij de analyse van de
naoorlogse ontwikkelingen voornamelijk gekeken worden naar De Toorts. De
Dietsche Bond, als organisatie waarvan Dietsche Stemmen als verenigingsorgaan
diende sinds 1918, zal hierbij ook in ogenschouw worden genomen. Gekeken wordt
of hierbij conclusies te stellen zijn over de invloed die de propagandabladen hebben
gehad.
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De bladen en hun leden
Het ledenaantal van de bladen is niet bekend, er zijn namelijk nooit oplagecijfers
uitgebracht. Wel is bekend dat de bladen in Nederland, België en ook in Zuid-Afrika,
al zij het minimaal, werden gepubliceerd. De bladen hadden dus een groot
afzetgebied. Erg goed ontvangen werden ze over het algemeen niet, maar aan de
ingezonden teksten in De Toorts kan geconcludeerd worden dat er een zeker publiek
was voor de bladen. Wellicht waren er Nederlanders die aangesproken werden door
het idee van een Groot-Nederland en zich enigszins konden vinden in de standpunten
van beide bladen. De bladen werden desondanks voornamelijk gelezen door
Vlamingen, wat logisch lijkt gezien de focus van de bladen op de Vlaamse kwestie.
Vanuit de positie die zij aan de hand van hun standpunten in het publieke
debat innamen, gebruikten de aan de propagandabladen verbonden activisten en
aanhangers van de Groot-Nederlandse gedachte onder andere metaforen om een
breder publiek te bereiken. In de derde jaargangen van Dietsche Stemmen en De
Toorts reflecteerden de medewerkers van de bladen op deze propagandavoering en de
resultaten die hierdoor geboekt werden. Mogelijk omdat de medewerkers van de
bladen aanvoelden dat de vrede steeds dichterbij kwam en daarmee ook de toekomst
open lag voor verandering, was het van belang om te weten wat de bladen tot dusver
bereikt hadden.
Vanaf het begin werd in Dietsche Stemmen en De Toorts gewaarschuwd voor
de invloed van de Entente, maar hierin werden ze door hun pro-Duitse stempel niet
altijd even serieus genomen. Vanaf 1916 liepen de spanningen op tussen Nederland
en Engeland en ook leidde zekere maatregelen vanuit de Entente jegens het neutrale
land tot een precaire situatie.103 Deze omstandigheden zorgden voor een wantrouwen
onder Nederlanders richting de mogendheden van de Entente. Hierin zagen de
medewerkers van de bladen een positieve ontwikkeling: ‘Uit den aard der zaak werd
het dus voor ons minder noodig om met scherpte en klem van redenen te
waarschuwen voor ’t Westen. Het gezonde oordeel heeft onze taak verlicht’.104
Ook op een ander vlak zagen de aan de propagandabladen verbonden
activisten en Groot-Nederlanders een positieve ontwikkeling. Zoals al eerder in dit
onderzoek is beschreven, waren de bladen opgericht met het doel om het belang van
een sterke en bloeiende Nederlandse stam onder de aandacht te brengen. In Dietsche
Stemmen werd geconcludeerd dat een toegenomen belangstelling voor Vlaanderen te
ontdekken was en het activisme steeds meer toenam. Hoewel de aanhang voor het
103
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activisme niet zo snel ontwikkelde als ‘de hooge vlucht zijner Idee’.105 Een andere
conclusie betrof de constatering van een teruggekregen bewustzijn van de kracht van
het Nederlandse volk onder een ‘brede zoom van belangstellende Hollanders’. 106
Desondanks was het nog te vroeg om de hereniging van Nederland en Vlaanderen in
een Groot-Nederland in de praktijk te brengen.

Lezers aan het woord
In De Toorts zijn ook door lezers ingezonden teksten opgenomen, die een beeld
kunnen geven van de reikwijdte van de propagandabladen en de doelgroep die zich
voelde aangesproken door de inhoud van de bladen. Het betreft hier twee typen van
ingezonden teksten: de brieven aan de opstelraad en de berichten uit de
vluchtelingenkampen in Nederland.
De brieven die door lezers aan de opstelraad waren geadresseerd, waren
veelzijdig van aard. Sommigen bevatte opmerkingen over de inhoud van een
specifiek artikel of standpunt, de andere brieven bevatte de mening en standpunten
van de lezers zelf. In deze brieven is niet altijd af te lezen of de auteur Nederlander of
Vlaming is, maar het merendeel waarin dit wel staat vermeld betreffen Nederlandse
inzendingen. Een van de brieven waarin de auteur expliciet vermeld dat hij
Nederlander is, spreekt over de komst van de Belgen en de invloed die dat heeft
gehad op het aanwakkeren van de Groot-Nederlandse gedachte onder Nederlanders:
‘En toen maakten wij nader kennis met de Vlamingen, die gastvrijheid kwamen
vragen bij hun Noorderbroeders. (…) ze sleepten ons mee en ze maakten ons
wakker, wat er sluimerde in onze ziel van liefde voor goed, oud Nederland. Ons
zelfbewustzijn werd gesterkt en voerde ons tot de Groot Nederlandse
Gedachte.’107

De weemoed naar ‘goed, oud Nederland’ kwam vaker terug in de ingezonden
stukken. Zo ook bij de Nederlandse dichter Jan J. Zeldenthuis die terugblikt op het
Nederland van vroeger en hierbij het beeld van de dorsende boeren als symbool ziet
voor het oude Nederland. Niet de culturele invloeden van buitenaf zijn het grootste
gevaar voor verdere degeneratie van Nederland, volgens Zeldenthuis is het de
vooruitgang die een bedreiging voor de cultuur van Nederland vormt en ook België
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zal gaan bedreigen.108 Vanuit een aangewakkerde liefde voor goed, oud Nederland en
het besef dat vooruitgang zorgde voor het verlies van het oude Nederland, deden
bovengenoemde lezers verlangen naar de verwezenlijking van een hersteld GrootNederland. Voor hen was dit een goede reden om de Dietse propagandabladen te
lezen en deed hen een warm hart toedragen aan de bladen. Andere inzendingen
waarin ook goedkeuringen en complimenten voor de standpunten van de
propagandabladen geuit werden, laten zien dat er zeker een publiek was voor de
bladen.109
Niet alle brieven aan de opstelraad waren ook van positieve aard. Zo waren er
ook twee inzendingen geplaatst, waarin stellig werd aangegeven dat de lezers geen
van de bladen meer wilden ontvangen. Zo was er de C.W.H. Verster uit Driebergen
die zich nooit wenste te abonneren. Ook ene mevrouw Ellen Forest had geen behoefte
aan het regelmatig ontvangen van de bladen, omdat zij wenste ‘van alle Duitsche
propaganda verschoond te blijven’.110 Een andere brief waarin de bladen ook werden
verweten van een pro-Duits karakter was die van de Nederlandse mevrouw C.J.
Destrée-Ter Meulen. Voorheen had zij een abonnement van de in 1916 opgeheven De
Vlaamsche Stem. Met de oprichting van Dietsche Stemmen hoopte mevrouw DestréeTer Meulen dat het een soortgelijk blad zou zijn, maar het zij herkende er een te proDuits karakter in. Vandaar dat ze vooralsnog afzag van een abonnement op de
propagandabladen, want:
‘hoe graag ik ook op alle wijzen de bloei van onze gemeenschappelijke taal zou
willen helpen bevorderen, al is ’t ook maar met zeer gering vermogen, toch zou
ik ook niet maar ’t geringste wille bijdragen, om de Duitsche wolf in de
Dietsche schaapskooi binnen te helpen halen.’111

Ondanks het pro-Duitse karakter van bladen, bleef mevrouw Destrée-Ter Meulen
deze wel lezen. Zij streefde namelijk naar de behartiging van de belangen van de
Nederlandse stam en vond dit ook terug in de Dietse bladen. Naast het pro-Duitse
karakter van de bladen, was er toch nog een ander bepalend aspect wat ze niet
toejuichte: de verdeeldheid onder de Vlamingen door het activisme enerzijds en het
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10.
109
B.H. Pekelenburg, ‘Brieven aan den Opstelraad: Een Hollandsche Stem’, De Toorts Jg. 2, No. 20
(1917) 11.
110
Redactioneel, ‘Hoe de oorlog zelfs ,,nuchtere” Hollanders verbijstert’, De Toorts Jg. 1, No. 2
(1916) 10.
111
C.J. Destrée ter Meulen, ‘Brieven aan de opstelraad’, De Toorts Jg. 1, No. 4 (1916) 11.
108

48

passivisme anderzijds. In plaats van de tweedracht te vergroten en (Duitse) hulp van
buitenaf te zoeken, zouden de Vlamingen de handen ineen moeten slaan om de
emancipatie van de Vlaamse cultuur te bewerkstelligen.112
Een ander niet te missen publiek van de bladen bestond uit Vlaamse activisten
die zich gedurende de oorlog in de vluchtelingenkampen in Nederland bevonden. De
inzendingen in de regelmatig terugkerende rubriek ‘Uit de Kampen’ waren meestal
afkomstig van Vlaamse soldaten die geïnterneerd waren in Kamp Zeist of Kamp
Harderwijk. In deze kampen gingen de propagandablaadjes van hand tot hand. Met
name De Toorts was hier populair en dit had onder andere te maken met René de
Clercq. Met zijn gedichten had hij ‘menig hart warm doen kloppen en menigen zilten
traan in de ooghoek tevoorschijn geroepen.’113 De gedichten van De Clercq bracht
het zo gemiste Vlaanderen iets dichterbij.
Dat de bladen zo veelvuldig in de kampen gelezen werd, aldus de betreffende
auteur van de hierboven aangehaalde ingezonden tekst, zorgden ook voor
verdeeldheid tussen de Belgische geïnterneerden onderling. Deze geïnterneerden
Vlaamse activistische soldaten zagen immers niet een van de oorlogvoerende partijen
als hun grootste vijand gedurende de oorlog, maar de landgenoten die in standpunten
tegenover hen stonden. Ook ontstonden er conflicten tussen de Belgische
geïnterneerden enerzijds en de Nederlanders anderzijds, doordat de Vlamingen zich
in de kampen achtergesteld en onderdrukt voelden door de Franstalige Belgische
officieren. De Nederlandse kampleiders werden verweten dat zij heulden met de
Franstalige officieren, wat kwaad bloed zette onder de Vlaamse geïnterneerden. De
Nederlandse overheid diende hiertegen in te grijpen en verdere vervreemding tussen
Vlamingen en Nederlanders voorkomen.114
De verdeeldheid tussen de Belgen onderling en de naar het einde van de
oorlog toenemende frictie tussen Vlamingen en Nederlanders, waren een punt van
zorg voor de Nederlandse overheid. Dergelijke interne spanningen konden er
helemaal niet bij in een periode dat de neutraliteit maximaal onder spanning stond.
Desondanks greep de Nederlandse overheid geen enkele keer in om de verdeeldheid
onder de vluchtelingen te verminderen. Ook bleef de overheid grotendeels af van de
wijze waarop in de kampen het vluchtelingenbeleid werd toegepast. Dit is
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opmerkelijk gezien de angst die de overheid had voor interne spanningen die de
vluchtelingen met zich meebrachten.
Dat de spanningen tussen de Belgen onderling en tussen de Vlamingen en
Nederlanders nooit volledig geëscaleerd zijn, mag bijzonder heten stelt Evelyn de
Roodt. 115 Eind 1918 kwam de Eerste Wereldoorlog ten einde en keerden alle
Belgische vluchtelingen terug naar België. Hiermee was de verbinding tussen
Nederland en het activisme nog niet ten einde.

Na de oorlog
In dit onderzoek heeft de focus gelegen op het de uitwerking van het activisme en de
Groot-Nederlandse gedachte in Nederland gedurende de oorlog. In België was het
activisme ook actief geweest gedurende de oorlog en was er rechtstreeks sprake
geweest van collaboratie met de Duitsers. Hierdoor raakte het activisme in België in
diskrediet en werden activisten door de Belgische overheid vervolgd en berecht. Als
resultaat vertrok een heel aantal activisten naar Nederland, waar het netwerk van
Nederlanders die het activisme ondersteunden nog steeds intact was.
De activisten werden in Nederland opgevangen door connecties vanuit de
Dietsche Bond die sinds 1918 als equivalent van de ANV fungeerde. De bond
ondersteunde het activisme, in tegenstelling tot de ANV die gedurende de oorlog een
passivistische koers voer. Het zou actief zijn tot het in 1941 door de Duitse bezetter
in de Tweede Wereldoorlog gedwongen werd tot een einde, want de GrootNederlandse idealen stonden uiteindelijk ook in de weg van hetgeen de Duitse
bezetter voor ogen had. Wel heeft de Dietsche Bond in de aanloop van de Tweede
Wereldoorlog een dubieuze rol gespeeld. Zowel Wils als Albrecht en Van Hees
stellen dat de Duitsgezindheid in de kringen van activisten en Groot-Nederlanders in
verbinding stond met het fascisme dat vanaf de tweede helft van de jaren twintig in
heel Europa opkomt.116
Met het abrupte einde van De Toorts in 1921, waarvan de precieze reden niet
bekend is, zou de Dietsche Bond pas in 1927 weer een eigen verenigingsorgaan
oprichten in het maandblad De Dietsche Gedachte. Dat het tot die tijd nog
levensvatbaar was en zelfs kon doorbestaan tot aan 1941, laat zien dat de positie die
de bladen Dietsche Stemmen en De Toorts tijdens de Eerste Wereldoorlog vergaarde,
zekerheid bood voor meer dan twintig jaar. Hoewel de kring van intimi grotendeels
Evelyn de Roodt, ‘Reacties van Nederlanders op vluchtelinge tijden de Eerste Wereldoorlog’, in:
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bestond uit steeds terugkerende namen, zoals Van Vessem, Van Es en Gerretson, had
het ook een grotere achterban ontwikkeld waarop gedurende het hele Interbellum
voort kon worden gebouwd. Allen hoopten zij op de verwezenlijking van het
ideaalbeeld dat Groot-Nederland heette:
‘Groot-Nederland ligt ergens heel ver weg in het rijk van onze vrome
droomen. Of het ooit hier op aarde verwezenlijkt zal worden, weten wij niet.
Maar alle goede Nederlanders voelen zich burgers van dat rijk en hopen dat
het eenmaal komen zal. Omdat het goed is te hopen wat recht is, ook al ligt de
vervulling nog zo wijd.’117

Conclusie
In hoeverre blijkt, aan de hand van door lezers ingezonden teksten in De Toorts, dat
de positie van de propagandabladen in neutraal Nederland gedurende de oorlog was
versterkt? Dit vormde de centrale vraag in dit laatste hoofdstuk.
De bladen hadden een groot afzetgebied, maar werden als pro-Duits bladen
over het algemeen niet goed ontvangen. Desondanks zagen de medewerkers van de
bladen in 1918 een positieve ontwikkeling ten opzichte van hun startsituatie in 1915.
Waar in de bladen al langere tijd gewaarschuwd werd voor de negatieve invloeden
van de Entente, raakten gedurende de oorlog steeds meer Nederlanders hiervan ook
overtuigd. Dit zorgde voor een klimaat waarin sneller dan voorheen het idee werd
aangenomen dat de Nederlandse cultuur gezuiverd diende te worden van invloeden
vanuit de Entente. Mogelijk hierdoor zagen de medewerkers van de bladen ook een
groei van het activisme en een in breedte toenemend Nederlands publiek.
Vanuit de door lezers ingezonden brieven kunnen een aantal conclusies
opgesteld worden. Als eerste kan geconcludeerd worden dat de meeste brieven aan de
opstelraad, voor zover dit te achterhalen viel, afkomstig waren van Nederlanders.
Deze Nederlandse lezers voelden zich met name aangesproken door de idee van een
Groot-Nederland waarmee het oude Nederland in eren hersteld werd. De
voornaamste reden voor lezers om toch geen abonnement af te sluiten, had te maken
met de pro-Duitse ondertoon in de bladen. Een andere conclusie die getrokken kan
worden: de bladen werden veelvuldig gelezen in de interneringskampen Zeist en
Harderwijk, waaruit de verdere conclusie volgt dat onder de Belgische soldaten die
hier verbleven een heel aantal het activisme aanhingen. De Vlaamse geïnterneerden
ervoeren in de kampen dezelfde achterstelling als in België, wat tot spanningen leidde
117
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tussen de Vlaamse soldaten enerzijds en de vaak Franstalige officieren en
Nederlandse kampleiding anderzijds. Deze verdeeldheid onder de vluchtelingen en
tussen de vluchtelingen en Nederlanders zette verdere spanning op het neutrale
Nederland.
Met het einde van de oorlog bleken de bladen Dietsche Stemmen en De Toorts
een solide basis gebouwd te hebben, waarop in het Interbellum voortgebouwd kon
worden. Hierbij is uiteindelijk zelfs een link te leggen tussen de betreffende
propagandabladen en het fascisme dat ook in de jaren twintig in Nederland opkwam
en aanhang kreeg.
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Conclusie
Aan het begin van dit onderzoek is vastgesteld dat de Nederlandse overheid beducht
was voor invloeden die met de Belgische vluchtelingen meekwamen. Een angst die
van alle tijden is waar het de opvang van vreemdelingen betreft. Onder de stroom
Belgische vluchtelingen bevonden zich activisten, die met hun streven naar een
autonoom Vlaanderen in Nederland hun gelijkgestemden vonden onder aanhangers
van

de

Groot-Nederlandse

beweging.

Samen

met

hen

brachten

zij

de

propagandabladen Dietsche Stemmen en De Toorts uit. Hiermee kwamen dus niet
alleen invloeden van buitenaf het neutrale Nederland binnen, maar schoten deze
invloeden ook wortel in de Nederlandse aarde. Hoe dit kon, is in dit onderzoek
geanalyseerd aan de hand van de hoofdvraag: hoe konden de aanhangers van het
Groot-Nederlandisme en de naar Nederland uitgeweken activisten, door middel van
de propagandabladen Dietsche Stemmen en De Toorts, hun positie versterken in het
neutrale Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918)?
Zowel in de inleiding als het eerste hoofdstuk is vastgesteld dat de bladen
werden beïnvloed door de Duitse legatie in Nederland, die actief propaganda voerde
in Nederland en connecties onderhield met medewerkers van de bladen. Hiermee
vormde de bladen rechtstreeks een dreiging voor de neutraliteit. Zodoende werden ze
in het publieke debat ook gestigmatiseerd als pro-Duits. Volgens de medewerkers van
de bladen was de oorlog een uitvloeisel van het probleem van degeneratie die in heel
Europa had plaatsgevonden. Hiermee stelden zij het belang van zuivering van de
Nederlandse stam boven het belang van het vaststellen welke positie Nederland in de
oorlog diende in te nemen. Waar het publieke debat de Nederlanders probeerde te
mobiliseren voor de neutraliteit, probeerden de activisten en Groot-Nederlanders hun
aanhang te verbreden en te mobiliseren voor het zuiveren van de Nederlandse cultuur.
Dit deden zij aan de hand van metaforen die tot op de dag van vandaag in
nationalistische vraagstukken gebruikt worden, aldus de conclusie van het tweede
hoofdstuk. Aan de hand van ingezonden brieven van de lezers is in het laatste
hoofdstuk geconcludeerd dat de propaganda resulteerde in een solide positie en een
bredere aanhang dan voorheen. De aanhang bestond uit Nederlanders die het oude
Nederland in eren wilden herstellen en het ideaal van een Groot-Nederland als
vervulling daarvan zagen. Ook erkenden zij het belang van een Vlaanderen dat
bevrijd was van Franstalige onderdrukking en beïnvloeding. Naast deze Nederlandse
aanhang, hadden de propagandabladen ook aanhang vergaard onder de Vlaamse
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vluchtelingen en geïnterneerden in Nederland. Op deze positie, die de activisten en
aanhangers van de Groot-Nederlandse gedachte tijdens de oorlog hadden vergaard,
werd in het Interbellum voortgebouwd.
Dit onderzoek en bovenstaande conclusie is geplaatst in het historiografische
debat, die gecentreerd is rond de nuanceringen en weerleggingen van het beeld dat de
Eerste Wereldoorlog aan het neutrale Nederland voorbij was gegaan. De historici
Tames, Kieft en Kristel hebben zich in dit historiografische debat toegelegd op het
onderzoeken van de ideeën en belevingswereld van de Nederlanders in de Eerste
Wereldoorlog. Hier sluit dit onderzoek op aan door de ideeën van een kleine groep
Nederlanders en Vlaamse vluchtelingen bloot te leggen. De wijze waarop zij hun
ideeën propageerden en hun positie versterkten, geeft inzicht in de ideeën die in
Nederland gedurende de Eerste Wereldoorlog bestonden. Het gegeven dat de
activisten en Groot-Nederlanders hun positie konden versterken, toont aan dat de
neutrale positie van Nederland hier ruimte voor gaf en dat er een voedingsbodem
aanwezig was waarop voortgebouwd kon worden.
Voor toekomstig onderzoek kunnen de propagandabladen als rijke bron
aanschouwd worden. Er kan nog veel inzicht verkregen worden over de wijze waarop
de Vlaamse activisten vanuit Nederland hun ideeën konden propageren. Zo is in de
inleiding kort benoemd, aan de hand van de publicatie van Leenders, dat de lokale
invulling van het ministerieel gezag een zekere bewegingsvrijheid aan Belgische
vluchtelingen gaf. De scope van dit onderzoek liet niet toe om hier op in te gaan,
maar wel zou dit interessant zijn om nader te onderzoeken. Een andere mogelijkheid
tot het verbreden van de kennis over de invloed van de activisten en GrootNederlanders, is het onderzoeken van de verbinding tussen de uit de
propagandabladen voortkomende Dietsche Bond en het fascisme in de jaren twintig.
De ‘ongewenschte elementen’ waarover aan het begin van dit onderzoek
geschreven werd, vonden in de Eerste Wereldoorlog niet alleen ingang, maar zelfs
aanhang in het neutrale Nederland. Dit toont aan dat in Nederland de benodigde
voedingsbodem en ruimte om te groeien aanwezig was voor de activisten om een
positie in te nemen en deze te versterken. Waar de overheid juist beducht was voor de
invloeden die met de Belgische vluchtelingen het land inkwamen en een mogelijke
dreiging konden vormden voor het behoud van de neutraliteit, vormde de neutrale
positie van Nederland juist het geschikte klimaat waarin dergelijke politieke en
culturele ideeën verspreid konden worden en wortel konden schieten. De erfenis die
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hieruit voortkwam, in de vorm van metaforen die nog steeds worden ingezet in
hedendaagse nationalistische discussies, zijn hier het hedendaagse bewijs van.
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