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“Die karavaan van wee en wanhoop”1: Reacties op de Belgische vluchtelingen in
Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog
Oorlog, geweld en armoede zorgen er al eeuwenlang voor dat mensen vluchten naar landen die
het tegenovergestelde kennen, namelijk vrede, veiligheid en welvaart. Wereldwijd zijn er
momenteel negen miljoen mensen op de vlucht, zoekend naar een nieuwe plek om te wonen
waar zij een beter leven kunnen krijgen.2 Door de hoge plek op de Human Development Index
van de Verenigde Naties, is Nederland tegenwoordig een aantrekkelijk land voor vluchtelingen,
en dat was in het verleden niet anders.3 Vluchtelingen zijn een veelvoorkomend fenomeen in
de Nederlandse geschiedenis, van de Franse Hugenoten vluchtend voor religieus geweld in de
17e en 18e eeuw, tot de Syrische oorlogsvluchtelingen in de 21e eeuw. Deze stromen
vluchtelingen zijn in omvang echter niets vergeleken met de vluchtelingenstroom die vanuit
België op gang kwam toen het land in 1914 werd binnengevallen door Duitsland. Eind 1914
vluchtten in totaal een miljoen Belgische vluchtelingen naar Nederland, op een bevolking van
maar zeven miljoen. Het neutrale Nederland had de oorlog lang op afstand gehouden, maar het
aangezicht van de massa’s mensen en de verhalen van de duizenden vluchtelingen die de dorpen
overspoelden confronteerden de Nederlanders met de oorlog die in Europa bezig was. 4 Het
werd gezien als de Nederlandse plicht deze vluchtelingen op te vangen. 5 In de kranten werd de
‘karavaan van wee en wanhoop’ uitgebreid beschreven; er verschenen duizenden artikelen over
de meelijwekkende stoet.6 Ook werden er artikelen geschreven over hoe de vluchtelingen
werden opgevangen, wat de maatregelen van de overheid waren, en wat men over de
vluchtelingen dacht. Waar de geschiedenis van de Belgische vluchtelingen uitgebreid zijn
besproken op basis van overheidsdocumenten in boeken zoals Oorlogsgasten van Evelyn de
Roodt7 en Exodus. Belgen op de vlucht van Michaël Amara8, is de perceptie op de Belgische
vluchetelingen in de media onderbelicht gebleven. In dit essay wordt daarom juist ingegaan op
deze bron. Kranten hadden een invloed op het beeld dat de Nederlanders over de Belgen hadden
en politieke beslissingen ten aanzien van de vluchtelingen werden beïnvloed door de informatie
die men uit deze mediavorm kreeg aangereikt. Zo wordt ook tegenwoordig de mening van een
lezer beïnvloedt door de mening die in een artikel wordt geuit.9
In de krantenartikelen kan voor vier jaar lang constant gelezen worden wat er door de
media over de Belgische vluchtelingen werd geschreven, en welke verschillende meningen er
1

Deze uitspraak wordt toegeschreven aan Joz. de Voght. Maasbode, 23-10-1914. De krantenartikelen gebruikt in
dit essay zijn terug te vinden op Delpher. Er is de keuze gemaakt de originele verwijzing te gebruiken.
2
V.M. Esses, e.a., ‘Justice, Mortality, and the Dehumanization of Refugees’, Social Justice Research 21 (2008) 6.
3
De Human Development Index zet uiteen hoe gelukkig de bewoners van een land zijn, hoe hoger een land op de
lijst staat, hoe gelukkiger de inwoners zijn. ‘Human Development Reports’ United Nations Development
Programme, http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi (geraadpleegd op 21-05-2018).
4
M. Abbenhuis, ‘Als de oorlog aan de deur klopt: de aantrekkelijkheden, gevaren en mogelijkheden van
neutraliteit aan de grenzen van Nederland, 1914-1918’, M. Kraaijestein en P. Schulten (eds.) Wankel Evenwicht:
Neutraal Nederland en de Eerste Wereldoorlog (Soesterberg 2007) 32-61 aldaar 33.
5
E. de Roodt, ‘Reacties van Nederlanders op vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog’, H. Binnenveld, e.a.
(eds.), Leven naast de catastrofe: Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog (Hilversum 2001) 51-62, aldaar 51.
6
A. van Alten, ‘166 Belgische vluchtelingen voor Zutphen’ Zutphen 3 (2015) 72.
7
E. de Roodt, Oorlogsgasten: vluchtelingen en krijgsgevangen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog
(Zaltbommel 2000).
8
M. Amara en P. Chielens Exodus: Belgen op de vlucht 1914-1918 (Gent 2014).
9
L. D’Haenens en M. de Lange, ‘Framing of asylum seekers in Dutch regional newspapers’ Media, Culture &
Society 23:6 (2001) 849, 850.
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over de vluchtelingen waren, welke door de tijd heen veranderen. In dit essay zal er onderzoek
worden gedaan naar deze veranderingen in de tijd en naar verschillen in de opinies van kranten
ten opzichte van de Belgische vluchtelingen. Dit is interessant om te bekijken omdat het de
recente debatten rondom vluchtelingenstromen in een ander perspectief plaatst. Tegenwoordig
wordt er namelijk geklaagd over de opvang van vijftigduizend mensen op een bevolking van
achttien miljoen, terwijl er een miljoen vluchtelingen naar Nederland kwamen in de Eerste
Wereldoorlog.10 Het is dus informatief om te kijken naar de verschillende reacties van de media
en hoe deze zich ontwikkelde in de tijd, omdat deze een heel ander verhaal kunnen vertellen
over de vluchtelingen dan tegenwoordig over vluchtelingen wordt verteld. Het
vreemdelingenbeleid tegenover de Belgische vluchtelingen is exceptioneel wanneer het wordt
vergeleken met andere vluchtelingenstromen, omdat alle Belgische vluchtelingen werden
toegelaten. 11 Het is de enige keer in de Nederlandse geschiedenis dat dit gebeurde. Dit geeft
een interessant en vergelijkend beeld op moderne vluchtelingenstromen.
Er is eerder beperkt onderzoek gedaan naar veranderingen in beeldvorming omtrent
vluchtelingen. Walter Adams bemerkt in 1939 een grote verandering in de reacties op
vluchtelingen, en in zijn onderzoek naar verschillende vluchtelingenstromen beargumenteert
hij dat de reacties op vluchtelingen negatief zijn geworden sinds de grote economische crisis
van 1929 waarin werkeloosheid een groot probleem werd door heel Europa.12 Ook Regula Ludi
bemerkt in haar onderzoek naar de opvang van Joodse vluchtelingen in de tweede wereldoorlog
in Zwitserland dat er een steeds harder optreden tegenover vluchtelingen plaatsvindt.13 Het is
daarom interessant te kijken naar de reacties op de Belgische vluchtelingen in Nederland van
1914 tot 1918, omdat het beleid toen heel anders was, en de reacties op de vluchtelingen dus
ook. Evelyn de Roodt zegt in haar artikel over de reacties van Nederlanders op vluchtelingen
tijdens de Eerste Wereldoorlog, waarin zij gebruikmaakt van officiële rapporten,
krantenberichten, brieven en dagboeken van Nederlanders en vluchtelingen, dat er in Nederland
allereerst groot medeleven en compassie werd gevoeld ten opzichte van de vluchtelingen, maar
dat dit al in de eerste maanden van de oorlog omsloeg naar irritatie. 14 Ook in Refugees: A New
Approach zegt John F. Thomas dat de reactie op vluchtelingen allereerst sympathiserend en
meelevend is, maar dat deze omslaat in negatieve berichten als duidelijk wordt dat de
vluchtelingen voor lange tijd zullen blijven. 15 Deze theorieën zijn zeer geloofwaardig, omdat
een langere tijd een mate van irritatie op kan lossen en deze zullen in dit essay dan ook
onderzocht worden aan de hand van de berichtgeving in krantenartikelen die tijdens de Eerste
Wereldoorlog werden gepubliceerd.16 Er zal onderzocht worden of het moment van publicatie

M. Zieck, ‘Één miljoen Belgische vluchtelingen: een manifest gastvrijer overheid in 1914’, Ars Aequi, 65:4,
(2016), 253, aldaar 253.
11
M. Leenders, ‘Hoofdstuk 4: Vluchtelingenbeleid in oorlogstijd 1914-1918’, M. Leenders, Ongenode gasten:
van traditioneel asielrecht naar immigratiebeleid, 1815-1938 (Hilversum 1993) 137-168 aldaar 138.
12
W. Adams, ‘Refugees in Europe’, The Annals of the American Academy of Political and Social Science 203
(1939) 37-44, aldaar 44.
13
R. Ludi, ‘More and Less Deserving Refugees: Shifting Priorities in Swiss Asylum Policy from the Interwar Era
to the Hungarian Refugee Crisis of 1956’, Journal of Contemporary History 49:3 (2014) 577-598, aldaar 591.
14
E. de Roodt, ‘Reacties van Nederlanders op vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog’, 52.
15
J.F.Thomas, ‘Refugees: A New Approach’, The International Migration Review 15:1 (1981) 22.
16
Een vergelijkende ontwikkeling is te zien in de Tweede Wereldoorlog ten opzichte van de Joodse vluchtelingen
die naar Zwitserland vluchtten. Ludi, ‘More and Less Deserving Refugees’, 579.
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invloed had op de reacties ten opzicht van de vluchtelingen. Ook zal er worden onderzocht of
de plaats van publicatie invloed had op de reactie die in de krantenartikelen wordt gegeven.
In dit essay zal eerst Eerste Wereldoorlog besproken worden met een focus op de
invloed van de oorlog op de vluchtelingen. Vervolgens zal er een theoretisch kader rondom het
onderzoek geschetst worden, om de relevante publicaties van eerder gedaan onderzoek goed
door te nemen. Daarna zullen de database en de methodologie van dit onderzoek worden
besproken, opdat er een duidelijk beeld is van het bronnenmateriaal dat in dit onderzoek wordt
gebruik. Het materiaal wordt daaropvolgend op verschillende manieren geanalyseerd: er wordt
ten eerste ingegaan op de verschillende meningen die in de krantenartikelen worden geuit en of
deze als sympathiserend of kritiserend kunnen worden bestempeld, ten tweede worden de
krantenartikelen vergeleken qua publicatiedatum en wordt er besproken welke patronen hierin
te ontdekken zijn, ten derde wordt het bronnenmateriaal vergeleken op plaats van publicatie en
welke invloed deze locatie op de reacties van de kranten hebben en ten vierde wordt nog de
aandacht gevestigd op verschillende kranten en de mening die daaruit naar voren komt.
De vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog
Op 4 augustus 1914 viel Duitsland België binnen, nadat het Duitsland de vrije doorgang
naar Frankrijk had geweigerd.17 Al in die eerste dagen van de oorlog kwam een
vluchtelingenstroom vanuit België naar Nederland op gang. Het Belgische leger leek niet
opgewassen te zijn tegen de Duitse troepen en na berichten over de vernietiging van Luik staken
duizenden vrouwen en kinderen de grens met Limburg over, waar zij direct werden
opgevangen.18 Op de stations in de dorpen stonden dorpelingen klaar met koffie en lekkernijen
om de Belgen een warm welkom te geven. 19 Vervolgens werden zij bij mensen in huis
opgevangen en verzamelden men kleding en andere spullen.20 Om chaos te voorkomen werd er
een vluchtelingencomité opgericht, genaamd het Amsterdams Comité, dat de leiding had over
alle plaatselijke comités in steden en dorpen. Dit Comité zamelde geld en spullen in om onder
de vluchtelingen te verspreiden. In de troonrede van 15 augustus beloofde koningin Wilhelmina
vervolgens dat alle vluchtelingen zouden worden geholpen in Nederland. Toen op 6 oktober de
inwoners van Antwerpen werden gewaarschuwd te vertrekken en een miljoen Belgen naar
Nederland vertrokken, werd dit ook waargemaakt.21 In eerste instantie werden de zuidelijke
provincies van Nederland volledig overspoeld: vijfhonderdduizend Belgen vluchtten naar
Noord-Brabant, vierhonderdduizend naar Zeeland en honderdduizend naar Limburg. 22 In de
kranten werd deze stoet van vluchtelingen beschreven: “En we kruisten karavanen
vluchtelingen, wagens hoog opgeladen met meubelen en beddegoed, waarop vastgebonden
kinderen lagen te slapen en oude vrouwen te wenen. Vaders en moeders, door hun kroost

H. Obdeijn en M. Schrover, ‘Hoofdstuk 4: Migratie in de periode 1914-1950’ in: H. Obdeijn en M. Schrover,
Komen en gaan: Immigratie en emigratie in Nederland vanaf 1550 (Amsterdam, 2008) 147-195 aldaar 150.
18
M.P. Bossenbroek en J.B.C. Kruishoop ‘Hoofdstuk 3: De vlucht naar Nederland’ in: M.P. Bossenbroek en J.B.C.
Kruishoop, Vluchten voor de groote oorlog: Belgen in Nederland, 1914-1918 (Amsterdam 1988) 22-34, aldaar 22.
19
De tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad, 16-09-1914.
20
Het nieuws van den dag: kleine courant, 21-12-1914.
21
Algemeen Handelsblad, 15-09-1914.
22
Bos, M. ‘De opvang van Belgische vluchtelingen in de oorlog’, Historisch Nieuwsblad
https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/6984/de-opvang-van-belgische-vluchtelingen-in-de-oorlog.html
(geraadpleegd op 21-05-2018).
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omringd, zwoegden zware pakken voort…”.23 De beter gesitueerden onder de vluchtelingen
konden in pensions overnachten, maar voor de meeste vluchtelingen moest onderdak verzonnen
worden, en zij werden ondergebracht in verlaten gebouwen of tentenkampen. 24
Naast deze burgervluchtelingen moesten ook nog vijfendertigduizend uitgeweken
militairen opgevangen worden. Uit angst voor krijgsgevangenschap besloten zij samen met de
burgervluchtelingen naar Nederland te vertrekken. Sommigen hoopten via Nederland naar
Engeland te reizen, en zich aan te sluiten bij het geallieerde leger. Aangezien Nederland neutraal
was, mochten zij deze soldaten niet toestaan zich bij de geallieerde troepen aan te sluiten. Zij
werden daarom opgevangen in leegstaande kazernes te Zeist, Harderwijk, Groningen en
Alkmaar, welke werden omgebouwd tot interneringskampen om de soldaten er gedurende de
rest van de oorlog op te kunnen vangen. In de interneringskampen hadden de legerleiders de
meeste macht, wat ervoor zorgde dat de omstandigheden per kamp erg verschilden. In het
kampement Zeist waren de omstandigheden zo slecht dat er opstanden uitbraken, terwijl de
geïnterneerden van het kampement Harderwijk hielpen met de opbouw van het kamp omdat zij
zo gelukkig waren met de omstandigheden daar.25
Ondanks al deze maatregelingen was de vluchtelingenstroom te groot om voor lange
tijd op te vangen, en in oktober 1914 werden er al onderhandelingen gestart met de Duitse
bezetter van België om de vluchtelingen veilig naar huis terug te laten keren. Op 10 Oktober
werd in de Nieuwe Rotterdamsche Courant aangekondigd dat de Belgen veilig naar huis konden
terugkeren.26 De minister van Binnenlandse Zaken, Cort van der Linden, adviseerde alle
burgemeesters om zachte drang uit te oefenen op de Belgen om hen terug te laten keren. De
woorden ‘zachte drang’ stonden open voor interpretatie en dit zorgde ervoor dat de
burgemeesters per stad verschillende beslissingen maakten. 27 Zo werd er bericht over een dorp
waarin de burgemeester de Belgen niet langer voedsel wilde verstrekken. 28 Op 1 november
1914 waren er nog ongeveer driehonderdtwintigduizend Belgische vluchtelingen in Nederland,
in december was dit aantal gezakt naar tweehonderdduizend en in de lente van 1915 waren er
nog honderdduizend over.29 De regering kwam al snel tot de conclusie dat opvang bij
particulieren geen lange-termijn oplossing was en er werden tijdelijke vluchtelingenkampen
opgericht bij Bergen op Zoom, Roosendaal, Hontenisse en Baarle-Nassau. Dit zou ervoor
zorgen dat er een beter overzicht was over waar de vluchtelingen waren en dit zou
gezinshereniging voorspoediger laten verlopen. Ook op andere plekken werden tijdelijke
kampen opgericht, maar geen van deze plekken was geschikt voor de opvang van mensen en
toen de winter al vroeg inviel moesten er andere oplossingen worden bedacht. Er werden
permanente opvangkampen gecreëerd, gelijkend op de interneringskampen, bij Nunspeet, Uden
en Ede.30 Hier verkregen de vluchtelingen gedurende de rest van de oorlog onderdak.
23

Tilburgse Courant, 12-10-1914.
Obdeijn en Schrover, Komen en Gaan, 151.
25
‘De internering van Belgische, Engelse en Duitse militairen in Nederland 1914-1918’, Vluchtelingen in
Nederland 1914-1918, http://www.wereldoorlog1418.nl/vluchtelingen/militairen-vlucht/ (geraadpleegd op 21-052018).
26
M. Abbenhuis, The Art of Staying Neutral: The Netherlands in the First World War, 1914-1918 (Amsterdam
2006) 98.
27
‘De Tijd: Godsdienstig-staatkundig dagblad’, 22-10-1914.
28
‘De Tijd: Godsdienstig-staatkundig dagblad’, 22-10-1914.
29
Roodt, ‘Reacties van Nederlanders op vluchtelingen tijdens de Eerste Wereldoorlog’ 51.
30
Algemeen Handelsblad, 05-05-1914.
24
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In 1915 was het duidelijk geworden dat de oorlog niet spoedig over zou zijn, en vanaf
Zwitserland tot aan België liep een enorm loopgravenstelsel. Dagelijks werden er pogingen
gedaan stukken grond te winnen, maar de soldaten die dit moesten doen kwamen geen stap
verder en werden gedood door het artillerievuur van de tegenstander. Daarom besloten alle
legerleiders om de oorlog in 1916 grootschaliger te maken en bij de slag om Verdun vielen
tweehonderdduizend slachtoffers en raakten zevenhonderd soldaten gewond. De Duitsers
overwonnen echter met het innemen van slechts twee forten. 31 Een vergelijkbare slag vond
plaats bij de Somme. De focus leek niet langer te liggen op het winnen van terrein, maar op het
vernietigen van zoveel mogelijk tegenstanders.
In 1917 werd het de legerleiders van de geallieerden langzaam duidelijk dat zij zonder
verdere hulp de oorlog niet zouden winnen, want zij hadden simpelweg de mankrachten niet
om deze manier van oorlogsvoering door te zetten. In 1917 besloot Amerika om zich in de
Wereldoorlog te mengen en met de hulp van de Amerikanen wisten de geallieerden Duitsland
langzaam terug te dringen. In 1918 vonden vervolgens nog vele gevechten in België plaats die
opnieuw een vluchtelingenstroom naar Nederland veroorzaakten. Deze was echter lang niet zo
groot als de vluchtelingenstroom vanuit Antwerpen in 1914. Op 11 november 1918 tekende
Duitsland een wapenstilstand en was de oorlog afgelopen. Er werden door Nederland
voorbereidingen getroffen om de vluchtelingen makkelijk naar huis terug te laten keren,
niemand hoefde zijn eigen treinticket te betalen. Er werd wel gepoogd de terugtocht geleidelijk
te laten verlopen, omdat het land in puin lag en de regering van België niet alle mensen direct
op kon vangen.32 In de eerste maanden van 1919 gingen de laatste vluchtelingen naar huis, met
uitzondering van enkele vluchtelingen die achterbleven en in Nederland bleven wonen. 33 Het
verloop van de oorlog zal in de berichtgeving over de vluchtelingen wellicht een rol meespelen,
dit zal in het onderzoek bekeken worden.
De Eerste Wereldoorlog en Migratiegeschiedenis
De geschiedschrijving over de Eerste Wereldoorlog heeft in Nederland zeer weinig aandacht
gekregen. 34 De desinteresse van Nederlanders in de Eerste Wereldoorlog is ook terug te zien in
een onderzoek van Kennisbeheer Toerisme Vlaanderen, waarin wordt aangetoond dat in
Nederland het herdenken van de Eerste Wereldoorlog als zeer onbelangrijk wordt beschouwd
vergeleken met andere landen.35 In haar werk over de neutraliteit van Nederland tijdens de
Eerste Wereldoorlog zegt Maartje Abbenhuis dat vele historici het nut niet inzien van het
bestuderen van een land dat neutraal bleef tijdens de oorlog, waardoor er zo weinig over deze
oorlog wordt geschreven.36 Historicus Piet Blaas is het echter met geen van deze uitspraken
eens. In zijn werk ‘Nederlandse historici en de Eerste Wereldoorlog’ laat hij zien in welke mate

‘Verdun
en
de
aantallen
slachtoffers’,
De
Eerste
Wereldoorlog
1914-1918,
http://www.wereldoorlog1418.nl/verdun/slachtoffers.htm’ (geraadpleegd op 21-05-2018)
32
Haarlem’s Dagblad, 21-10-1918.
33
‘Burgervluchtelingen
in
Nederland’,
De
Eerste
Wereldoorlog
1914-1918,
http://www.wereldoorlog1418.nl/vluchtelingen/burgers-vlucht/index.htm (geraadpleegd op 21-05-2018).
34
M.C. Brands, ‘The Great War die aan ons voorbij ging. De blinke vlek in het historisch bewustzijn van
Nederland’ M. Berman en J.C.H. Blom (eds.) Het belang van de Tweede Wereldoorlog (Den Haag, 1997) 9-20,
aldaar 17.
35
Tourisme Vlaanderen – Kennisbeheer, ‘Awareness Onderzoek WO I’ (2013) 11.
36
Abbenhuis, The Art of Staying Neutral, 18.
31
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historici bezig zijn geweest met de Eerste Wereldoorlog en alle omstandigheden daar omheen. 37
Hij wijst op de wekelijkse en maandelijkse verslaggeving tijdens de oorlog zelf en op de
verschillende werken waarin onderzocht werd hoe de oorlog was ontstaan. Echter, ook Blaas
kan niet ontkennen dat het aantal publicaties over de Eerste Wereldoorlog ontzettend beperkt
is gebleven sinds de Tweede Wereldoorlog in 1940 uitbrak.38 De schok over deze gebeurtenis
was zo groot dat de Eerste Wereldoorlog volledig in haar schaduw viel. Zoals het interesseonderzoek uit 2013 laat zien, is deze schaduw nog niet helemaal verdwenen en de Eerste
Wereldoorlog wordt in Nederland niet herdacht zoals de Tweede Wereldoorlog. In de
academische wereld begint die schaduw langzaam te vervagen en sinds de eeuwwisseling zijn
er meerdere boeken verschenen over de Eerste Wereldoorlog. Deze boeken tonen verschillende
perspectieven op de gebeurtenissen van 1914 tot 1918. Één van de onderwerpen waar de
interesse voor is gegroeid, is de migratie van Belgische vluchtelingen naar Nederland.
De interesse in migratiegeschiedenis is ook lange tijd minimaal geweest. Er bestonden
verschillende overzichtswerken over migratiestromen, maar er werd niet diep ingegaan op de
theorieën omtrent migratie en migratiegeschiedenis. Onder invloed van Ernst Georg Ravenstein
en Everett Lee is de interesse in migratiegeschiedenis vanaf de jaren 1960 ontzettend
gegroeid.39 Veel van deze oudere werken gingen over grote theorieën en grote stromingen, maar
in de eenentwintigste eeuw is er meer interesse gekomen in de sociale impact van vluchtelingen.
De focus van migratiegeschiedenis ligt nu op empirisch onderzoek op nationaal of regionaal
niveau, waarin veel wordt gekeken naar de persoonlijke omstandigheden van de
vluchtelingen. 40 De focus lijkt ook meer te liggen op de problemen die vluchtelingen met zich
meebrengen, zoals de grote cultuurverschillen die voor ruzies zorgen in de ontvangende
maatschappij, of de brain drain die in het thuisland plaatsvind.41 Het onderzoek dat in deze
scriptie uitgevoerd zal worden sluit goed aan bij deze nieuwe invalshoek in de
migratiegeschiedenis, namelijk de sociale impact van de vluchtelingen in hun nieuwe
maatschappij en de berichtgeving daarover.
Deze interesse in de sociale impact is te verklaren vanuit de vluchtelingencrisis die in
de eenentwintigste eeuw een grote rol speelt in de media en politiek. Zoals de kranten in de
Eerste Wereldoorlog uitgebreid reageerden op de vluchtelingencrisis, doen de kranten dat
tegenwoordig ook. Er zijn grofweg twee manieren waarop kranten kunnen reageren op de komst
van vreemdelingen: zij kunnen zich enerzijds focussen op de plicht van de samenleving om
voor deze mensen te zorgen, en de goede daden die mensen voor de vluchtelingen verrichten,
en anderzijds kunnen zij zich focussen op de spanningen die vluchtelingen mogelijk
veroorzaken. 42 Een onderzoek naar de reacties van kranten op de vluchtelingen die naar
Australië vertrokken in 2001, uitgevoerd door Natasha Klocker, laat zien dat de focus van de
berichtgeving tegenwoordig voornamelijk op dat laatste ligt: er worden voornamelijk negatieve
P. Blaas, ‘Nederlandse historici en de Eerste Wereldoorlog’ Kraaijestein. M en P. Schulten (eds.) Wankel
Evenwicht: Neutraal Nederland en de Eerste Wereldoorlog (Soesterberg 2007) 14-31.
38
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berichten gepubliceerd.43 Uit een vergelijkend onderzoek naar de vluchtelingestroom naar
Canada in 2010 van Stelian Medianu en anderen komen dezelfde resultaten.44 De media is hier
ontzettend negatief over de vluchtelingen en focust voornamelijk op de problemen die zij
veroorzaken.45 Vluchtelingen kunnen druk uitoefenen op de armere delen uit de samenleving,
die het gevoel hebben dat de weinige levensmiddelen die ze tot hun beschikking hebben nog
verder moeten worden verdeeld, waar negatieve reacties uit voort kunnen komen. 46 Er lijkt ook
een gebrek aan empathie te zijn vanuit andere groepen in de samenleving. 47 In haar onderzoek
heeft Klocker gepoogd de negatieve reacties op vluchtelingen te koppelen aan specifieke
gebeurtenissen, zoals de aanslag op de Twin Towers in New York op 9 september 2001, maar
uit haar onderzoek blijkt dat dit een minimale invloed heeft, omdat de negatieve berichtgeving
over vluchtelingen constant aanwezig lijkt.48 In Bad News for Refugees wordt gesuggereerd dat
er verschillende kranten en bladen zijn die een specifieke mening hebben over de vluchtelingen,
en aangezien Klocker maar twee verschillende kranten gebruikt zou dit een verklaring kunnen
zijn voor haar resultaten.49 Uit het eerder genoemde onderzoek van Walter Adams is gebleken
dat de kritiserende reacties op vluchtelingen door het moment van de vluchtelingenstroom
kunnen worden veroorzaakt en opdat er een nieuw perspectief wordt geboden, zal er in dit
onderzoek worden gekeken naar een oudere en grote stroming van vluchtelingen.
De krant als bronnenmateriaal
De database die voor dit onderzoek gebruikt is, is Delpher. Delpher is ontstaan uit een
samenwerking tussen de Koninklijke Bibliotheek en vele andere instellingen en universiteiten.
De instellingen scannen kranten, tijdschriften, boeken en radiobulletins in en maken deze online
beschikbaar op de website www.delpher.nl. Al deze werken zijn vrij te gebruiken en constant
beschikbaar. Op Delpher zijn momenteel ongeveer 11 miljoen krantenpagina’s te vinden voor
de periode 1618 tot 1995. Dit is ongeveer vijftien procent van alle gedrukte kranten uit die
periode.50 Dit maakt het de grootste collectie van Nederlandse kranten ter wereld, en de collectie
wordt constant groter, omdat er nieuwe kranten aan de database worden toegevoegd. Delpher
is voorzien van een uitgebreid zoeksysteem dat ervoor zorgt dat eenieder makkelijk met
trefwoorden in de kranten kan zoeken. Het zoeksysteem van Delpher werkt met OCR, Optical
Character Recognition, dat de karakters op de scans herkent en ze in de zoekopdracht naar
boven laat komen. In oudere kranten kan dit voor problemen zorgen omdat de OCR de oude
spellingen en lettertypes niet herkend, maar in de tijdperiode die voor dit onderzoek wordt
bestudeerd is dit geen grote kwestie. Natuurlijk is er de mogelijkheid dat de OCR bepaalde
berichten niet naar boven laat komen doordat hij de woorden op de scan niet kan herkennen,
maar dit is een klein probleem dat geen grote invloed zal hebben op de resultaten. Een ander
N. Klocker,‘Who’s driving the asylum debate: newspaper and government representation of asylum seekers’
Media International Australia Incorporating Culture and Policy 109 (2003) 71-92 aldaar 71.
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punt van deze manier van werken is, is dat er veel verschillende zoekopdrachten moeten worden
gegeven om zoveel mogelijk krantenartikelen te kunnen bekijken. Een ander punt is dat de
gebruikte zoekopdrachten sturing zouden kunnen geven aan de resultaten. Delpher is dus een
makkelijk te gebruiken en uitgebreide database, maar heeft een aantal aandachtspunten bij het
gebruik en is geen volledige collectie van alle kranten.
Een van de grote nadelen van Delpher is dat het, ondanks dat het de grootste
krantendatabase van Nederland is, niet alle kranten tot zijn beschikking heeft. Opvallend is dat
er geen kranten uit Limburg terug te vinden zijn uit de periode 1914-1918. Dit is voor het
onderzoek wel een zeer relevante provincie, omdat het een van de drie provincies is waar de
vluchtelingenstroom zich allereerst ophoopte. Daarom is er besloten om de database
http://www.archieven.nl/mi/103/, van de gemeente Roermond, ook toe te voegen, opdat
Limburg niet buiten dit onderzoek wordt gelaten. Deze website werkt hetzelfde als Delpher en
kent daardoor dezelfde voor- en nadelen.
Kranten als bronnenmateriaal zijn daarnaast nog een ander aandachtspunt. De oudste
kranten stammen uit 16e-eeuws Venetië en hebben zich sindsdien ontwikkeld tot een dagelijks
gelezen medium. 51 In Nederland alleen zijn er duizenden verschillende kranten die allemaal
hun eigen artikelen schrijven en eigen journalisten en buitenlandse contacten hebben om hun
kranten met het nieuwste nieuws te vullen. De verschillende kranten hebben vaak hun eigen
visie van waaruit zij opgericht zijn, dit is bijvoorbeeld te zien aan de titels ‘de tijd: godsdienstig
- staatkundig' dagblad en 'de tribune: sociaaldemocratisch weekblad'. Bij het bekijken van
krantenartikelen moet dus goed in de gaten gehouden worden dat er een bepaalde kleuring van
de krantenartikelen kan zijn, omdat de stroming van de krant vanuit een specifiek standpunt
denkt. In dit onderzoek is het echter juist interessant om te kijken naar de verschillende
stromingen en welke meningen in de artikelen duidelijk naar voren komen. In Appendix-1 is te
zien welke stromingen in dit onderzoek zijn gebruikt en welke verschillen er in de hoeveelheid
per stroming zijn. Een ander element dat in het achterhoofd moet worden gehouden bij het
bestuderen van kranten is dat de kranten in deze tijdsperiode nog veel werden beïnvloed door
de overheid en er censuur werd toegepast.52 Kranten zijn dus een zeer informatieve bron die
informatie kunnen verstrekken over de mening van de journalisten, en dus de mening van de
bevolking in plaats van de staat, maar bij het lezen van de kranten moet de kleuring en de
invloed van de overheid in het achterhoofd worden gehouden.
Methodologie
Voor het onderzoek zijn ongeveer 3.900 krantenartikelen bekeken en er zijn uiteindelijk 51
kranten gebruikt. Een lijst van deze kranten is terug te lezen in Appendix-2. Er is gezocht in de
periode 01-01-1914 tot en met 31-12-1918, maar er zijn geen krantenartikelen van vóór of na
de oorlog toegevoegd aan het bronnenmateriaal. Tussen deze kranten zitten zeer lokale kranten,
zoals de Vlissingsche Courant, maar ook nationale bladen, zoals het Algemeen Dagblad. Er is
tijdens het onderzoeken van bronnenmateriaal geen onderscheid gemaakt tussen de kranten
opdat alle nuttige artikelen gebruikt zouden worden en opdat er geen kleine groepen zijn die
J. McIntyre, ‘The ‘Avvisi’ of Venice: Towards an Acheaology of Media Forms.’ Journalism History 14:2 (1987)
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buiten het onderzoek worden gezet.53 De socialisten waren bijvoorbeeld nog een kleine partij
die net hun eerste overeenkomsten met andere socialistische partijen hadden getekend en nog
geen beleidsrol hadden. 54 De enige uitzondering wordt gemaakt voor de kranten uit de koloniën,
zoals de Sumatra Post, die buiten beschouwing zijn gelaten. In de koloniën werd men niet
geconfronteerd met de honderdduizenden vluchtelingen die voor de deur stonden, en de
artikelen zijn dus grotendeels gebaseerd op wat zij via andere kranten meekrijgen. Dit is niet
direct de mening van de Nederlandse media. Via verschillende zoektermen zijn grote aantallen
resultaten bekeken in dit onderzoek. Dit proces is volledig terug te lezen in Appendix-3. Er
moesten verschillende filters op de data toegepast worden, opdat de artikelen die in dit
onderzoek niet relevant waren er tussen de zoekresultaten uit werden gehaald. De artikelen die
overbleven moesten uitgebreid gelezen worden opdat het duidelijk werd in welke artikelen een
duidelijke mening werd gegeven, of dat het artikel puur informatief was. Er waren bijvoorbeeld
duizenden artikelen waarin werd uitgelegd hoeveel vluchtelingen er op specifieke locaties
waren, zoals: “Hedenmiddag zijn hier meer dan 10.000 vluchtelingen aangekomen.”55 en
“Hedenochtend zijn 210 Belgische vluchtelingen naar België teruggekeerd.”56 Na het toepassen
van verschillende filters en het doorlezen van alle artikelen, zijn 310 artikelen overgebleven
waarin een duidelijke mening over de vluchtelingen werd gegeven door de schrijver van het
artikel. De krant heeft er uiteindelijk voor gekozen dit artikel te drukken, en zal zich dus of
(gedeeltelijk) in het artikel hebben kunnen vinden, of het artikel zien als een waardevolle
bijdrage aan het debat in de krant. De artikelen hebben vervolgens een label ‘sympathiserend’
of ‘kritiserend’ gekregen, op basis van de informatie in het artikel. Deze aanpak geeft een
duidelijk verschil in de reacties aan en maakt het mogelijk duidelijke verschillen in tijd en
provincie aan te geven. In het volgende hoofdstuk zal worden uitgelegd wanneer een artikel als
‘sympathiserend’ of ‘kritiserend’ is bestempeld. Deze labels zijn vervolgens gebruikt om de
ontwikkeling in de tijd en de verschillen per provincie te bespreken.
Verschillende meningen gedurende de jaren
Zoals hierboven aangegeven gaven de kranten verschillende reacties op de vluchtelingen vanaf
het moment dat zij Nederland binnen kwamen. Er werden in het begin zeer sympathieke en
meelijwekkende artikelen over de Belgen geschreven. België had zich neutraal verklaard en dat
zij vervolgens werden binnengevallen ging tegen de neutraliteitsverklaring in. Er was daarom
sympathie en begrip voor de vluchtelingen: “…een volk dat in zulke droeve omstandigheden
verkeert als het Belgische” 57, wordt in de Bredasche Courant geschreven. De stoet
vluchtelingen die Nederland binnenkwam werd zeer uitgebreid beschreven. Er werden in de
kranten trieste verhalen gepubliceerd: “We hebben ook nu weer droeve verhalen gehoord van
Dit is gebeurd in het onderzoek van Van Dijk naar de media over vluchtelingen. In: D’Haenens, ‘Framing of
asylum seekers’, 849.
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uiteengerukte families, van personen die niet weten waar hun familieleden zijn. We hoorden
zelfs van een moeder die haar vijfjarig dochtertje en haar zuster in het vreeslijk gedrang te
Roosendaal is kwijt geraakt.”58 De vluchtelingen werkten constante medelijden op: “Toch blijft
de indruk van het pottreske stille avondlandschap u slechts even bij, want schuift daar niet een
groep vluchtelingen voorbij, in ononderbroken stilzwijgen hun weg vervolgende, en moeizaam
de nog gauw bijeengegaarde eigendommen torsende. T’is ’n droeve stoet.” 59. Soortgelijke
artikelen werden in veel verschillende kranten gepubliceerd, en in heel Nederland konden de
vluchtelingen dan ook op steun rekenen.
Naast deze meelijwekkende verhalen werden ook zeer positieve verhalen over de
vluchtelingen verspreid. Zo wordt er vertelt dat er vluchtelingen zijn die grote sommen geld
schenken om Nederland te helpen hun landgenoten op te vangen. 60 Naast dat de Belgen geld
schenken, voegen zij nog op andere manieren toe aan de economie: zij brengen in lokale
gemeentes namelijk veel geld op. In Breskens constateert men bijvoorbeeld enthousiast dat “de
opbrengst van het personenvervoer f17278.30 hooger (is) dan in 1913”61. Daarnaast hebben de
Belgen al hun bezittingen in België achtergelaten en zullen de beter gestelden dus ook veel in
de winkels hebben uitgegeven, opdat zij voldoende spullen hadden om de weken, maanden of
jaren in Nederland door te komen. Daarnaast werden veel Belgen ingehuurd om te werken en
voegden zij dus ook op die manier toe aan de economie van Nederland. Ook zorgden de
opgerichte vluchtoorden voor veel economische ontwikkeling in de omgeving van het
vluchtoord. De vluchtoorden boden banenmogelijkheden en zorgden voor een nieuwe stroming
in de distributie van producten.62
De goede economische impact die de vluchtelingenkampen hadden is niet de enige
manier waarop de vluchtelingenkampen werden ingezet om een sympathiserende mening over
de vluchtelingen te geven: er zijn vele artikelen geschreven waarin de omstandigheden in de
vluchtelingenkampen werden besproken. In de Provinciale Overijsselsche en Zwolse Courant
werd bijvoorbeeld geprotesteerd tegen het vervoeren van ‘hun’ vluchtelingen, die zij met alle
liefde wilden opvangen, en in De Tijd: Christelijk-Staatkundig Dagblad werd gezegd dat de
Nederlanders nog lang niet genoeg deden voor de arme vluchtelingen.63 Een journalist van het
Rotterdamsch Nieuwsblad was van mening dat er totaal geen druk op de vluchtelingen uit
mocht worden geoefend om terug te keren naar België, omdat zij in Nederland goed
opgevangen konden worden.64 Ook werd er op verschillende manieren bericht over de
vluchtelingenkampen. In De Maasbode werd eind oktober geschreven dat de omstandigheden
in de vluchtelingenkampen verschrikkelijk waren en dat daar onmiddellijk verandering in moest
komen. 65 Over de kampementen werd geschreven dat “De Belgische publieke vrouwen onder
toezicht gesteld [werden] van huzaren”66 en “In een kamp worden Katholieken en niet-
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Katholieken genoodzaakt aan ’t gemeenschappelijk gebed deel te nemen” 67. Er waren
verschillende artikelen die woede uitten over deze situaties en de overheid vroegen om meer te
doen voor de vluchtelingen en betere omstandigheden te creëren in de
vluchtelingenkampementen.
Verder zijn er nog veel krantenartikelen die niet specifiek zeggen dat zij de
vluchtelingen willen helpen, maar artikelen waarin het Nederlandse beleid of Nederlandse
personen de schuld krijgen van problemen van de vluchtelingen. In de Provinciale
Overrijsselsche en Zwolse Courant wordt bijvoorbeeld geschreven dat het niet de schuld is van
de Belgen dat er oproer is in het kampement Zeist, maar dat daar een onervaren officier de
leiding heeft die geen idee heeft hoe hij het kamp zou moeten leiden. 68 Dit is een directe reactie
op krantenartikelen die zeggen dat de Belgen opzettelijk problemen creëren in dat kampement.
Vergelijkende artikelen bekritiseerden de keuzes van het Amsterdam’s Comité, in de hoop dat
de keuzes werden veranderd en er een ander beleid zou komen.
In 1918 komen er vervolgens nieuwe vluchtelingenstromen Nederland binnen, die
opnieuw veel sympathie opwekken. “Het ergst is de zaak voor de bevolking van België, die niet
in haar woonplaatsen durft te blijven, maar in groote angst vlucht… Men kan zich mede door
herinnering aan den uittocht uit België in ’t begin van den oorlog, eenigszins een beeld vormen
van de ellende… slechts weinigen vinden hier en daar een schuilplaats voor overvallende
regenbuien, een onderkomen voor den nacht…”69 De Belgische vluchtelingen, waarvan
sommigen opnieuw moesten vluchten, werden bestempeld als “nog ellendiger dan de
Nederlandse meest ellendigste” 70. Veel van deze artikelen werden geschreven om empathie met
de Belgische vluchtelingen op te wekken, opdat de Nederlanders meer geld en moeite in de
vluchtelingen zouden steken.
Er zijn in de kranten echter ook zeer andere reacties terug te lezen, omdat niet iedereen
zo sympathiek tegenover de vluchtelingen stond als de artikelen die hierboven zijn
weergegeven. Doordat de aantallen van de vluchtelingen zo groot waren, hadden zij een grote
impact op de dorpen en steden waar zij werden opgevangen. In Roosendaal waren bijvoorbeeld
50.000 vluchtelingen op een bevolking van 16.000.71 Een van de reacties die op deze situatie
wordt gegeven, is dat de Belgen een gevaar vormden voor de hele samenleving: “… de
burgemeester der gemeente Roosendaal en Nispen … spoort aan goed te zien… of de
vertoevende vluchtelingen zich wellicht lijders aan eenige besmettelijke ziekte bevinden..” 72 In
verschillende krantenartikelen werd gewaarschuwd voor de verspreiding van besmettelijke
ziektes en in de Bredasche Courant werd geschreven dat de Nederlandse volksgezondheid
boven de hulp voor de vluchtelingen moest worden gesteld. 73
Een tweede probleem dat zich voordeed is dat tijdens de vlucht uit Antwerpen
verschillende gevangenissen werden geopend en deze gevangen zich tussen de vluchtelingen
voegden. Het gevolg hiervan is dat “niet alles wat uit Antwerpen over onze grenzen schoof
puike waar [was]… er [waren] natuurlijk ook allerlei elementen onder, die men wel eens ’t
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schuim van een groote wereldstad noemt”. 74 Journalisten vroegen zich af waarom het geld van
de belasting werd gebruikt om voor de “onzedelijke vrouwen in de vluchtelingenkampen” 75 te
betalen. Ook gingen er zeer negatieve verhalen de ronde die angst inboezemde, zoals een
verhaal van een patriciërs gezien die met goede bedoelingen een koppel in huis hadden
genomen, om er vervolgens achter te komen dat de vrouw een prostituee was die elke dag met
een andere man thuiskwam. 76 In een zelfde soort verhaal kwam een Belgisch gezin er na een
tijdje achter dat de Belgische man die zij bij zich in huis hadden opgenomen een bekend
Belgisch crimineel was. 77 Het publiceren van deze en soortgelijke verhalen zorgde ervoor dat
mensen toch langer nadachten voordat zij de Belgische vluchtelingen financieel zouden
steunen, of een Belgische vluchteling in huis zouden nemen. Journalisten waarschuwden voor
de zedelijkheid van de soldaten die de onzedelijke vrouwen in de kampementen in de gaten
moesten houden.78 Ook hadden de Belgen een andere cultuur waarin drinken en feesten een
belangrijkere rol speelde dan in Nederland, wat vaak tot onbegrip en minachtig leidde. Er werd
bijvoorbeeld een groepje dronken Belgen opgepakt en in de gevangenis geplaatst omdat zij
riepen dat zij spionnen waren.79
Een ander probleem dat vanaf eind oktober in artikelen werd besproken is de grote
kosten die de Belgische vluchtelingen met zich mee brachten. In De Maasbode werd
geschreven: “Nu heeft dit optreden (de overheid die geen druk zet op de Belgen om terug te
keren) in een enkel blad een zachte critiek uitgelokt, in den vorm van een berekening, welke
kosten het verblijf van al die Belgische ballingen in ons land wel met zich mee moeten
brengen…”. In oktober waren de onderhandelingen met Duitsland afgerond en was het veilig
voor de vluchtelingen om terug te keren, maar velen wilden dit niet. Vanaf eind oktober worden
er dus meerdere artikelen gepubliceerd die adviseren de Belgen een zet in de rug richting België
te geven, om de kosten die Nederland had een heel stuk te verminderen. De
vluchtelingenkampen waren erg duur en veel van de Belgische vluchtelingen konden niet
meebetalen, omdat zij al hun bezittingen in Antwerpen hadden moeten achterlaten. Deze
berichtgeving staat tegenover de berichtgeving over de positieve invloed die de Belgische
vluchtelingen op de economie hadden. In verschillende kranten worden ook artikelen
gepubliceerd waarin wordt geklaagd over de oneerlijke werkkrachten die de Belgen waren,
omdat zij al willen werken voor brood en onderdak. 80 Dit zette een enorme druk op de
arbeidsmarkt.
Naast dat de financiële middelen erg onder druk werden gezet door de vluchtelingen,
begonnen er ook problemen te ontstaan wat betreft de voedselvoorziening. Door de oorlog werd
het drijven van handel erg bemoeilijkt. Door heel Nederland begonnen al snel voedseltekorten
te ontstaan en verschillende producten konden nog maar beperkt gekocht worden. Toch ging
een groot gedeelte van het eten naar de vluchtelingenkampen en andere plekken waar Belgische
vluchtelingen verbleven. De Middelburgsche Courant zei: “In een Nederlandsch
arbeidersgezin, waar men aan de kinderen door de rantsoenering niet het brood kan geven, dat
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ze noodig hebben, is geen erkenning te verwachten van de redelijkheid om kinderen van andere
naties nu ook te voeden.”81 Er werd dan ook een politie onderzoek ingesteld als “bij een
melkhandelaar alhier vond de politie een handkar geheel gevuld met heele brooden, welke aan
genoemden handelaar door Belgische vluchtelingen werden verkocht”. 82 Een ander bericht dat
negatieve reacties moet hebben opgeroepen is het bericht uit de Leeuwarder Courant, waarin
werd beschreven dat vluchtelingen die in Middelburg woonden weigerden het bruine brood te
eten, en dit vervolgens verstopten om meer wit brood te krijgen van de vluchtelingenhulp.83
Met in het achterhoofd dat de armere mensen in Nederland op bonnen moesten leven, en
nauwelijks te eten kregen, moeten al deze situaties dit geïrriteerde reacties hebben opgeroepen.
Door het gebrek aan financiële en materiële spullen, gingen veel Belgen smokkelen op
de grens van Nederland en België.84 Nog afgezien van het feit dat de Nederlanders niet blij
waren met deze toegenomen criminaliteit, bracht dit ook de neutraliteit van Nederland in
gevaar. Door menig journalist werd gesuggereerd hard op te treden tegen de smokkelaars en
hen in de vluchtelingenkampen op te sluiten. 85 Er waren ook veel negatieve reacties op de
Belgen die in november 1914 rellen veroorzaakten in het geïnterneerdekamp Zeist, waar zij hun
verveling uitlieten tegen de Nederlandse soldaten die hen bewaakten. Verschillende
geïnterneerde soldaten en Nederlandse soldaten zijn tijdens deze problemen omgekomen.86
Deze rellen ontstonden voornamelijk omdat de geïnterneerden vastzaten in kampementen waar
zij weinig te doen hadden. Zij mochten weinig of geen tijd buiten de kampementen komen en
waren werkloos, waardoor zij zich ontzettend verveelden. 87 Een ander moment waarop de
Belgen problemen veroorzaakten was toen er strooptochten rondom vluchtoord Uden
plaatsvonden in 1918, waarmee de Belgen hoopten hun maaltijden aan te vullen en wellicht wat
extra geld te verdienen. Geen van deze problemen zal positief zijn ontvangen door de
Nederlanders die het idee hadden dat zij al zoveel moeite voor de vluchtelingen moesten doen.
Het laatste negatieve punt ten opzichte van de Belgen dat in de kranten naar voren komt,
is de discussie over de annexatie van Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg. De Belgen waren
erg ongelukkig over de oorlog die zij nooit van plan waren te hebben, aangezien zij neutraliteit
hadden verklaard, en hadden verwacht dat Nederland hen zou steunen toen zij aangevallen
werden. 88 Met de bombardementen op verschillende steden verloor België veel van haar
rijkdom, en dus werd er bediscussieerd of zij na de oorlog gebieden van Nederland konden
annexeren als vergoeding. De Belgen die dit bediscussieerden moesten “goed in de gaten
worden gehouden”.89 Er waren zeer veel verschillende redenen om een negatieve reactie op de
Belgen te geven, maar toch werden alle vluchtelingen in Nederland opgevangen. De kranten
reageerden soms sympathiserend en soms kritiserend, waar in het volgende hoofdstuk dieper
op ingegaan zal worden.
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De kranten in de tijd
De verschillende soorten reacties die hierboven gepresenteerd zijn, zijn op verschillende
momenten geschreven en reageren op verschillende gebeurtenissen die zich in Nederland
afspeelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. De reacties ontwikkelen zich op verscheidene
manieren door deze gehele oorlog heen. De interesse in de Belgische vluchtelingen veranderde
in de oorlog. Zoals in grafiek 1 te zien is, was de interesse in de Belgische vluchtelingen in

Grafiek 1
Zoekterm 'Belgische Vluchtelingen'
Aantallen zoekresultaten

12,000
10,000

8,000
6,000
4,000
2,000
0
1914

1915

1916

1917

1918

1914 zeer groot, aangezien er op dat moment één miljoen Belgen Nederland binnen kwamen
stromen, maar de interesse in de Belgische vluchtelingen zakt al snel. Van de miljoen Belgen
die in 1914 Nederland binnen kwamen blijven in 1915 nog ongeveer 100.000 vluchtelingen
over, en met hen verminderen de honderdduizenden krantenartikelen naar onder de duizend in
1916 en 1917. De Nederlanders raakten wellicht gewend aan de gasten die in het land woonden.
Vervolgens komen er in 1918 nieuwe stromingen vluchtelingen Nederland binnen, die opnieuw
een kleine groei in de interesse in de Belgische vluchtelingen veroorzaakte. De Belgische
vluchtelingen worden echter nooit zoveel besproken als in de laatste maanden van 1914, toen
de oorlog net begon. Een vergelijkend patroon is te zien in de krantenberichten in Engeland
over de Eerste Wereldoorlog.90 Ook in Engeland is er in de laatste maanden van 1914, de eerste
maanden van de oorlog, zeer veel interesse in de Belgische vluchtelingen, maar verdwijnt deze
bijna volledig na 1914 omdat de focus op de oorlog met Duitsland komt te liggen. 91 De
specifieke reacties op de vluchtelingen, te zien in grafiek 2, ontwikkelen zich globaal op
dezelfde manier. Er zijn in 1914 veel reacties op de vluchtelingen te lezen, maar al snel krimpt
het aantal reacties enorm, om vervolgens in 1918 weer te groeien. In deze algemene grafiek is
verder te zien dat de sympathiserende reacties op de Belgische vluchtelingen door de hele Eerste

J. Jenkinson, ‘Soon gone, long forgotten: uncovering British responses to Belgian refugees during the First
World War’ Immigrants & Minorities 34:2 (2016) 101-112 aldaar 106.
91
Jenkinson, ‘Soon gone, long forgotten’, 106.
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Grafiek 2
Reacties op de Belgische Vluchtelingen
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Wereldoorlog in grotere getalen zijn dan de kritiserende reacties. De enige uitzondering is het
jaar 1916, maar dit verschil kan ook komen door het kleine aantal verzamelde data, want er zijn
in 1916 maar zevenentwintig krantenartikelen met een duidelijke mening teruggevonden. De
Nederlandse kranten poogden om in hun berichtgeving grotendeels informatief en neutraal te
blijven, waardoor er weinig artikelen zijn waarin een zeer duidelijke mening wordt gegeven.
De grote aantallen meningen die worden gegeven, komen voornamelijk uit 1914. De grote
aantallen vluchtelingen die op dat moment in Nederland verkeerden veroorzaakten allerlei
complicaties, en brachten de realiteit van de oorlog een stuk dichterbij in het neutrale
Nederland, wat veel reacties uitlokte. Ook hadden journalisten wellicht het idee dat zij het
beleid konden beïnvloeden voordat alle beslissingen vaststonden. In grafiek 3 is duidelijker te
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zien welke verschillen er tussen sympathiek en negatief zijn per jaar. Ook in deze grafiek is het
opvallend dat een groot gedeelte van het verzamelde bronnenmateriaal uit 1914 komt, namelijk
een totaal van honderdvijfentachtig, en dat het bronnenmateriaal uit 1916, 1917 en 1918 zeer
minimaal is. In 1916 zijn maar zevenentwintig krantenartikelen gelezen, in 1917 slechts zestien
en in 1918 vijfentwintig. In 1914 is er een heel duidelijk verschil tussen sympathiserende en
kritiserende reacties op de vluchtelingen te zien, namelijk meer sympathiserende
krantenartikelen, welke in 1915 nog steeds zichtbaar is. In de jaren daarna zijn er kleine
18

verschillen te zien, maar de dataverzameling uit deze jaren is zo minimaal dat het lastig is hier
conclusies uit te trekken.
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In grafiek 4 is de ontwikkeling van reacties op de Belgische vluchtelingen in 1914
gepresenteerd. In de grafiek is een duidelijk verschil tussen de verschillende maanden in 1914
te zien. In augustus en september zijn er weinig reacties, omdat op dat moment de stromingen
vluchtelingen die naar Nederland komen nog klein zijn en met gemak worden opgevangen door
de lokale bevolking, voornamelijk in Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. In oktober werden
de bewoners van Antwerpen gewaarschuwd uit de stad te vertrekken. Dit verklaart de grote
aantallen reacties die in oktober op de vluchtelingen worden gegeven. Veel van deze reacties
bediscussiëren de kwestie van de terugkeer naar België, wat vanaf midden oktober een
mogelijkheid is maar niet alle vluchtelingen doen, en de omstandigheden in de
vluchtelingenkampen. In november lijken de meningen over de vluchtelingen erg te krimpen,
waarschijnlijk omdat grote getalen dan weg aan het trekken zijn of al vertrokken zijn. In
december groeien het aantal reacties vervolgens en lijkt er een toename in de kritiserende
reacties. De oorlog is in december al voor langere tijd aan de gang, en in Nederland worden de
eerste gevolgen van de oorlog duidelijk: de Nederlanders beginnen te leiden onder
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voedseltekorten en financiële achterstand. Dit is wellicht waarom de gastvrijheid tegenover de
Belgen afneemt.
In grafiek 5 is te zien dat de interesse in de Belgische vluchtelingen in 1915 nog verder
afneemt, en er nauwelijks nog reacties op de omstandigheden van de vluchtelingen of de
problemen die zij veroorzaken worden gegeven. De aantallen krantenartikelen die een
duidelijke mening geven in deze periode zijn zo minimaal dat het lastig is er duidelijke
uitspraken over te doen, met uitzondering van een duidelijke krimp in de reacties door het jaar
heen. Deze krimp lijkt eerder de algemene krimp in interesse in de Belgische vluchtelingen
door de tijd heen weer te geven.
Ondanks dat de data in de laatste jaren dus erg minimaal is, zoals in grafiek 3 te zien is,
is het interessant te zien dat er een duidelijk patroon is in de interesse in de Belgische
vluchtelingen en de reacties van de Nederlandse media op deze gasten van Nederland: er is een
groot aantal reacties op de vluchtelingen in 1914 en deze neemt zeer snel af. Daarnaast is er
nog een ander opvallend patroon te zien in grafiek 2: waar in de onderzoeken naar de reacties
van de media op vluchtelingenstromen in Canada en Australië wordt aangetoond dat de media
voornamelijk negatief over de vluchtelingen schrijft, is dat in dit onderzoek niet het geval.
Grafiek 2 toont aan dat de Nederlandse media voornamelijk een sympathiserende reactie op de
Belgische vluchtelingen uitte en dat de focus van de media ligt op de menslievendheid en het
medelijden dat de Nederlandse bevolking moet voelen, in plaats van op de problemen die
vluchtelingen kunnen veroorzaken in een samenleving. Deze opsplitsing die in Bad News for
Refugees werd gemaakt, waarin werd gezegd dat de focus voornamelijk op de problemen van
de vluchtelingen lag, is bij de Belgische vluchtelingen die naar Nederland kwamen zeer anders.
De verschillende provincies en hun visies
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Een volgend onderzoek dat met het bronnenmateriaal uitgevoerd zal worden, is een onderzoek
naar de verschillen tussen lokale, regionale en nationale kranten. Vele kranten hebben een
duidelijk focus gebied, en het is interessant te kijken of er wellicht een verschil te zien is in de
reacties op de vluchtelingen tussen provincies en op regionaal en nationaal niveau. In afbeelding

192 is de bevolkingsspreiding van Nederland uit 1920 te zien. Dit patroon zal in een aantal jaar
niet enorm veranderd zijn buitenom de invloed die de Belgische vluchtelingen op het patroon
hadden. Een groot aantal mensen woonde in Noord-Holland, Zuid-Holland, omdat de havens
van Amsterdam en Rotterdam veel baan mogelijkheden boden, en Gelderland. Opvallend is dat
dit overeenkomt met de percentages die in grafiek 6 te zien zijn. Grote percentages van het
bronnenmateriaal komen uit Noord-Holland en Zuid-Holland. Toch is er een opvallend
verschil: er is ook veel data verzameld uit Noord-Brabant en Zeeland, en Gelderland speelt geen
grote rol. Dit kan verklaard worden met behulp van de contacttheorie. Deze theorie uit de
sociale wetenschappen suggereert dat, hoe meer migranten aanwezig zijn in een regio, hoe meer

‘Next living: opgaven voor het wonen in toekomstig Nederland’ Wij maken
https://wijmakennederland.nl/bijdrage/next-living-longread (geraadpleegd op 04-06-2018).
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(negatieve) reacties er over vluchtelingen worden gepubliceerd.93 In grafiek 7 is te zien dat deze
regel voor Zeeland wel opgaat, maar dit is in het bronnenmateriaal niet terug te zien in NoordBrabant en Limburg. Dit heeft wellicht te maken met de hoeveelheid data die uit Noord-Brabant
en Limburg is verzameld, maar het zou ook te maken kunnen hebben met het feit dat Zeeland
een constante stroom van vluchtelingen kenden die vanuit Vlissingen naar Amsterdam wilden
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Grafiek 8
Ontwikkeling in tijd Noord-Holland
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varen, waar in de rest van de provincies wat meer rust kwam. In Noord-Holland zijn bijna het
dubbele aantal sympathiserende reacties vergeleken met de kritiserende reacties, wat laat zien
dat er in de Eerste Wereldoorlog in Noord-Holland over het algemeen gastvrij werd gedacht
over de Belgische vluchtelingen. In grafiek 8 is te zien op welke manier deze reactie in NoordHolland zich in de tijd ontwikkelen, en zoals verwacht ligt de focus van de reacties op de
vluchtelingen voornamelijk in 1914, om dan snel af te nemen in naar een kleine hoeveelheid
reacties op de vluchtelingen. Er zijn constant meer sympathiserende dan kritiserende reacties.
In Noord-Brabant en Limburg, twee andere provincies waarin de vluchtelingen aankwamen en
dus een grote impact op de samenleving hadden, zijn meer sympathiserende dan kritiserende
artikelen teruggevonden. Drenthe, Friesland, Groningen en Zeeland zijn de enige provincies
zijn waarin meer negatieve dan positieve reacties op de vluchtelingen gepubliceerd zijn. Uit
Drenthe en Groningen is zo weinig data verzameld dat een conclusie hieruit trekken lastig is.
Een enkel artikel zou de uitkomst van deze conclusie kunnen veranderen. In Friesland is het
opvallend dat er bijna het dubbele aantal kritiserende reacties op de vluchtelingen is als gastvrije
reacties. In Zeeland is het verschil tussen sympathiserende en kritiserende reacties niet enorm,
maar het is een opvallend verschijnsel, aangezien uit Zeeland achttien procent van de gelezen
artikelen komen. Het verschil tussen positief en negatief stelt hier echter niet zoveel voor als
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het verschil dat in Noord-Holland te zien is. In grafiek 9 is te zien op welke manier de reacties
op de vluchtelingen zich in Zeeland door de tijd heen ontwikkelen. Zoals grafiek 7 liet zien zijn
de reacties in deze provincie eerder negatief dan positief, maar het blijft een zeer beperkt aantal
reacties op de vluchtelingen in het algemeen. Deze negatieve instelling ten opzichte van de
vluchtelingen zou kunnen zijn ontstaan omdat Zeeland een groot aantal vluchtelingen opving,
namelijk vierhonderdduizend, of omdat Vlissingen een grote rol speelde in het vervoeren van
vluchtelingen naar Engeland, en er dus een constante stroom van vluchtelingen naar Zeeland
trekt. Hierdoor ontstaat er geen rust in de zuidelijke provincie. Noord-Holland en Zeeland zijn
uitzonderlijke provincies wat betreft het materiaal. Het overgrote gedeelte van de provincies
staat gastvrij tegenover de vluchtelingen, maar niet met een grote piek zoals Noord-Holland.
Een volgend onderzoek dat met het bronnenmateriaal uitgevoerd zal worden, is een
onderzoek naar de verschillen tussen lokale, regionale en nationale kranten. Vele kranten
hebben een duidelijk focus gebied, en het is interessant te kijken of er wellicht een verschil te
zien is in de reacties op de vluchtelingen op lokaal, regionaal en nationaal niveau. In grafiek 10
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is te zien welk percentage lokale, regionale en nationale kranten zijn gebruikt in dit onderzoek.
Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog hadden de meeste steden nog hun eigen, lokale krant. Dit
is waarom het overgrote gedeelte van de kranten als lokaal is bestempeld. Verder waren er veel
provinciale kranten, en een aantal kranten die vanuit een specifieke overtuiging hun krant
nationaal deelden. Voorbeelden van nationale kranten zijn het Algemeen Handelsblad, een
liberale krant en De Maasbode, een van de populairste katholieke bladen. In grafiek 11 zijn de
verschillen tussen sympathieke en negatieve reacties binnen de verschillende focusgroepen van
de kranten terug te zien. Opvallend in deze data is dat op lokaal en regionaal niveau de
sympathiserende en kritiserende reacties bijna gelijk zijn, maar dat de gastvrije reacties nog net
met meer zijn. Dit is anders op regionaal niveau, waar er duidelijk veel meer sympathieke
reacties dan negatieve reacties op de vluchtelingen te lezen zijn. Het is een zeer opvallend
verschil. Het zou wellicht te maken kunnen hebben met de directe problemen die de
vluchtelingen veroorzaken op lokaal niveau. Dit is dan ook te verbinden aan de negatieve
mentaliteit die in Zeeland tegenover de vluchtelingen was, vergeleken met veel andere
provincies. De overduidelijke positieve reactie op vluchtelingen op nationaal niveau heeft
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wellicht te maken met het feit dat er drie katholieke bladen in deze groep zijn opgenomen,
namelijk Het Centrum, De Maasbode en De Tijd: Godsdienstig-Staatkundig Dagblad.
In grafiek 12 is te bestuderen welke verschillende reacties de ‘nationale’ kranten gaven
op de Belgische vluchtelingen. De Tijd is een katholieke krant die duidelijk een overvloed aan
sympathiserende reacties op de vluchtelingen uitte. De krant was gevestigd in Amsterdam en
had Katholieke emancipatie als belangrijkste uitgangspunt.94 In Appendix-1 is te zien dat 16,7%
van het bronnenmateriaal een katholieke achtergrond heeft. Veel van deze bladen vallen onder
de nationale kranten. Aangezien de Belgische vluchtelingen ook in overvloed Katholiek waren,
is er een kans dat deze kranten daarom uitermate sympathiserend tegenover de opvang van de
Belgen stond. De andere kranten die onder ‘nationale kranten’ vallen, geven weinig opinies
over de vluchtelingen maar hebben over het algemeen meer sympathiserende dan kritiserende
reacties op de vluchtelingen. Onder de nationale kranten vallen ook een aantal liberale kranten,
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deze bedragen 8 procent van het totaal aantal krantenartikelen. Uit deze kranten, zoals het
Algemeen Handelsblad, komen geen duidelijke mening naar voren.
De verschillende kranten kunnen een grote invloed hebben op het aantal positieve en
negatieve reacties die naar voren komen. De Tijd: Godsdienstig-Staatkundig Dagblad is
gevestigd in Amsterdam, en heeft dus een grote invloed op de sympathiserende reactie die in
Noord-Holland terug te zien is. Dit is ook terug te zien in grafiek 13. De meeste andere kranten

Grafiek 13
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die in Noord-Holland gevestigd zijn, hebben niet zo veel sympathiserende artikelen over de
Belgische vluchtelingen gepubliceerd. Het grootste aantal heeft wel meer gastvrije dan
kritiserende artikelen uitgebracht, aangezien dit de algemene trend in Noord-Holland is. Van
twee kleine zeer lokale kranten, De Waterlander en de Goedkope Purmerender Courant, is
alleen één kritiserend artikel gevonden. Dit is echter zo weinig dat er niet zoveel aandacht aan
kan worden besteed, maar het zijn wel zeer lokale kranten die ergernissen uiten. Over het
algemeen is er in ieder geval een sympathiserende reactie te zien, en heeft het dus niet slechts
te maken met het grote aantal gastvrije reacties van De Tijd, waardoor het beeld van NoordHolland zou kunnen worden vervormd. In grafiek 14 zijn de reacties van de verschillende
kranten in Zeeland weergegeven. De Middelburgsche Courant uit de meeste reacties op de
Belgische vluchtelingen. De negatieve en positieve reacties zijn bijna gelijk en dit heeft dus
weinig invloed op de overheersende negatieve reacties in Zeeland. Opvallend is dat van drie
zeer lokale kranten, Onze Eilanden, Ierseksche en Thoolse Courant en de Goessche Courant,
allen niet uit een grote stad, slechts negatieve artikelen zijn gelezen, een vergelijkend patroon
met de zeer lokale kranten in Noord-Holland. De Zeeuw. Christelijk-Historisch Nieuwsblad
heeft meer positieve dan negatieve reacties op de vluchtelingen. Dit is een protestante krant. De
protestante kranten bestaan maar uit 5% van het bronnenmateriaal, maar volgen wel het patroon
van de Katholieke kranten in het oproepen van sympathieke en meelijwekkende gevoelens. Dit
kan te maken hebben met de christelijke waarden die zij in de krant willen benadrukken.
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Grafiek 14
Reacties in de verschillende kranten in Zeeland
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Uit de bovenstaande grafieken is gebleken dat ten eerste, de meeste gepubliceerde
reacties uit Noord-Holland kwamen, omdat dit een dichtbevolkte omgeving was, omdat er grote
vluchtelingenloodsen werden opgericht waarin de omstandigheden niet altijd even goed waren,
en omdat vele kranten uit Amsterdam kwamen en één specifieke krant in Amsterdam zeer actief
was en zich het lot van de vluchtelingen sterk aantrok. Ten tweede is gebleken dat er in NoordHolland uitermate sympathiek op de vluchtelingen werd gereageerd, terwijl er in Zeeland
meerdere problemen omtrent de vluchtelingen werden aangekaart. Ten derde is gebleken dat
op nationaal niveau de kranten een stuk sympathieker tegenover de vluchtelingen stonden dan
op regionaal niveau, wellicht omdat men op regionaal niveau eerder schreef over de problemen
in de provincie. Het laatste punt dat uit dit gedeelte van het onderzoek is gebleken, is dat er
grote verschillen zijn tussen de kranten, en dat de kranten die vanuit een geloofsrichting denken
vaker sympathiserende reacties op de vluchtelingen uiten dan kranten met een lokale blik op de
situatie.
Conclusie
In de troonrede van 15 september 1914 werd het vluchtelingenbeleid van Nederland
vastgesteld: “diepbegaan met het lot van alle volken, die in den krijg zijn meegesleept, draagt
Nederland de buitengewonen lasten, die het worden opgelegd, gewillig, en ontvangt met open
armen alle ongelukkigen, die binnen zijn grenzen een toevlucht zoeken.”95 Aan deze afspraak
heeft de Nederlandse regering zich gedurende de oorlog gehouden. De Belgische vluchtelingen
die vanaf augustus 1914 Nederland binnen kwamen, en in oktober een miljoen bedroegen,
werden allen opgevangen. Er werden acties georganiseerd om geld in te zamelen en vele
Nederlanders namen vluchtelingen in huis.
Ondanks het feit dat er een aantal negatieve aspecten van de Belgen werden uitgelicht
in de kranten uit die tijd, zoals het risico op besmettelijke ziektes en de criminelen die zich
onder de vluchtelingen bevonden, komt er uit dit onderzoek naar voren dat er meer
sympathiserende en meelijwekkende reacties waren dan kritiserende. De Belgen werden met
meer gemak opgevangen dan elke andere vluchtelingenstroom voordien en sindsdien.

95

Leenders, ‘Hoofdstuk 4: Vluchtelingenbeleid in oorlogstijd 1914-1918’, 137.
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De reacties op de vluchtelingen in de Nederlandse krantenwaren door de gehele oorlog
heen voornamelijk sympathiek van aard, maar de interesse in de Belgische vluchtelingen nam
na 1914 sterk af. De grootste aantallen vluchtelingen waren teruggekeerd naar België en veel
Belgen werden opgevangen in vluchtelingenkampen, waardoor het directe contact met de
vluchtelingen een stuk minder werd. De Nederlanders raakten wellicht ook gewend aan het
opvangen van de overgebleven gasten. Uit het onderzoek naar de verschillen tussen provincies
wordt getoond dat in de meeste provincies voornamelijk sympathiserende reacties op de
vluchtelingen te lezen zijn. In Noord-Holland wordt er een constante gastvrije houding naar de
vluchtelingen gepubliceerd. Daar staat tegenover dat er in Zeeland een groter aandeel
kritiserende dan sympathiserende reacties te lezen is. In Zeeland heeft dit wellicht te maken met
de vele vluchtelingen die via Vlissingen heen en weer reisden naar Engeland, of door het grote
aantal vluchtelingen, namelijk vierhonderdduizend, dat in Zeeland werd opgevangen. Een
uitgebreid onderzoek naar de vluchtelingenstroom in Zeeland zou meer informatie over deze
situatie kunnen verschaffen. Het onderzoek naar verschillen qua reacties op lokaal, regionaal
en nationaal niveau hebben aangetoond dat er op lokaal en regionaal niveau bijna evenveel
sympathiserende als kritiserende reacties op de vluchtelingen waren, maar dat er op nationaal
niveau een duidelijk groter aantal sympathiserende reacties gegeven is. Dit heeft wellicht te
maken met het grote aantal katholieke bladen dat onder deze groep valt. Voornamelijk de krant
‘De Tijd: Historisch-Staatkundig Dagblad’ heeft met een groot aantal gastvrije reacties op de
vluchtelingen een grote impact gehad. In Noord-Holland heeft dit ook het grote aantal
sympathiserende reacties veroorzaakt, terwijl in Zeeland de krant ‘De Zeeuwsche Courant’ een
impact had met een groot aantal kritiserende reacties. De agenda van een krant kan dus een
grote impact hebben op de reacties die per provincie worden gegeven.
De sympathiserende reactie op de vluchtelingen die constant te lezen is, is een
uitzondering als het wordt vergeleken met moderne vluchtelingenstromen, waar de reactie van
de kranten vanaf het begin van de stroom negatief is en dit door de gehele periode dat de
vluchtelingen aanwezig zijn een probleem blijft, zoals bij de vluchtelingen in Canada in 2010.
De vraag die na dit onderzoek naar voren komt, is de vraag waarom de Nederlanders
met zoveel gemak een miljoen vluchtelingen opvingen, terwijl de vluchtelingenkampen die
tegenwoordig voor ongeveer duizend Syrische vluchtelingen worden opgericht, worden
bekogeld met stenen. Wellicht heeft dit te maken met het broedergevoel dat België en
Nederland nog verbond, of het kleine cultuurverschil dat tussen deze landen was, wellicht heeft
het te maken met het plichtsgevoel dat Nederland had als neutrale natie, of met de morele
gevoelens die in de samenleving aan het begin van de twintigste eeuw nog een veel grotere rol
speelden dan nu. Het kan ook juist te maken hebben met recente gebeurtenissen: nadat een
aanslag op de Twin Towers in New York duizenden levens kostte, en na de moord op Theo van
Gogh, zijn er grote spanningen ontstaan en nam de angst voor religieus extremisme sterk toe,
met name het extremisme vanuit een Islamitische overtuiging, waar veel moderne vluchtelingen
vandaan komen. De vrees voor meer aanslagen zorgt wellicht voor een gebrek aan empathie
vanuit de Nederlandse samenleving.
Dit zijn slechts suggesties, aangezien een kort antwoord op deze vraag niet mogelijk is.
Het zou een interessant vervolg onderzoek zijn. De kritiserende reacties zijn in dit onderzoek
tegenover de sympathiserende reacties gezet, en in de reacties op de moderne
vluchtelingenstromen zouden de laatste wellicht in het achterhoofd kunnen worden gehouden,
28

opdat de focus van het vluchtelingenbeleid niet slechts op de mogelijke problemen ligt. In de
Eerste Wereldoorlog, toen er in Nederland nog maar zes miljoen mensen woonden, wisten de
Nederlanders toch een miljoen Belgische vluchtelingen in het land op te vangen. Nederland
heeft zich in deze periode van haar beste kant laten zien, en heeft met haar vluchtelingenbeleid
vele levens gered. Het is een periode uit de Nederlandse geschiedenis waar met trots naar
teruggekeken kan worden, en een periode die in het achterhoofd kan worden gehouden wanneer
het vluchtelingenbeleid opnieuw wordt aangescherpt.
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Appendix 1 – De Stromingen
Stroming
Joods
Katholiek
Liberaal
Lokaal
Nationaal
Protestants
Regionaal
Socialistisch

Percentage van krantenartikelen
0,32%
16,77%
8,06%
38,06%
1,94%
5,81%
26,45%
2,58
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Appendix-2: De Kranten
Krantentitel
Algemeen Handelsblad
Amertfootsch Dagblad / De Eemlader
Amertsfoortshe Courant
Arnhemse Courant
Bredasche Courant
Breskensche Courant
De Eembode
De Gooi- en Eemlander: nieuws en
advertentieblad
De Graafschap-bode: nieuws en advertentieblad
voor vele steden
De Grondwet
De Maasbode
De Nieuwe Koerier Maas- en Roerbode
De Telegraaf
De Tijd: Godsdienstig-Staatkundig Dagblad
De Waterlander
De Zeeuw. Christelijk-Historisch Nieuwsblad
De Zuid-Willemsvaart
Delftsche Courant
Eindhovensch Dagblad
Goedkope Purmerender Courant
Goessche Courant
Haagsche Courant
Haarlem’s Courant
Heldersche Courant
Het Centrum
Het nieuws van den dag: kleine courant
Het volk: dagblad van de arbeiders
Ierseksche en Thoolse Courant
Leeuwarder Courant
Limburgs Belang
Middelburgsche Courant
Nieuws Israelitisch Dagblad
Nieuwe Apeldoornsche Courant
Nieuwe Rotterdamsche Courant
Nieuwe Tilburgsche Courant
Nieuwe Zeeusche Courant
Nieuwsblad van Friesland: Hepkema’s Courant
Nieuwsblad van het Noorden
Onze Eilanden
Provinciale Drentsche en Asser Courant
Provinciale Geldersche en Nijmeegse Courant
Provinciale Noordbrabantsche en ’s
Hertogenbossche Courant
Provinciale Overijsselsche en Zwolse Courant

Provincie
Noord-Holland
Utrecht
Utrecht
Gelderland
Noord-Brabant
Zeeland
Noord-Holland

Gebied
Nationaal
Lokaal
Lokaal
Lokaal
Lokaal
Lokaal
Lokaal
Lokaal

Gelderland

Regionaal

Noord-Brabant
Zuid-Holland
Limburg
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Zuid-Holland
Noord-Brabant
Noord-Holland
Zeeland
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Utrecht
Noord-Holland
Noord-Holland
Zeeland
Friesland
Limburg
Zeeland
Noord-Holland
Gelderland
Zuid-Holland
Noord-Brabant
Zeeland
Friesland
Groningen
Zeeland
Drenthe
Gelderland
Noord-Brabant

Nationaal
Nationaal
Regionaal
Nationaal
Nationaal
Lokaal
Regionaal
Regionaal
Lokaal
Regionaal
Lokaal
Lokaal
Lokaal
Lokaal
Lokaal
Nationaal
Lokaal
Nationaal
Lokaal
Regionaal
Regionaal
Lokaal
Nationaal
Lokaal
Lokaal
Lokaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal
Lokaal
Regionaal
Regionaal
Regionaal

Overijssel

Regionaal

Stroming
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Rotterdamsch Nieuwsblad
Rotterdamsche Courant
Schager Courant
Schuitemakers Purmerender Courant
Texelse Courant
Tilburgsche Courant
Twentsch Dagblad Tubantia
Vlissingse Courant

Zuid-Holland
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Twente
Zeeland

Lokaal
Lokaal
Lokaal
Lokaal
Lokaal
Lokaal
Regionaal
Lokaal
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Appendix-3: Het zoekproces
Datum

Gezocht op

26-042018, 2804-2018
en 01-052018.

Belgische
vluchtelingen reactie,
periode 01-01-1914
t/m 31-12-1918

01-052018

Belgische
vreemdelingen
reactie, periode 01-011914 t/m 31-12-1918
Belgische gevluchten,
periode 01-01-1914
t/m 31-12-1918

01-052018 en
03-052018

Zoekresultaten in
krantenartikelen
Met deze
zoekopdracht zijn er
90 krantenartikelen
gevonden.

Met deze
zoekopdracht zijn er
19 krantenartikelen
gevonden
Met deze
zoekopdracht zijn er
144 krantenartikelen
gevonden.

Methodologie
Nadenken over artikel uit Algemeen
Handelsblad: duidelijke zorgen om
de opvang van Belgen. Is dit dan
geen positieve berichtgeving?
In de Provinciale Noordbrabantsche
en ’s Hertogenbossche krant een
informatief artikel over
aangekomen vluchtelingen: buiten
beschouwing gelaten.
In Algemeen Handelsblad een
algemeen artikel over inentingen
waarin de Belgische Vluchtelingen
worden genoemd omdat zij ook
ingeent worden. Buiten
beschouwing gelaten.
Artikel over het verloop van de
oorlog uit de Preanger-bode, de
Provinciale Overijsselsche en
Zwolse courant en de Provinciale
Noordbrabantsche en ’s
Hertogenbossche courant buiten
beschouwing gelaten.
Nadenken over de vraag of kranten
uit de koloniën wel of niet mee
moeten worden genomen. Voor nu
wel toegevoegd.
Nadenken over wat negatief precies
betekent.
Veel dezelfde artikelen als op de
vorige zoekterm, dus nadenken over
nieuwe zoektermen.
Artikel over verloop van de oorlog
genegeerd, ondanks dat het ging
over bevolking die schoot (De Tijd,
07-08-1914).
Artikel over verschillende
vluchtelingen niet opgenomen (De
Tijd, 29-08-1914).
Feitelijke berichtgeving over de
terugkeer van de Belgen genegeerd.
Nadenken over kranten die elkaar
kopiëren: waren er afspraken tussen
kranten over dit gedrag?
Nadenken over wat te doen met
artikelen die zich uitspreken tegen
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03-052018

Reactie op de Belgen,
periode 01-01-1914
t/m 31-12-1918

Met deze
zoekopdracht zijn er
255 krantenartikelen
gevonden

03-052018

Belgenkwestie,
periode 01-01-1914
t/m 31-12-1918

Met deze
zoekopdracht is er 1
krantenartikel
gevonden
Met deze
zoekopdracht zijn er
3.108
krantenartikelen
gevonden

03-05Belgen kwestie,
2018, 06- periode 01-01-1914
05-2018, t/m 31-12-1918
07-052018

07-052018

Belgen onrust, periode Met deze
01-01-1914 t/m 31zoekopdracht zijn er
12-1918
725 krantenartikelen
gevonden

07-052018

Belgische
vluchtelingen onrust,
periode 01-01-1914
t/m 31-12-1918

15-052018

Vervelende
vluchtelingen, periode
01-01-1914 t/m 3112-1918.
15-05Arme vluchtelingen,
2018, 17- periode 01-01-1914
05-2018 t/m 31-12-1918.

Met deze
zoekopdracht zijn er
336 krantenartikelen
gevonden
Met deze
zoekopdracht zijn er
34 krantenartikelen
gevonden
Met deze
zoekopdracht zijn er
3.138

Duitsers. Heeft niet perse met de
vluchtelingen te maken (Rott.
nieuwsblad, 21-08-1914)
Of artikelen die zich positief
uitspreken over het Belgische leger
(Rott. nieuwsblad, 09-10-1914)
De meeste artikelen hier zijn niet
nuttig, en degenen die dat wel zijn,
zijn al bekeken. Dus maar gekeken
tot pagina 5, omdat de focus van de
zoekterm voornamelijk op ‘de’ en
‘op’ lag. Dit levert geen nuttige
resultaten op.

Veel artikelen die over de annexatie
kwestie gaan, dit is echter na de
oorlog en heeft weinig met de
meningen over de vluchtelingen te
maken (behalve woede over
ondankbaarheid).
Na het bekijken van 130
krantenartikelen gestopt, omdat de
resultaten zeer weinig zijn en een
steeds groter gedeelte gaat over de
annexatie. Zoektermen moeten
aangescherpt worden.
Nuttige artikelen gevonden, maar
na 200 artikelen (pagina 20) al een
tijd niks gevonden. De artikelen
lijken vanaf dan voornamelijk over
de voortgang van de oorlog te gaan,
en Belgen en onrust worden niet
meer verbonden.
Na het bekijken van 120
krantenartikelen gestopt, omdat er
geen nuttige / alleen al eerder
gelezen artikelen naar boven
komen.

In al deze artikelen wordt de
goedheid van de Nederlander wel
naar voren gebracht. Is niet
noodzakelijk dit nu op te nemen,
39

krantenartikelen
gevonden.

17-052018

Vluchtelingen
vraagstuk, periode 0101-1914 t/m 31-121918.

Met deze
zoekopdracht zijn er
1.175
krantenartikelen
gevonden.
17-05Vluchtelingenkampen, Met deze
2018, 19- periode 01-01-1914
zoekopdracht zijn er
05-2018 t/m 31-12-1918
367 krantenartikelen
gevonden

19-052018

Vluchtelingen
problemen, periode
01-01-1914 t/m 3112-1918
Vluchtelingen
onzedelijk, periode
01-01-1914 t/m 3112-1918
Vluchtelingen
gevaarlijk, periode 0101-1914 t/m 31-121918

19-052018

19-052018

01-062018

01-062018

Belgische
uitgewekenen reactie,
periode 01-01-1914
t/m 31-12-1918
Belgische
uitgewekenen
problemen, periode
01-01-1914 t/m 3112-1918

Met deze
zoekopdracht zijn
138 krantenartikelen
gevonden.
Met deze
zoekopdracht zijn 16
krantenartikelen
gevonden.
Met deze
zoekopdracht zijn
1.191
krantenartikelen
gevonden.
Met deze
zoekopdracht zijn 14
krantenartikelen
gevonden
Met deze
zoekopdracht zijn 15
krantenartikelen
gevonden

maar goed in gedachten te houden
als ik besluit hier nog verder op in
te gaan.
De vele krantenartikelen waarin
comités om spullen vragen zijn
genegeerd.
Na het bekijken van 600
krantenartikelen gestopt omdat er
geen nuttige artikelen meer te
vinden zijn. De woorden worden
niet meer verbonden en de
informatie is allemaal informatief
over aantallen vluchtelingen die
aankomen.
Na het bekijken van 200 artikelen
gestopt omdat de artikelen die naar
boven komen dezelfde zijn als al
eerder gevonden artikelen, of niet
nuttig zijn.
Negatief over de kampen wordt nu
geklasseerd als positief over de
vluchtelingen, maar dan zou het
andersom ook zo moeten zijn…
Nadenken over waarom ik dit zo
neer heb gezet (volgens mij uit
Artikel van Roodt).
Gestopt na 140 artikelen omdat er
geen nuttige resultaten uit kwamen.

Gestopt na 200 artikelen omdat er
na de woorden niet meer met elkaar
worden verbonden, en er artikelen
over voetbal naar boven komen.
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03-062018

03-042018

Datum

21-052018

21-052018

21-052018

21-052018

21-05-2018,
22-052018
22-052018

22-052018

22-052018

Belgische
vluchtelingen
problemen, periode
01-01-1914 t/m 3112-1918
Belgische
vluchtelingen moeten
terug, periode 01-011914 t/m 31-12-1918

Met deze
zoekopdracht zijn 72
krantenartikelen
gevonden
Met deze
zoekopdracht zijn
3.964
krantenartikelen
gevonden

Gezocht op

Zoekresultaten in
Externe
Krantenartikelen
Belgische
Met deze
vluchtelingen reactie, zoekopdracht zijn 49
periode 01-01-1914
krantenartikelen
t/m 31-12-1918
gevonden.
Belgische
Met deze
vreemdelingen
zoekopdracht zijn 10
reactie, periode 01-01- krantenartikelen
1914 t/m 31-12-1918
gevonden.
Belgische gevluchten, Met deze
periode 01-01-1914
zoekopdracht zijn 39
t/m 31-12-1918
krantenartikelen
gevonden
Reactie op de Belgen, Met deze
periode 01-01-1914
zoekopdracht zijn
t/m 31-12-1918
112 krantenartikelen
gevonden
Belgen kwestie,
Met deze
periode 01-01-1914
zoekopdracht zijn
t/m 31-12-1918
1.470
krantenartikelen
gevonden.
Belgen onrust, periode Met deze
01-01-1914 t/m 31zoekopdracht zijn
12-1918
375 krantenartikelen
gevonden.
Belgische
Met deze
vluchtelingen onrust,
zoekopdracht zijn
periode 01-01-1914
203 krantenartikelen
t/m 31-12-1918
gevonden.

Vervelende
vluchtelingen, periode

300 bekeken. Daarna beginnen de
zoekresultaten erg nutteloos te
worden.

Methodologie

Informatieve berichten over de
vluchtelingen zijn genegeerd.

Vanaf pagina 3 al artikelen die
alleen het woord ‘op’ hebben, dit is
dus geen nuttige zoekterm.
Na het bekijken van 220
krantenartikelen gestopt, omdat de
woorden niet meer met elkaar
worden verbonden.
Na het bekijken van 150
krantenartikelen gestopt omdat er
geen nuttige krantenartikelen meer
naar boven komen.
Na het bekijken van 130
krantenartikelen gestopt omdat er
geen nuttige resultaten meer naar
boven komen (de woorden worden
niet verbonden en het gaat niet over
zaken die van belang zijn voor het
onderzoek, veel is informatief)

Met deze
zoekopdracht zijn 34
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22-052018

29-052018

29-052018

30-052018

30-052018

30-052018

01-062018

01-062018

01-01-1914 t/m 3112-1918.
Arme vluchtelingen,
periode 01-01-1914
t/m 31-12-1918.

krantenartikelen
gevonden.
Met deze
zoekopdracht zijn
1.172
krantenartikelen
gevonden
Vluchtelingen
Met deze
vraagstuk, periode 01- zoekopdracht zijn
01-1914 t/m 31-12479 krantenartikelen
1918
gevonden
Vluchtelingenkampen, Met deze
periode 01-01-1914
zoekopdracht zijn 78
t/m 31-12-1918
krantenartikelen
gevonden
Vluchtelingen
Met deze
problemen, periode
zoekopdracht zijn 68
01-01-1914 t/m 31krantenartikelen
12-1918
gevonden
Vluchtelingen
Met deze
onzedelijk, periode
zoekopdracht zijn 14
01-01-1914 t/m 31krantenartikelen
12-1918
gevonden
Vluchtelingen
Met deze
gevaarlijk, periode 01- zoekopdracht zijn
01-1914 t/m 31-12664 krantenartikelen
1918
gevonden
Belgische
Met deze
uitgewekenen reactie, zoekopdracht zijn 6
periode 01-01-1914
krantenartikelen
t/m 31-12-1918
gevonden
Belgische
Met deze
uitgewekenen
zoekopdracht zijn 10
problemen, periode
krantenartikelen
01-01-1914 t/m 31gevonden
12-1918

Datum

Gezocht op

03-062018

Belgische
vluchtelingen, 1914
Belgische
vluchtelingen, 1915
Belgische
vluchtelingen, 1916
Belgische
vluchtelingen, 1917
Belgische
vluchtelingen, 1918

Zoekresultaten in
Archieven.nl
110 krantenartikelen

200 krantenartikelen bekeken ??

150 krantenartikelen bekeken,
daarna worden de resultaten niet
langer nuttig om mee te werken

180 artikelen bekeken, maar geen
artikelen komen meer in
aanmerking. Zelfde artikelen
worden opnieuw gevonden.

Methodologie

35 krantenartikelen
7 krantenartikelen
2 krantenartikelen
2 krantenartikelen
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