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weken vonden de meeste Nederlanders dat 
die Belgen wel weer naar huis konden, ook al 
was hun land nog bezet. 

Bepaalde gewoonten van Belgen waren 
trouwens gaan irriteren: vaak te luidruchtig 
en teveel cafébezoek, vond men. En vooral 
bij de werkloze arbeiders wekte de onder-
steuning van al  die vluchtelingen jaloezie 
op. De meeste Belgen trokken, mede onder 
druk van de Nederlandse overheid, al vóór 
het eind van 1914 naar huis. 

hUMAnItAIre MInIMUM Ongeveer 100.000 
Belgen bleven hier hangen gedurende de rest 
van de oorlog. Zij probeerden een redelijk 
bestaan op te bouwen. De Belgen die waren 
ondergebracht bij particulieren, hadden het 
niet gemakkelijk. Zij werden vaak behandeld 
als onmondige kinderen, waarbij het Neder-
landse gastgezin bepaalde hoe ze hun geld 
moesten besteden en hoe laat ze `s avonds 
binnen moesten zijn. De rek was eruit bij 
de Nederlanders: men beperkte zich tot een 
humanitair minimum, en daar bleef het bij.

tentoonSteLLIng Over al dit soort bijzon-
dere elementen zal in de nieuwe tentoonstel-
ling ‘De Groote Oorlog, Belgen in het Soes-
terkwartier’ belangrijke nieuwe informatie
onder de aandacht van de bezoekers worden 
gebracht. 
Het Soesterkwartier was in die jaren nog 
maar nauwelijks bewoond. Behalve in het 
buurtje het Sasje nabij de Eem en nog wat 
huizen langs de Koppel  en in de nabijheid 
van De Gasfabriek, waren alleen de straten 
in de omgeving van de Spoorwegovergang, 

gelegen in het verlengde van de Snouckaert-
laan en verder tot aan de St. Bonifaciusstraat 
nog maar pas bewoond. 
 
BeSeF Verantwoordelijk voor de inrichting
van  dit  deel van de expositie is Ruurd 
Elsmann, een geboren en getogen Soester-
kwartier, die op een bepaald moment in zijn 
leven gegrepen werd door het besef dat wij 
Nederlanders geen weet ervan hebben wat er 
zich  in die tijd zo vlak aan onze landsgren-
zen heeft afgespeeld. 

Verantwoordelijk voor de inrichting van ‘de 
Groote Oorlog’ in de expositie van het Wijk-
museum  is Ruurd Elsmann, een geboren 
en getogen Soesterkwartierder die op een 
bepaald moment in zijn leven gegrepen werd 
door het besef dat wij Nederlanders geen
weet ervan hebben wat er zich  in die 
tijd zo vlak aan onze landsgrenzen heeft 
afgespeeld. Elsmann zal onder ander met 
inbreng van zijn persoonlijke herinneringen 
dit deel van de expositie vormgeven.

Belgen in het Soesterkwartier

Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog was het 
neutrale Nederland een 
toevluchtsoord voor naar 
schatting 1 miljoen 
Belgische vluchtelingen. 
Daarvan werden circa 
20.000 opgevangen in en 
om Amersfoort. Velen 
van hen waren 
ondergebracht in 
kampen, maar ook bij 
gastgezinnen in het 
Soesterkwartier. Vanaf 8 
oktober besteedt het 
Wijkmuseum met ‘De 
Groote Oorlog, Belgen in 
het Soesterkwartier’ 
aandacht aan deze 
weinig kleurrijke 
bladzijde uit de recente 
vaderlandse 
geschiedenis.

Arjan Klaver

Weinig mensen 
in Amersfoort 
weten dat ook 

het Soesterkwartier - voor zover de wijk 
toen al bestond - vanaf 1914 overstroomd is 
geweest door Belgische vluchtelingen. De 
Duitse oorlogsmachine trok met geweld door 
het land van onze zuiderburen, maar stuitte 
in augustus 1914 op onverwachte tegen-
stand - met name in de omgeving van Luik. 
Om het Belgische verzet te breken, werden 
onschuldige burgers geëxecuteerd en dorpen 
in brand gestoken. Een miljoen Belgen 
vluchtten daarop in paniek naar Nederlands. 
Koningin Wilhelmina liet via haar troonrede 
in 1914 weten dat alle vluchtelingen met open 
armen zouden worden ontvangen. 

hULPcoMItÉ’S De Nederlandse bevolking 
was in het begin begaan met de vluchteling. 
Lokale particuliere hulpcomités schoten uit 
de grond. Er werd massaal geld en kleding 
ingezameld. De Nederlandse regering greep
pas in toen zij zich realiseerde dat de vluch-
telingen langere tijd in Nederland zouden 
verblijven en de particuliere hulporganisa-
ties de massale toestroom van Belgen niet 
meer aankonden. 
In augustus 1914 besloot het kabinet zoge-
noemde vluchtoorden te bouwen. Ook in en 
om Amersfoort. Welbekend is Elisabethdorp 
in de Bokkeduinen en Albert’s Dorp. Veel 
minder bekend is het Nieuwe Dorp aan de 
Soesterweg. 

coMPLete dorPen De vluchtoorden vorm-
den complete dorpen met soms eindeloze 
rijen slaapbarakken voor duizenden mensen, 
en verder alle mogelijke voorzieningen. 
Vooral armlastigen met bedenkelijke repu-
tatie kwamen terecht in geïsoleerd liggende 
vluchtoorden, zoals souteneurs, prostituees, 
kruimeldieven of asocialen. En verder waren
alleenstaande bejaarden zonder contacten 
vaak aangewezen op een vluchtoord. Ze had-
den daar een zwaar leven, zonder privacy, en 
met een op militaire leest geschoeide dagin-
deling. Te laat aan tafel betekende geen eten, 
terwijl zwaardere vergrijpen konden worden 
bestraft met opsluiting in een straflokaal.

IrrItAtIe Ook in de woonwijken, waar de 
Nederlanders zich aanvankelijk van hun 
beste kant lieten zien door Belgen in huis 
te nemen, duurde die euforie niet lang. Of 
dit ook in het Soesterkwartier het geval is 
geweest, is niet bekend. Maar na een paar 

 p Albert’s Dorp.

 p Belgische soldaten in kamp Zeist. 

 p Ruurd Elsmann, is geboren en getogen in het Soesterkwartier en zal onder ander met inbreng van zijn 
persoonlijke herinneringen een deel van de expositie vormgeven.

5.860 Belgen

Op donderdag 31 januari 1918 sprak 
burgemeester van Randwijck zijn nieuwjaars-
rede uit.  Dankzij deze speech weten we dat 
Amersfoort toen 28.774 inwoners telde, met 
daarnaast nog eens extra 5.860 Belgen. Onze 
zuiderburen hadden dus een behoorlijk 
aandeel in de bevolkingssamenstelling.


