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Samenvatting 

 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog voerde Nederland een neutraliteitspolitiek en hield zich 

afzijdig van de oorlog. Dit macroniveau van de Nederlandse neutraliteitspolitiek kent binnen 

de historiografie een brede vertegenwoordiging. Dit werk geeft echter een verdiepend 

perspectief en omvat een ervaringsgeschiedenis, waarmee het het domein van de 

microgeschiedenis aanraakt. Binnen dit onderzoek staan de ervaringen van Nederlandse 

burgers die niet gemobiliseerd werden of meevochten, maar achterbleven centraal. De vraag 

in hoeverre op het individuele niveau van ‘gewone’ Nederlandse burgers de afzijdigheid en 

neutraliteit van ‘de landelijk politiek’ op macroniveau resoneerde, staat hierbij centraal. 

Om een antwoord te formuleren op deze vraag zijn vier dagboeken van Nederlandse 

burgers onderzocht en is gekeken in hoeverre deze vier schrijvers het standpunt van 

neutraliteit delen en uit hun dagboeken een ervaring van afzijdigheid blijkt. De ervaringen 

zijn bestudeerd vanuit drie domeinen: een politiek domein, waar de ervaringen van de 

schrijvers tegenover de neutrale, afwezige houding van de Nederlandse politiek gelegd 

worden; een militair domein, van waaruit ervaringen met geïnterneerde soldaten en de 

mobilisatie onderzocht worden; en een sociaal domein, waarin de vluchtelingencrisis centraal 

staat.  

Op de drie domeinen laten de dagboekschrijvers zich uit over hun ervaringen met 

verschillende aspecten van de oorlog, deze zijn niet neutraal en niet afzijdig te noemen. Op 

een enkele ervaring na zijn de dagboekschrijvers niet afzijdig maar betrokken bij de 

verschillende aspecten en komen niet neutrale gevoelens naar boven die zich op verschillende 

manieren manifesteren.  

De manier waarop de ervaringen en gevoelens tegenover de verschillende kwesties 

besproken in de drie domeinen zich manifesteren, worden in dit onderzoek besproken. Wat 

echter de bron is van deze verschillen, waar ze vandaan komen en waar ze aan toebedeeld 

kunnen worden is een mogelijk vertrekpunt voor vervolgonderzoek.  
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Inleiding 
 

De toestand bij ons in de plaats is onbeschrijfelijk. Tienduizenden vluchtelingen vullen de 

straten; alles ligt vol ongelukkige mensen; iedereen – niemand uitgezonderd heeft 

vluchtelingen in huis, en nog bedelen honderden om al is het slechts een zitplaats, om toch een 

weinig rust te hebben.1  

 

Met deze woorden omschreef Jacobus Egidius Adrianus van der Veken de verschrikkelijke 

situatie waarin hij op dat moment verkeerde. Het lijkt, wanneer we het visualiseren, op een 

scene uit een oorlogsgebied, op een gevaarlijke en uitzichtloze situatie. Het lijkt op 

hedendaagse taferelen in gebieden ver van dat van ons. Maar niets is minder waar. Deze man, 

die zijn dagboek in het geheim en anoniem schreef, schreef in Roosendaal op 5 september 

1914 deze woorden in zijn dagboek, dat later uitgegeven is met de titel Uit bange 

oorlogsdagen. Dagboek van een Roosendaler.2 

Deze ervaring van de Roosendaler omvat de massale volksverhuizing van Belgen, die 

door de Duitse inval op 4 augustus vluchtten voor hun leven.3 Een op dat moment nog 

onwetend Europa, dat zich verdeeld aan het klaarmaken was voor een slopende, vernietigende 

oorlog, met alle gevolgen van dien. Een in tweeën gesplitst continent, met de Geallieerden 

tegenover de Centralen, vocht een oorlog op twee fronten, het Westelijke en Oostelijke front, 

en het strijdtoneel breidde zich zelfs uit tot buiten Europa. De Eerste Wereldoorlog, ook wel 

de Oorlog, maakte in die vier jaar, tussen 1914 en 1918, miljoenen doden en gewonden; hij 

vernietigde alles op zijn pad en liet miljoenen vluchtelingen na.  

Dit werk gaat echter niet over deze verwoestende oorlog, maar over wat Ivo Kuypers 

aanduidde als haar schaduw. Want tussen de strijdende grootmachten, bevond Nederland zich 

in de schaduw van de oorlog.4 Net als onder andere Spanje, Zwitserland en aanvankelijk 

België, bleef Nederland afzijdig. Gedurende deze vier jaar werden belangrijke beslissingen 

 
1 Jacobus Egidius Adrianus van der Veken, Uit bange oorlogsdagen. Dagboek van een Roosendaler (Roosendaal 

1915) 63. 
2 Jacobus Egidius Adrianus van der Veken, Uit bange oorlogsdagen. 
3 Rob Kammelar, Jacques Sicking en Menno Wielinga, De Eerste Wereldoorlog door Nederlandse ogen. 

Getuigenissen, verhalen – betogen (Amsterdam 2007) 12. 
4 Ivo Kuypers, In de schaduw van de Grote Oorlog. De Nederlandse arbeidersbeweging en de overheid, 1914-

1920 (Amsterdam 2002). 
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gemaakt om de neutraliteit te beschermen, zonder zekerheid of garantie.5 Zoals historicus 

Maartje Abbenhuis omschrijft in haar boek The Art of Staying Neutral: the Netherlands in the 

First World War: ‘it managed to stay out of the world conflict while its neighbours were 

dragged into the war. It could easily have suffered the same fate as neutral Belgium’.6 

Abbenhuis omschrijft hier een grote angst die heerste in Nederland, want ook België 

verklaarde zich in eerste instantie neutraal, maar Duitsland accepteerde de neutraliteit niet en 

viel België in de eerste maand van de oorlog binnen. Deze schending van de Belgische 

neutraliteit had catastrofale gevolgen. België werd bijna volledig geraakt door de oorlog, en 

werd onderdeel van het strijdtoneel van het Westelijke front. Hierdoor ontstond een massale 

volksverhuizing van Belgische burgers die door oorlog hun huizen moeten ontvluchten. Meer 

dan een miljoen Belgen staken de grens over naar Nederland, waar de Nederlandse bevolking 

in één nacht tijd verzesvoudigd werd.7  

De vluchtelingencrisis was een van de vele uitdagingen voor Nederland en een 

voorbeeld van wat Abbenhuis in haar boek omschrijft als een indirecte betrokkenheid, zonder 

garantie, immuniteit of onaantastbaarheid.8  

 

Naast Abbenhuis hebben tal van historici geschreven over de Nederlandse neutraliteitspolitiek 

tijdens de Eerste Wereldoorlog. In zijn boek Buiten schot. Nederland tijdens de Eerste 

Wereldoorlog contesteert historicus Paul Moeyes als een van de eerste de misvatting dat ‘de 

periode van de Grote Oorlog in Nederland de periode van het Grote Niets is geweest’.9 In zijn 

boek zet hij het Nederland van de Grote Oorlog in een ander daglicht en presenteert hij een 

gestructureerd en ‘simpel overzicht van de feiten’10, waarmee hij de misvatting van 

Nederlands buitengeslotenheid van de oorlog door de gevoerde neutraliteitspolitiek de wereld 

uit helpt.  

Het boek van Moeyes past binnen een trend die zich eind vorige eeuw/begin deze 

eeuw ontwikkelde, waarbij er een stijgende belangstelling, zowel op maatschappelijk als 

historisch en wetenschappelijk niveau, opkwam voor Nederland tijdens de Eerste 

Wereldoorlog. Een ander voorbeeld van deze heroriëntatie is het boek Leven naast de 

 
5 Maartje Abbenhuis, The art of staying neutral. The Netherlands in the First World War, 1914-1918 

(Amsterdam 2006) 96. 
6 Abbenhuis, The art of staying neutral, 24. 
7 Ibidem, 96. 
8 Ibidem, 17. 
9 Paul Moeyes, Buiten schot: Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog 1914-1918 (Amsterdam 2011) 12. 
10 Moeyes, Buiten schot, 12. 
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catastrofe. Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog, een bundel van lezingen die werden 

gehouden tijdens een studiedag met dezelfde naam, georganiseerd door de Erasmus 

Universiteit op 15 december 2000.11 De lezingen in dit boek zijn gegroepeerd in vier thema´s: 

militaire aspecten, sociaal-bestuurlijke vraagstukken, de sociaal-economische component en 

de culturele component. Verschillende historici, zoals Wim Klinkert en Evelyn de Roodt 

delen in dit boek hun expertise over Nederland, de neutraliteit en de gevolgen van de Eerste 

Wereldoorlog voor beiden.  

Ook academici Wim Klinkert en Samuël Kruizinga weidden, samen met Paul Moeyes, 

een boek aan de Eerste Wereldoorlog en de Nederlandse neutraliteit, gepresenteerd als 

nationaal gedenkboek van deze periode in de onderbelichte Nederlandse geschiedenis, met de 

naam Nederland Neutraal. De Eerste Wereldoorlog.12  

Dit is nog maar een greep uit de recente literatuur. De rode draad in deze nieuwere 

werken is het nuanceren van de Nederlandse neutraliteit en het aankaarten van de vaak 

vergeten gevolgen en aspecten van de Grote Oorlog op en in Nederland. 

 

Ook dit onderzoek is gericht op een analyse van de effecten van de Grote Oorlog en de 

neutraliteit in Nederland. Het zal echter, zoals eerder vermeld, een andere insteek hebben. 

Waar de meeste studies voorbeelden van nationale geschiedschrijving zijn en kijken naar 

macroniveaus van het politieke of militaire domein van de neutraliteitspolitiek, zal ik een 

poging doen deze vier jaar, die zoals historicus Maarten Brands ‘[…] de blinde vlek in het 

historisch bewustzijn van Nederland’13 wordt genoemd, tastbaar te maken en een persoonlijk 

karakter te geven. Ik volg hiermee de historici Rob Kammelar, Jacques Sicking en Menno 

Wielinga. Zij stelden de bloemlezing ‘De Eerste Wereldoorlog door Nederlandse Ogen’ 

samen, waarin zij het volgende vaststelden over hun gekozen perspectief ‘van onderop’: ‘Het 

blijft aangrijpend en fascinerend hoe een hoofdstuk uit de geschiedenis plotseling heel 

dichtbij, soms zelfs angstig dichtbij kan komen, als je luistert naar mensen die zo’n periode 

zelf hebben meegemaakt.’14  

 
11 Hans Binneveld, Martin Kraaijestein, Marja Roholl en Paul Schulten ed., Leven naast de catastrofe. Nederland 

tijdens de Eerste Wereldoorlog (Hilversum 2017). 
12 Wim Klinkert, Samuel Kruizinga en Paul Moeyes, Nederland neutraal. De Eerste Wereldoorlog 1914-1918 

(Amsterdam 2014). 
13 Maarten Brands, ‘The Great War die aan ons voorbijging. De blinde vlek in het historisch bewustzijn van 

Nederland’, in: M. Berman en Johannes Cornelis Hendrik Blom, Het Belang van de Tweede Wereldoorlog (Den 

Haag 1997). 
14 Kammelar, Sicking en Wielinga, De Eerste Wereldoorlog door Nederlandse ogen, 7. 
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Net als deze bloemlezing zal dit werk een ervaringsgeschiedenis delen, dan wel vanuit een 

ander perspectief. Verschillende ervaringen zijn terug te vinden in de geschiedschrijving over 

dit onderwerp, waar de focus vaak ligt op het bundelen van alle mogelijke primaire bronnen 

van vaak gemobiliseerde soldaten of zij die daadwerkelijk vochten in de oorlog, zoals de 

bestudeerde brieven van Arthur Knaap en Willem van Iependaal, twee gemobiliseerde 

mannen, in de bloemlezing van Kammelar, Sicking en Wielinga.15  

Dit werk zal een poging doen een verdiepend inzicht te geven en de aandacht te 

vestigen op de ervaringen van Nederlandse burgers tijdens de Eerste Wereldoorlog: de Grote 

Oorlog door de ogen van Nederlandse burgers die niet gemobiliseerd werden of meevochten, 

maar achterbleven. De vraag is in hoeverre op het individuele niveau van ‘gewone’ 

Nederlandse burgers de afzijdigheid en neutraliteit van ‘de landelijk politiek’ op macroniveau 

resoneerde: in hoeverre deelden de vier hoofdrolspelers van dit verhaal het standpunt van 

neutraliteit en spreekt uit hun dagboeken ook inderdaad de ervaring van afzijdigheid? Om de 

opvattingen en ervaringen zo gedetailleerd en zorgvuldig mogelijk te bestuderen, zal 

neutraliteit worden uitgesplitst in drie domeinen. Deze zullen later worden toegelicht. 

 

Met de keuze voor deze invalshoek raakt dit onderzoek het domein van de microgeschiedenis. 

Ook Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel en Valeria Galimi gaan in hun artikel ‘Microcosms 

of the Holocaust: Exploring New Venues into Small-Scale Research of the Holocaust’ het 

verband aan met de microgeschiedenis, dan wel van de Holocaust, en halen in hun uitleg van 

de betekenis de Italiaanse historicus Carlo Ginzburg aan: ‘According to its founding father, 

Carlo Ginzburg, microhistory is “the intensive historical investigation of a relatively well-

defined smaller object, most often a single event, or a village community, a group of families, 

even an individual person.’16 In hun artikel staan niet de grote lijnen van de Holocaust 

centraal, maar juist het verhaal van ‘gewone’ burgers en hun aandeel, hun ontwikkelingen en 

hun ervaringen.17 Von Frijtag Drabbe Künzel en Galimi omarmen deze microgeschiedenis 

onder andere, zo schrijven ze, ‘because it offers a gateway to a different dimension of 

 
15 Jacques Sicking, Hoe Nederlanders de Eerste Wereldoorlog hebben beleefd – Prozateksten geven indringend 

beeld van beleving Grote Oorlog (Lezing ter gelegenheid van de studieconferentie ‘Wankel evenwicht. Neutraal 

Nederland en de Eerste Wereldoorlog, Rotterdam 2007), https://www.wereldoorlog1418.nl/beleving-eerste-

wereldoorlog/index.html (21 december 2020). 
16 Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel en Valeria Galimi, ‘Microcosms of the Holocaust: Exploring New 

Venues into Small-Scale Research of the Holocaust’, Journal of Genocide Research 21 (2019) 3, 335-341, 

aldaar 336. 
17 Von Frijtag Drabbe Künzel en Galimi, ‘Microcosms of the Holocaust: Exploring New Venues into Small-

Scale Research of the Holocaust’, 335. 

https://www.wereldoorlog1418.nl/beleving-eerste-wereldoorlog/index.html%20(21
https://www.wereldoorlog1418.nl/beleving-eerste-wereldoorlog/index.html%20(21
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analysis: that of emotions and feelings, perceptions and beliefs.’18 Deze emoties, gevoelens, 

opvattingen en overtuigingen zullen ook in dit werk het centrale uitgangspunt zijn, in de hoop 

deze ervaringen tot leven te brengen, zoals Sicking in zijn bloemlezing beschreef: 

 

Over deze vorm van geschiedenisbeoefening, waarin egodocumenten zoals dagboeken, 

brieven, memoires, verhalen en verslagen centraal staan, schreef Arnold Heumakers indertijd 

in NRC Handelsblad: ‘Als ze [...] goed geschreven zijn, komt het verleden voor het lezersoog 

tot leven, in al zijn fascinerende onbevattelijkheid. De context vervaagt, het grote verhaal 

wordt tijdelijk vergeten, en de abstracte kennis verandert in een concrete ervaring.19 

 

Binnen dit werk zullen van deze egodocumenten zoals aangegeven enkel dagboeken gebruikt 

worden, mede door de omvang en de grote hoeveelheid egodocumenten maar ook omdat 

voornamelijk dagboeken de ervaren emoties in kaart brengen. Historicus Marijke van Faassen 

onderzocht de waarde van dagboeken, en kwam tot de conclusie dat getuigenissen uit 

dagboeken op zichzelf al waarde hebben voor de geschiedschrijving, zeker wanneer het gaat 

om een visie op gebeurtenissen20: ‘Bestudering of uitgave van een groep dagboeken, die 

betrekking hebben op dezelfde periode of afkomstig zijn van mensen uit dezelfde 

maatschappelijke kring, stand of levensomstandigheden kan een hoger profijt bieden voor het 

wetenschappelijk onderzoek.’21  

 

Voor dit werk is gebruik gemaakt van de dagboeken van vier Nederlandse burgers: Jacobus 

Egidius Adrianus van der Veken uit Roosendaal, Geertruida Maria Rosalina Thőne uit 

Leeuwarden, Salomon Frederik van Oss uit Den Haag en Johan Christiaan Schröder uit 

Amsterdam. De keuze voor deze prachtige dagboeken kent geen afbakening van plaats, tijd, 

leeftijd of geslacht maar kent zijn basis in het beperkte digitale aanbod. De ervaringen die van 

der Veken, Thőne, van Oss en Schröder opschreven in hun dagboeken zullen aan de hand van 

drie domeinen onderzocht worden: een politiek, militair en sociaal domein. Deze domeinen 

zullen kort geïntroduceerd worden aan het begin van elk hoofdstuk. 

 
18 Von Frijtag Drabbe Künzel en Galimi, ‘Microcosms of the Holocaust: Exploring New Venues into Small-

Scale Research of the Holocaust’, 336.  
19 Sicking, Hoe Nederlanders de Eerste Wereldoorlog hebben beleefd, 

https://www.wereldoorlog1418.nl/beleving-eerste-wereldoorlog/index.html (21 december 2020). 
20 Marijke van Faassen, ‘Het dagboek: een bron als alle andere?’, Theoretische Geschiedenis 18 (1991) 1, 3-17, 

aldaar 4. 
21 Faassen, ‘Het dagboek: een bron als alle andere?’, 14. 

https://www.wereldoorlog1418.nl/beleving-eerste-wereldoorlog/index.html%20(21
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Hoofdstuk één zal de dagboeken en haar schrijvers introduceren. Hoofdstuk twee zal zich 

bezighouden met de vraag hoe de vier dagboekschrijvers dachten over de (internationale) 

politieke positie van Nederland en de gevoerde neutraliteitspolitiek, en in hoeverre zij ook 

zelf neutraal in de strijd stonden. Hoofdstuk drie zal vervolgens kijken naar het militaire 

domein, in het bijzonder de mobilisatie van het Nederlandse leger en de problematiek van 

geïnterneerde soldaten en krijgsgevangenen en in hoeverre dat de mening van de vier 

dagboekschrijvers beinvloedde. Het laatste hoofdstuk zal zich richten op de ervaring van de 

Nederlandse burger met de veranderende sociale aspecten, namelijk de vluchtelingencrisis, 

ten tijde van de oorlog. Met het bestuderen van de woorden van hen die de Grote Oorlog 

hebben meegemaakt kan er uiteindelijk een antwoord op de hoofdvraag worden geformuleerd: 

in hoeverre ervoeren de vier hoofdpersonen van dit verhaal de, voor dit onderzoek opgestelde, 

verschillende domeinen van de Eerste Wereldoorlog neutraal en afzijdig?  
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Hoofdstuk 1 – Vier Nederlandse dagboekschrijvers, een introductie 
 

Jacobus Egidius Adrianus van der Veken 

 

Jacobus van der Veken schreef gedurende de oorlog zijn dagboek in het geheim, en gaf 

zichzelf de naam ‘een Roosendaler’. Het eerste jaar van zijn dagboek verscheen in druk, 

uitgegeven onder deze anonieme naam. Geheel anoniem is van der Veken niet lang gebleven. 

Volgens zijn zoon, die op wens van zijn vader het manuscript na zijn dood in 1944 aan de 

Parochie St. Jan de Dooper in Roosendaal schonk, een enkele dag: ‘Doch de Roosendaalsche 

bevolking, die den verteltrant van Vader kende (hij was een boeiend verteller) was enkele 

dagen na het verschijnen overtuigd dat Vader de auteur van “Het Dagboek van een 

Roosendaler”, “Uit bange oorlogsdagen” was.’22  

Van der Veken was een katholieke man, van beroep behanger en een nauw betrokken 

burger van Roosendaal. Hij werd geboren op 24 november 1866 in Roosendaal, en stierf ook 

daar 78 jaar later op 14 juli 1944. Hij trouwde met Elisabeth Eleonora Maria Tierolff, met wie 

hij 7 kinderen kreeg. Van der Veken schreef zijn dagboek in eerste instantie niet met het oog 

op het publiceren ervan, maar hoopt alsnog een herinnering mee te geven:  

 

Toen ik nu een jaar geleden met de samenstelling van dit dagboek begon, was het niet mijne 

bedoeling het later te doen uitgeven. Ik hoop echter dat. Zooals het daar is, het den lezer een 

kleine herinnering zal zijn aan de dagen, welke ons na jaren als een droom zullen 

voorkomen.23 

 

Geertruida Maria Rosalina Thőne 

 

Geertruida Maria Rosalina Thőne werd geboren op 20 december 1893 in Rotterdam. Als kind 

verhuisde ze samen met haar gezin een aantal keer door Nederland, en woonde tijdens de 

Eerste Wereldoorlog in Leeuwarden, samen met haar ouders, twee broers en twee zussen.  

Met het bijhouden van haar dagboek begon ze als eenentwintigjarige vrouw in juli 1914, toen 

 
22 Jacobus Egidius Adrianus van der Veken, Uit bange oorlogsdagen. Dagboek van een Roosendaler. 
23 Van der Veken, Uit bange oorlogsdagen. Lectori Salutem. 
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ze samen met haar vader en broertje Thade een reis door Zwitserland maakte. Over deze reis, 

de moeizame terugkeer naar Nederland, haar vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis en haar 

opvattingen over de oorlog schreef ze gedurende twee jaar in haar dagboek.  

Trui Thőne trouwde met Carsten Thőne en samen kregen ze twee zonen. Het was 

uiteindelijk haar kleindochter, Trui Zweering, die de dagboeken vond en bewerkte voor 

publicatie. Volgens haar kleindochter hield Thőne van haar hond en tuin, las ze graag en was 

een van haar lijfspreuken: ‘Je mag je best vervelen, maar verveel mij er niet mee’.24 

 

Salomon Frederik van Oss  

 

Salomon Frederik van Oss werd op 10 april 1868 geboren in een welvarend gezin. Hij groeide 

op tot een succesvolle zakenman en was van beroep bankier en journalist. In 1896 trouwde hij 

met Winifred Agnes Davidson, met wie hij 8 kinderen kreeg.25  

Voor zaken reisde hij de wereld af, en hij woonde onder andere voor korte perioden in 

Londen en Rusland. Van Oss sprak meerdere talen en werkte als freelancejournalist voor 

verschillende kranten in de landen die hij bezocht.26 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog woonde van Oss met zijn gezin in Den Haag, waar hij 

lid was van de Littéraire Sociëteit De Witte, ook wel De Witte, een besloten vereniging aan 

het Plein in Den Haag. Hij begon zijn dagboek tegen het einde van de oorlog onder het 

pseudoniem Johan Goerée d’Overflacquée, met de naam Uit een geheim dagboek 1918-

1919.27  

 

Johan Christiaan Schröder 

 

Johan Christiaan Schröder, ook wel Kick Schröder, was een journalist en bekende 

Nederlandse sporter. Hij leefde van 11 september 1871 tot 18 december 1938 en woonde de 

 
24 Geertruida Maria Rosalina Thőne, Aantekeningen dagboek 1914-1915 (z.p. 2011), biografische gegevens, 

https://wereldoorlog1418.nl/dagboeken-trui/index.html. 
25 J.M.H.J. Hemels, ‘Oss, Salomon Frederik van (1869-1949), Biografisch Woordenboek van 

Nederland (Amsterdam, 2013), http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn2/oss. 
26 Hemels, ‘Oss, Salomon Frederik van’, http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn2/oss. 
27 Salomon Frederik van Oss, Uit een geheim dagboek 1918-1919. Zijnde de aanteekeningen van den heer Johan 

Goerée d’Overflacquée (Den Haag 1932) Geraadpleegd via DBNL (KB). 

https://wereldoorlog1418.nl/dagboeken-trui/index.html
http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn2/oss
http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn2/oss
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grootste tijd van zijn leven in Amsterdam. Hij was aanvoerder van het Nederlandse 

voetbalteam en daarnaast succesvol cricket speler. In de journalistiek was hij 

sportverslaggever en was hij tijdens de Eerste Wereldoorlog hoofdredacteur van de 

Telegraaf.28  

 Als journalist nam hij geen blad voor de mond en schreef dan ook in de Telegraaf al 

zijn opvattingen en gevoelens over de oorlog. In 1915 werd hij door zijn opvattingen in zijn 

stukken opgepakt wegens het in gevaar brengen van de Nederlandse neutraliteit.29 Tijdens 

deze periode, in het Huis van Bewaring, schreef hij zijn Dagboek van een Amsterdammer, 

onder het pseudoniem Barbarossa.30 Hij werd uiteindelijk niet veroordeeld en volledig 

vrijgesproken in 1917.  

 Schröder was een groot liefhebber van het toneel en schreef kritische recensies over 

verschillende toneelstukken. Zijn liefde voor toneel komt ook in zijn dagboek naar boven 

wanneer hij de Nederlandse politici vergelijkt met toneelrollen. In 1916 schreef hij zijn eigen 

toneelstuk Oorlog aan den Oorlog, dat werd opgevoerd in 1918.31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 Karlijn Mofers, ‘De Rode Duivel’ in: Jonge Historici Schrijven Geschiedenis, 26 (Amsterdam, 2011) 2,3. 
29 Mofers, ‘De Rode Duivel’, 6,7. 
30 Barbarossa (pseud. van Johan Christiaan Schröder), Dagboek van een Amsterdammer (Amsterdam 1917). 
31 Mofers, ‘De Rode Duivel, 33. 
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Hoofdstuk 2 - Het politieke domein  
De neutraliteit door Nederlandse ogen 

 

Nederland was tijdens de Eerste Wereldoorlog een politiek neutraal land en haalt de 

geschiedenisboeken met neutraliteit als het kernbegrip wanneer er gesproken wordt over het 

Koninkrijk der Nederlanden in deze periode.32 Nederland volgde haar eigen handelsbelangen, 

had geen baat bij een oorlog en voerde uiteindelijk succesvolle neutraliteitspolitiek. Zoals 

historicus Wim Klinkert omschrijft in de documentaire ‘14-18 Nederland tijdens de Eerste 

Wereldoorlog’ kon Nederland, met het ook op haar koloniën, alleen verliezen.33 Het kleine 

Nederland begrensde aan alle kanten oorlogvoerende landen maar wist de politieke 

neutraliteit te behouden. Toch waren neutrale landen niet volledig afgeschermd van de oorlog, 

zoals ook Abbenhuis al omschreef in haar boek, en werden ook neutrale landen blootgesteld 

aan de internationale gevolgen.34   

De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat is in hoeverre de vier burgers in hun 

dagboek instemden met de Nederlandse neutraliteitspolitiek. De Nederlandse regering had de 

politiek van neutraliteit omarmd, maar in hoeverre hadden Nederlandse burgers dat ook 

gedaan? Zijn anti-Britse gevoelens, een staartje van de eind 19e -eeuwse Boerenoorlogen, of 

anti-Duitse sentimenten, door de verschrikkingen uit België, terug te vinden in de dagboeken?  

 

Het dagboek van Van der Veken is dan als anti-Duits aan te merken. Al voordat Duitsland de 

aangevraagde neutraliteit van België niet accepteert, en dus voordat de oorlog voor België 

begint, deelt de Roosendaler al zijn anti-Duitse gevoelens. Op 3 augustus 1914 schrijft hij: ‘de 

meeste menschen hier wenschen, dat de Pruis eens goed klop krijgt.’35 Hij noemt de Duitsers 

overmoedig en brutaal 36 en voelt medelijden voor België en Frankrijk, zoals hij schrijft op 29 

augustus 1914: ‘arm België! Arm Frankrijk! In handen van barbaren.’37 Een jaar later kent hij 

zichzelf met letterlijke woorden het stempel ‘anti-Duits’ toe. Op 20 augustus 1915 deelt hij 

 
32 Hans Binneveld, Martin Kraaijestein, Marja Roholl en Paul Schulten ed., Leven naast de catastrofe. Nederland 

tijdens de Eerste Wereldoorlog (Hilversum 2017) 27. 
33 14-18 Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog, documentaire, regie Hein Hoffmann, NTR-VPRO, 2014, 

https://www.anderetijden.nl/aflevering/747/14-18-Nederland-tijdens-de-Eerste-Wereldoorlog. 
34 Abbenhuis, The art of staying neutral, 24. 
35 Van der Veken, Uit bange oorlogsdagen, 14. 
36 Ibidem, 17. 
37 Ibidem, 35. 

https://www.anderetijden.nl/aflevering/747/14-18-Nederland-tijdens-de-Eerste-Wereldoorlog
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het volgende: ‘Men hoort niets dan maar van overwinningen der Duitschers. De pro-

Duitschers jubelen, de anties zitten in zak en asch. Ik ook.’38  

Van der Veken steekt zijn gevoelens tegenover de Duitsers niet onder stoelen of 

banken, maar toch is er ook ambivalentie terug te vinden in zijn opvattingen. Tegenover zijn 

anti-Duitse gevoelens staan immers zijn daden. Van der Veken neemt gedurende de oorlog 

vluchtelingen en militairen van alle nationaliteiten in huis, waarover later meer, en liet zich in 

zijn hulp aan diegenen die het nodig hadden niet leiden door zijn gevoelens tegenover mensen 

met een Duitse nationaliteit. Op 23 oktober 1914 schijft hij:  

 

De drie heeren die bij ons gelogeerd hebben, zijn weer vertrokken. Gisteravond pas te 

halftwaalf kwamen zij binnen, druk pratend. Zij stelden zich aan mij voor. Het waren een 

Belg, een Duitscher en een Rus; met mij als Hollander daarbij vormde het dus wel een mooie 

combinatie.39  

 

Naar mate de oorlog vorderde schrijft van der Veken vaker over Duitsche logees, zonder hier 

een enkele vorm van anti-Duits sentiment bij te voegen tijdens hun aanwezigheid.40 In zijn 

behandeling van hen die hulp nodig hadden bleef hij neutraal en deelde in zijn ervaringen met 

deze verschillende nationaliteiten geen enkele keer een sentiment dat deze neutrale houding 

zou tegenspreken. 

Dit komt ook naar voren tegen het einde van zijn gepubliceerde dagboek, waar hij 

schrijft over gelijkheid en dat welke partij men ook kiest, het uiteindelijk gaat over gelijken, 

allemaal slachtoffer van de oorlog: ‘Welke partij men ook is toegedaan, deze Engelschen en 

Duitschers zijn allen voor ons menschen: ongelukkige mannen, die hun plicht jegens hun 

vaderland hebben gedaan, hun leven hebben veil gehad en ternauwernood aan den zeisslag 

van den dood ontkomen zijn.’41 

Naast zijn neutrale houding tegenover hen die in Nederland te gast zijn, deelt de 

Roosendaler ook een enkele keer zijn ervaring met de neutraliteitspolitiek. Op 23 december 

1914 deelt hij de volgende gebeurtenis: 

 
38 Van der Veken, Uit bange oorlogsdagen, 255. 
39 Ibidem, 85. 
40 Ibidem 105. 
41 Ibidem, 186. 
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Vanmorgen ging een bataljon infanterie naar de grens. De Duitsche militairen, daar aanwezig, 

salueerden. Een Hollandsche soldaat had de onvoorzichtigheid eenige scheldwoorden den 

Duitschers toe te roepen. Misschien had de man gelijk, maar hij mocht het niet doen. Er is 

onmiddellijk raport van gemaakt, wat noodig is. Het is verstandig van onze Regeering, alles, 

ook het geringste te vermijden, waardoor wij in moeilijkheden kunnen komen. Er is toch al 

geschreeuw genoeg dat we in oorlog zullen komen; dan weer met Duitschland, dan weer met 

Engeland.42 

 

Al met al laat Van der Vekens dagboek een ambivalent beeld zien van de mening van de 

auteur in het politieke domein. Hij lijkt de door de regering gevoerde neutraliteitspolitiek te 

steunen, maar laat zich in zijn dagboek vaak negatief uit over het Duitse leger en de Duitse 

regering. Dat weerhoudt hem er echter niet van hulp te verlenen aan individuele Duitse 

vluchtelingen.  

 

Een ander dagboek waaruit anti-Duits sentiment op een vrij letterlijke manier naar voren 

komt, is het dagboek van Geertruida Maria Rosalina Thőne, ofwel Trui Thőne. Op 31 maart 

1915, terwijl de Duitse schepen de Nederlandse torpedeerden, schreef Thőne over deze 

gebeurtenissen het volgende:  

 

In vele gezinnen ontstaan de heftigste oneenigheden over de pro en contra questie. Sommigen 

leden van ’t gezin zijn dan pro en anderen anti Duitschland. Hetgeen bij elk nieuw bericht 

reden tot twisten geeft! Wij zijn het gelukkig allemaal eens (en zeer anti Duitsch, zoals 

trouwens alle redelijk denkende menschen). Slechts handelsmenschen, die er belang bij 

hebben en alle zeer conservatieven, de zeer antisocialisten, zijn nog pro Duitsch. Velen echter 

zijn anti Engelsch.43 

 

Interessant is dat Thőne in dit fragment haar anti-Duitse sentiment deelt in haar dagboek, 

maar dat de ervaringen van de oorlog die ze aan het begin van haar dagboek deelt, een stuk 

minder uitgesproken anti-Duits zijn. Op 4 augustus 1914 bevindt Thőne zich met haar vader 

 
42 Van der Veken, Uit bange oorlogsdagen, 135, 136. 
43 Geertruida Maria Rosalina Thőne, Aantekeningen dagboek 1914-1915 (z.p. 2011), 15 maart 1915, 

https://wereldoorlog1418.nl/dagboeken-trui/index.html. 

https://wereldoorlog1418.nl/dagboeken-trui/index.html
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en broertje in Duitsland en schrijft ze over de ‘eenige’ zoeklichten en de prachtige paarden. 

Ook schrijft ze die dag over het beleefde Duitse leger, dat hen hielp de weg te vinden: ‘’t Is 

bewonderenswaardig zoals het Duitsche leger in elkaar zit. Tot in de kleinste details 

volmaakt.’44 Toch duidt dit geen uitgesproken pro-, of antisentiment en haar ervaring van 

deze eerste dagen van de oorlog die ze in Duitsland meemaakte waren ondanks de moeizame 

reis die ze aflegde met haar gezin, prettig en neutraal: ‘Wij liepen er maar gewoon Hollandsch 

sprekend tusschen door, niemand lette er op.’45 

Waar Thőne in de eerste maand van de oorlog haar lof over het Duitse leger en 

Duitsland zelf uit te spreken, veranderde haar ervaringen met dit land drastisch. In april en 

mei van 1915 schrijft ze over de schepen die de grond in worden geboord en het 

platgebombardeerde Yperen. Ook schrijft ze buitengewoon afkeurend over haar pro-Duitse 

‘vrienden’:  

 

De Duitschers zijn gemeene varkens, ik kan niet uitstaan dat Jan L. Duitsch geworden is … W. 

houdt zich pro Duitsch. En eigenlijk kan het ook best zijn, dat hij het werkelijk is. Zooals 

Vader zegt is het een typisch karaktertrek, sommige menschen worden pro Duitsch geboren, 

hebben de neiging alles van dien kant te beschouwen en blijven dan ook standvastig pro 

Duitsch.46  

 

Thőne schaart zich hiermee duidelijk in het anti-Duitse kamp. Toch ziet ook zij liever dat de 

strijd zo snel mogelijk zou worden beëindigd. In augustus 1915 eindigt zij haar dagboek als 

volgt: ‘Nu is de oorlog al een jaar aan den gang en ’t ziet nog niets naar Vrede uit. Als ’t maar 

geen tachtig jaren worden.’47  

 

In tegenstelling tot de dagboeken van de Roosendaler en Trui Thőne, die misschien wel anti-

Duits dachten maar dat niet in gedrag omzetten, gaat Johan Christiaan Schröder, ook wel 

Kick, die onder het pseudoniem Barbarossa zijn dagboek publiceerde in de Telegraaf, een stap 

verder. Een groot deel van het begin van zijn dagboek is geschreven in het Huis van 

 
44 Thőne, Aantekeningen dagboek 1914-1915, 4 augustus 1914.  
45 Ibidem, 4 augustus 1914. 
46 Ibidem, 8 april 1915; 1 mei 1915; 8 mei 1915. 
47 Ibidem, 1 augustus 1914. 
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Bewaring, waar hij in voorlopige hechtenis zat wegens het in gevaar brengen van de 

Nederlandse neutraliteit.48 Schröders eigen standpunten waren overtuigend anti-Duits, 

waarvoor hij ook aangeklaagd werd. In zijn dagboekdeel genaamd ‘Eet-machines’ schrijft hij 

het volgende:  

 

Laat ons nuchterlijk de zaken beschouwen en de oorzaken van dezen oorlog tot in hun diepste 

diepten nagaan. Wat zien wij dan? Dat Duitschland dezen oorlog begon. Wat is Duitschland? 

Een verzameling Duitschers, en wat zijn of liever waren Duitschers voor den oorlog? Eet-en 

drink-machines, die zich volstopten met worst en bier; die opstonden en aten, die werkten en 

aten, die naar den schouwburg gingen en aten, die naar het concert gingen en aten, die luierden 

en aten, die naar bed gingen en aten.49 

 

Ook bekritiseert Schröder vormen van een volgens hem pro-Duitse houding van publieke 

figuren, zoals die van de hoofdredacteuren van ‘de Nieuwe Courant’50 en politicus Abraham 

Kuyper, wiens pro-Duits sentiment destijds algemeen bekend was.51 Schröder vergeleek de 

politiek met een slecht uitgevoerd en slecht uitziend toneelstuk: ‘Politiek is een mooi ding. 

Precies het tooneel maar behalve de soufleur, die tevens de komische Alte is, en dr. Kuyper 

heet, kent niemand er zijn rol en de acteurs zijn slecht geschminkt bovendien.’52   

Waar Schröder misschien nog wel het hardst over oordeelt, is de houding van het 

ANV, het Algemeen-Nederlands Verbond, een organisatie die zich bezighoudt met ‘de 

samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen op elk gebied bevorderen.’53 Schröder deelt 

op zijn eigen, sarcastische toon, in het dagboekdeel ‘Alg. Ned. Verbond’ zijn ervaring met het 

ANV en hun neutrale houding:  

 

Het Verbond verklaarde zich ‘neutraal’! … België was platgebrand, België werd uitgemoord, 

België werd gebrandschat, het bleef neutraal en opgewekt bleef ik neuriën: ‘Wien Neerlandsch 

 
48 Barbarossa (pseud. van Johan Christiaan Schröder), Dagboek van een Amsterdammer (Amsterdam 1917) 2, 3. 
49 Barbarossa, Dagboek van een Amsterdammer, 49, 50. 
50 Ibidem, 7. 
51 George Puchinger, ‘Kuijper, Abraham (1837-1920)’, in Biografisch Woordenboek van Nederland (Den Haag 

1985), URL: http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn2/kuijper. 
52 Barbarossa, Dagboek van een Amsterdammer, 6. 
53 Algemeen-Nederlands Verbond, ‘Over het ANV’, website ANV, URL: https://www.anv.nl/over-het-anv/. 

http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn2/kuijper
https://www.anv.nl/over-het-anv/
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bloed door d’aderen vloeit’. Belgen werden als slaven bij elkaar gezweept en als vee – neen, 

vee behandel je menschelijker – naar Duitschland gevoerd. Het Verbond bleef neutraal.54 

 

Met bijna plaatsvervangende schaamte schrijft Schröder over het uitblijven van actie van het 

Verbond, wat zich in zijn ogen juist achter de Belgen had moeten scharen, de neutraliteit 

achter zich latend, wat Schröder in zijn dagboekdelen ook deed. Zelfs na veroordeling wegens 

schending van de neutraliteit zette Schröder zijn anti-Duitse campagne voort. Uit zijn dagboek 

spreekt vooral een afkeuring van de politieke neutraliteit. Wat Schröder bepleit is een actieve 

inmenging ten behoeve van Belgen, tegen Duitsers. 

 

Dit politieke domein eindigt met een dagboek wiens schrijver het meest politiek geëngageerd 

lijkt. Salomon Frederik van Oss schrijft tijdens en na de oorlog een dagboek onder zijn 

pseudoniem Johan Goerée d’Overflacquée, net als de Roosendaler, in het geheim zijn 

dagboek. Van Oss deelt in zijn dagboek zijn ervaringen met de politieke kringen in 

Nederland, waar hij actief deelnemer van is. Hij spreekt over zijn goede band met politici en 

over zijn vaderlandliefde, op 5 januari schrijft hij: ‘De Staatsleening een groot succes; 625 

miljoen ingeteekend, en verwacht de koers boven pari zal gaan, waardoor mijn 

vaderlandsliefde beloond.’55 Door zijn hele dagboek is hij uiterst positief over de regering en 

haar beleid, en lijkt de neutraliteit als positief te ervaren. Toch blijft de houding van Van Oss 

een aanname aangezien hij zich geen enkele keer uitlaat over zijn wel of niet neutrale 

houding, en bespreekt voornamelijk de financiële gevolgen van de oorlog en de grote domper 

die hij hierdoor mee moet maken. Toch schemert er af en toe een kleine voorkeur door, zo 

ook op 10 juli 1918: ‘en vermeen het beter ware Duitschland een verre buur dan een goede 

vriend.’56 Van Oss deelt zijn vreugde over de mislukte offensieven van Duitsland, maar dit 

lijkt toch meer een anti-oorlog ervaring dan een anti-Duits gevoel. 57  Gedurende zijn hele 

dagboek blijft Van Oss positief over de regering en schaart hij zich achter zijn politieke 

kennissen. Een voorzichtige aanname kan gemaakt worden dat van Oss de neutraliteit als 

 
54 Barbarossa, Dagboek van een Amsterdammer, 85. 
55 Salomon Frederik van Oss, Uit een geheim dagboek 1918-1919. Zijnde de aanteekeningen van den heer Johan 

Goerée d’Overflacquée (Den Haag 1932) Geraadpleegd via DBNL (KB), 7. 
56 Van Oss, Uit een geheim dagboek 1918-1919, 108.  
57 Ibidem, 116. 
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positief heeft ervaren, gezien zijn veelvuldig politieke commentaar, zonder een duidelijk 

uitgesproken voorkeur of negatief handelen.   

 

De vier besproken dagboeken geven binnen dit politieke domein allen een andere en zeer 

interessante kijk in hoe haar schrijvers de Eerste Wereldoorlog hebben ervaren. De vraag die 

centraal stond binnen dit domein was in hoeverre de vier burgers in hun dagboek instemden 

met de Nederlandse neutraliteitspolitiek en of zij de neutraliteit omarmd hadden. Salomon 

Frederik van Oss deelt in zijn dagboek geen sterk pro- of antisentiment tegen of voor de 

oorlogvoerende landen en uit zijn dagboek blijkt zijn grote steun voor de neutraliteitspolitiek. 

Ook Trui Thőne en Jacobus van der Veken lijken in te stemmen met de neutraliteitspolitiek, 

dan wel zonder groot enthousiasme. Beiden schrijven met anti-Duits sentiment over hun 

ervaringen, maar vervullen wel hun door de oorlog veranderende rol in het dagelijkse leven. 

In tegenstelling tot Thőne en Van der Veken, laat Kick Schröder zijn anti-Duitse sentiment 

niet los binnen zijn dagelijks handelen, en schrijft hij zijn dagboek vanuit het Huis van 

Bewaring, waar hij vastzit wegens gevaar voor de Nederlandse neutraliteit.    

Deze vier dagboeken laten elk op hun eigen manier een beeld zien van de houding van 

haar schrijvers. Het sentiment, de houding en het handelen kan dankzij deze dagboeken 

prachtig, door Nederlandse ogen, bekeken worden.   
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Hoofdstuk 3 - Het militaire domein 
De Nederlandse burger in actie! 

 

Zoals besproken in het voorgaande thema, koos de Nederlandse regering voor een neutrale 

houding tijdens de oorlog. Ook op militair gebied kende deze beslissing grote gevolgen. Eén 

van deze gevolgen kan teruggeleid worden naar 1907. Op 18 oktober 1907 werd tijdens de 

Internationale Vredesconferentie in den Haag door de deelnemende landen de conventie 

ondertekend over de rechten en plichten van neutrale machten en personen ten tijde van 

oorlog op land.58 Een van deze afspraken over de voorwaarden van neutraliteit, samengevat in 

Artikel 11, omvat de verplichting oorlogvoerende partijen en personen, zodra dezen zich op 

neutraal grondgebied bevinden, te interneren in kampen of speciale locaties ingericht voor dit 

doel.59 Naast deze verplichting maakten de betrokken landen ook afspraken over de condities 

waarin deze internering moest plaatsvinden, opgeschreven in Artikel 12: ‘The neutral Power 

shall supply the interned with the food, clothing, and relief required by humanity’.60 Deze 

afspraken, gemaakt in 1907, stonden aan de basis van het Nederlandse militaire beleid tijdens 

de oorlog, en resulteerden in het interneren van ongeveer 36.000 buitenlandse militairen.61 

Voor deze buitenlandse militairen werden gedurende de oorlog verschillende 

interneringskampen op-, en ingericht, zoals de Belgenkampen in Amersfoort-Zeist, 

Harderwijk en Zwolle. De Britse militairen werden in Groningen en Leeuwarden geïnterneerd 

en voor de Duitse militairen werd een kamp in Bergen ingericht.62  

 

Naast het interneren van buitenlandse soldaten ter bescherming van de Nederlandse 

neutraliteit, kende dit militaire toneel nog een grote verandering. Namelijk, de mobilisatie van 

het Nederlandse leger, niet als onderdeel van de Geallieerden of de Centralen, maar ter 

bescherming van de Nederlandse grens en om de internationale afspraken rondom de 

neutraliteit te handhaven. Dit beïnvloedde, naast de grote gevolgen voor de honderden 

mannen die daadwerkelijk gemobiliseerd werden, heel Nederland, bijvoorbeeld door de 

 
58 Convention (V) respecting the Rights and Duties of Neutral Powers and Persons in Case of War on Land (Den 

Haag 1907) International Peace Conference, The Hague (International Committee of the Red Cross Database). 
59 Convention (V) respecting the Rights and Duties of Neutral Powers and Persons in Case of War on Land, 

Chapter II: Belligerents interned and wounded tended in neutral territory – Art. 11. 
60 Convention (V) respecting the Rights and Duties of Neutral Powers and Persons in Case of War on Land, 

Chapter II: Belligerents interned and wounded tended in neutral territory – Art. 12. 
61 Binneveld, Kraaijestein, Roholl en Schulten ed., Leven naast de catastrofe, 53. 
62 Moeyes, Buiten schot, 108, 109. 
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Inkwartieringswet, waarbij Nederlandse burgers militairen in huis kregen en hen de eerste 

levensbehoeften verschaften.63  Paul Moeyes omschrijft in zijn boek hoe de mobilisatie in 

verschillende landen ontvangen werd door de bevolking en verklaart dat, in tegenstelling tot 

oorlogvoerende landen, de mobilisatie door de Nederlandse bevolking niet werd 

aangemoedigd: 

 

In Rusland, Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk-Hongarije waren de mobilisaties gepaard 

gegaan met taferelen van uitzinnige vreugde en enthousiasme over de komende oorlog … 

Soldaten werden door vrouwen omhelsd, helmen en geweerlopen werden getooid met 

bloemen en de uitzinnige menigte hief spontaan het ene vaderlandse lied na het andere aan … 

Maar de mobilisatie in Nederland verliep zonder veel vertoon van oorlogsenthousiasme.64 

 

Zoals hierboven geduid omschrijft Moeyes in zijn boek het ontbreken van 

oorlogsenthousiasme in Nederland. De vraag blijft echter hoe de Nederlandse burger de 

mobilisatie dan wel ervoer, en hoe er werd gereageerd op de interneringsplicht. In hoeverre 

behouden de schrijvers van de bestudeerde dagboeken een afzijdige houding aan tegenover 

deze veranderende militaire situatie?  

 

Met Roosendaal als zijn woonplaats, vlakbij de Belgische grens, bevond de Roosendaler van 

der Veken zich midden in de Nederlandse mobilisatie. In zijn dagboek deelt hij zijn 

ervaringen over het om zich heen veranderende militaire toneel. Van der Veken schrijft op 30 

juli 1914 over de mobilisatie en deelt de onzekerheid die heerst bij hem en zijn dorpsgenoten: 

‘Men is niet stil en treurig omdat men vreest voor het leven onzer manschappen, die dadelijk 

naar de grens trekken, doch het onzekere, het onbekende drukt.’65 Dit onbekende gevoel 

houdt gedurende de oorlog aan, maar naast dit omschrijft van der Veken, vrijwel gedurende 

de hele oorlog, het enthousiasme waarmee alle vormen van mobilisatie ontvangen werd door 

de Roosendalers. Op 11 augustus 1914 schrijft hij het voorbijkomen van het garnizoen van 

Bergen-op-Zoom: ‘Geleidelijk komt er drukte in de straten: het volk wil zijn soldaten zien … 

Eenigen der ons passeerende soldaten wuifden en zongen, wat met zingen en wuiven werd 

 
63 Moeyes, Buiten schot, 61 
64 Ibidem, 61, 62. 
65 Van der Veken, Uit bange oorlogsdagen, 8. 
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beantwoord. De soldaten waren letterlijk uitgehongerd; toch bleef er stemming in.’66 Naast 

deze positieve ervaring volgden er nog velen. Op 23 augustus 1914 benoemt van der Veken 

de ‘gezellige drukte in Roosendaal’67 en drie dagen later hoeveel belangstelling en 

bewondering er is voor de militairen:  

 

Het is toch een wonderlijk iets: ieder verafschuwt den oorlog en niemand geniet meer 

belangstelling, ja bewondering, dan zij die den oorlog moeten voeren. Komen er soldaten 

voorbij, dan roept men direct: „Hé, soldaten!" en ieder vliegt naar buiten, waar reeds velen aan 

de deur staan.68 

 

De Roosendaler meldt naar mate de oorlog vordert vaak de aanwezigheid van verschillende 

regimenten, soldaten en militairen, maar ervaart deze nooit als last, en meldt op 11 december 

1914 zelfs dat de militairen zich uitstekend gedragen.69 Zonder de vele militairen ervaart van 

der Veken een soort leegte, die hij beschrijft op woensdag 31 maart 1915: ‘We leven in 

angstige onzekerheid. 't Was vanavond stil in de straten: Roosendaal miste zijn 5000 

militairen.’70 Vaker in zijn dagboek deelt van der Veken zijn prettige ervaringen van de 

aanwezigheid van de militairen. Hij omschrijft hoe men blij was met de soldaten die slapen op 

de velden, ter bescherming en voor de ambiance.71 Ook de geinkwartierde soldaten, waarvan 

hij er zelf gedurende de oorlog veel in huis heeft gehad, ervoer de Roosendaler niet als 

negatief. Hoogstens deelde hij hoe zijn vrouw bezorgd naar de modderige schoenen keek, en 

ondanks dat hij hoopte dat de militairen in grote gebouwen ingekwartierd zouden worden, 

beschrijft hij in zijn boek geen negatieve ervaringen met de militairen die bij hem te gast 

waren72 en omschrijft hij voorzichtig een zelfs tevreden gevoel over de aanwezigheid van 

militairen: ‘ik geloof dat men te Roosendaal blij is met de inkwartiering.’73 Toch lijkt het 

enthousiasme tegenover de militairen niet het oorlogsenthousiasme waar Moeyes over 

schrijft. De militairen werden door Roosendalers enthousiast ontvangen maar het was geen 

enthousiasme voor de komende oorlog.  

 
66 Van der Veken, Uit bange oorlogsdagen, 25, 26. 
67 Ibidem, 31. 
68 Ibidem, 32, 33. 
69 Ibidem, 126. 
70 Ibidem, 161.  
71 Ibidem, 28. 
72 Ibidem, 48. 
73 Ibidem, 51. 
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Ervaringen met geïnterneerde soldaten deelt van der Veken niet veel. Enkele berichten die hij 

leest uit de kranten, bijvoorbeeld van het verzet van Belgische geïnterneerden in kamp Zeist 

op 3 december 1914, maar meer dan een melding doet hij niet.74 Hoe hij die situatie ervaart 

deelt hij niet en hij houdt zijn mening neutraal wanneer het zaken zijn waar hij niet zelf bij 

betrokken is.   

 

Als Roosendaler maakte van der Veken de mobilisatie van dichtbij mee en bleven directe 

ervaringen met de geïnterneerde soldaten waarschijnlijk uit, omdat zij door het hele land 

verspreid geïnterneerd werden. Zo ook in Leeuwaarden, waar Trui Thőne woonde toen ze 

haar dagboek begon. In tegenstelling tot de Roosendaler ervoer Thőne de geïnterneerden op 

een directe manier, en schreef hierover in haar dagboek. Voor haar werk als vrijwilliger bij 

het Rode Kruis kwam ze meerdere keren in contact met geïnterneerde soldaten, en heeft over 

haar werk meer commentaar dan over de soldaten. Op 19 augustus 1914 schrijft ze:  

 

Moest ik ’s morgens om 10 uur in de manege zijn om stroozakken te vullen voor het Roode 

Kruis. Er moest gedeeltelijk, gebruikt stroo in; een vies werkje. Het Roode Kruis bestuur 

vergaderde iederen dag; geen erg engagerend werk als je altijd horen/hopen moet dat je toch 

alles voor niets doet.75 

 

Toch schrijft ze over haar ervaringen met de geïnterneerde soldaten geen negatieve woorden, 

in tegenstelling tot haar ervaring met de Belgische vluchtelingen, maar daarover in het 

volgende hoofdstuk meer. Thőne bezoekt op 20 augustus 1914 het interneringskamp in Balk 

en hier schrijft ze geen negatief woord over de militairen, haar ervaring in het 

interneringskamp is in combinatie met het mooie weer en de prachtige natuur heel positief, en 

ze sluit de dag af met de woorden: ‘’t Was een zaligen dag.’76 Ook lijken haar ervaringen met 

de mobilisatie, op één na, positief en zelfs vermakelijk. Op 20 februari 1915 schrijft Thőne 

het volgende:  

 

 
74 Van der Veken, Uit bange oorlogsdagen, 122. 
75 Thőne, Aantekeningen dagboek 1914-1915, 19 augustus 1914. 
76 Ibidem, 20 augustus 1914. 
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In Leeuwarden wordt de nieuwe lichting gedrild, dus kun je op alle uren van den dag (en 

dikwijl nacht) tot groot vermaak van de jongens, de soldaatjes zien exerceren. Ze doen 

vreeselijk hun best. Ze begrijpen dan ook natuurlijk dat het nu wel eens noodig kon worden, 

dat het geen grapje is.77 

 

Zoals ze in dit fragment in een positieve toon haar ervaring deelt met de soldaten, deelt ze met 

dezelfde toon haar bezoek aan de gebarricadeerde grens, waar ze als een soort toerist op 

bezoek is, en waar ze samen met haar vermakelijke ervaring van het bezoek, toch ook nog 

haar anti-Duits sentiment, besproken in het vorige hoofdstuk, laat doorschemeren: 

 

Vader, Moeder, Geen en ik gingen met een ongelukkig treintje verder naar Sas van Gent, waar 

we de gebarricadeerde grens wilden zien. Dit lukte dan ook prachtig. Dank zij de sergeant, die 

nog een Brouwershavensche vriend van Vader bleek […] We mochten tot vlak bij de grens 

alles bekijken. De Duitsers stonden vlakbij, met hun arrogante smoelen.78 

 

Waar ze in bovenstaand fragment een vermakelijk middag deelt, lijkt de oorlog haar toch ook 

te raken wanneer ze vrachtwagens vol soldaten ziet langsrijden: ‘De hele tijd kwamen er 

treinen vol militairen voorbij. Ze wisten niet eens waar ze naar toe moesten … Het was een 

allerluguberst gezicht, al die jongens’79, schrijft ze over deze ervaring. Trui Thőne heeft over 

al dat militair is, en Nederlands, geen kwaad te zeggen. Ondanks het voor haar ondankbare 

werk lijkt ze een positieve ervaring te hebben gehad als het gaat om de mobilisatie en de 

geïnterneerde soldaten.  

 

Deze positieve ervaringen met de veranderende militaire situatie lijkt meneer van Oss niet met 

Trui Thőne te delen. Veel schrijft hij niet over de geïnterneerde soldaten en of de mobilisatie, 

maar dat wat hij schrijft lijkt te duiden op weinig goeds. Aan het begin van zijn dagboek 

schrijft hij over een positieve ervaring van zijn dochter met de Engelse geïnterneerden, daar 

waar zij hen opzoekt om haar Engels te oefenen.80 In eerste instantie lijkt hij hier geen 

 
77 Thőne, Aantekeningen dagboek 1914-1915, 20 februari 1915. 
78 Ibidem, 6 augustus 1915. 
79 Ibidem, 2 augustus 1914. 
80 Van Oss, Uit een geheim dagboek 1918-1919, 10. 
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problemen mee te hebben, totdat zij uitgenodigd wordt om op de thee te komen bij een 

geïnterneerde, Engelse officier. Hij heeft een discussie met zijn vrouw en deze ervaring deelt 

hij in zijn dagboek:  

 

Zij van oordeel er veel rijke jongens onder die officieren, maar ik tegen allee vreemde 

snoeshanen waar niemand van af weet, en de stad vol van de malste verhalen hoe die kerels de 

hoofden van duizenden vrouwen en meisjes op hol jagende; doch moest als gewoonlijk 

toegeven.81 

 

In dit fragment is te lezen hoe van Oss weinig goeds te zeggen heeft over de vreemdelingen in 

zijn stad. Dit sentiment komt ook later in zijn dagboek terug wanneer hij in de krant een 

bericht voorgelezen krijgt waarin gemeld staat dat de Engelsen klagen over het ‘karig 

rantsoen’ zij krijgen en dat er met die rede extra eten wordt gestuurd vanuit Engeland, 

waardoor ze zowel het Nederlandse rantsoen als het Engelse opgestuurde krijgen. Van Oss is 

hier allesbehalve blij mee en noemt het een waar schandaal dat de Engelsen meer te eten 

hebben dan zij.82 Erg positief is zijn ervaring met de geïnterneerden niet, maar veel meer 

negatieve ervaringen deelt van Oss in zijn dagboek niet.  

 

Uit de dagboeken blijkt dat de mobilisatie van Nederlandse militairen door alle schrijvers als 

positief werd ervaren. Hoewel Nederland dan misschien geen oorlog voerde, riep de komst 

van de eigen soldaten en in het bijzonder de inkwartiering nationalistische gevoelens op die 

niet geheel strookten met het beeld van nationale afzijdigheid. Over geïnterneerde soldaten 

van vreemde legers, krijgsgevangenen, waren de opvattingen van de dagboekschrijvers 

verschillend. Waar Trui Thőne een grote nieuwsgierigheid en enthousiasme deelt in haar 

dagboek, schrijft Salomon Frederik van Oss geen goed woord of positieve ervaring over of 

met de geïnterneerde soldaten. Hoe dan ook, door de mobilisatie, de inkwartiering en de 

confrontatie met krijgsgevangenen voelden de vier dagboekschrijvers, onderdanen van het 

neutrale Nederland, zich eens te meer niet afzijdig, maar onderdeel van de strijd.  

 
81 Van Oss, Uit een geheim dagboek 1918-1919, 17. 
82 Ibidem, 113. 
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Hoofdstuk 4 – Het sociale domein  
De Nederlander, een sociaal dier? 

 

De eerste maanden van de oorlog stonden voor Nederland in het teken van 

vluchtelingencrisis. Eind juli begon de eerste vluchtelingengolf, waarbij 60 tot 80 duizend 

Duitse inwoners van België het land, via Nederland, ontvluchtten. De meesten keerden terug 

naar Duitsland, maar sommigen bleven achter in Nederland. Naast Duitse inwoners van 

België, vluchtten als gevolg van de oorlog in de eerste maanden meer dan een miljoen Belgen 

naar Nederland.83 Verschillende commissies en comités werden opgericht om deze 

vluchtelingen op te vangen: op 7 augustus werd ‘Het Nederlandsch Comité tot Steun van 

Belgische Slachtoffers van den Oorlog’ opgericht en op 21 september de ‘Centrale 

Commissie tot Behartiging van de Belangen der naar Nederland uitgewekenen vluchtelingen’. 

Deze commissies moesten zorgen voor een logistiek ingewikkelde doorstroom van deze 

vluchtelingen, om verdere opstoppingen voor het leger en brandhaarden van besmettelijke 

ziektes te voorkomen en tegen te gaan. De meeste vluchtelingen keerden uiteindelijk voor het 

einde van het eerste jaar van de oorlog weer terug, maar ook van deze groep Belgen bleef een 

deel achter. De achtergebleven vluchtelingen moesten op een ‘aanvaardbare wijze gehuisvest 

en gevoed worden, en zinvol beziggehouden worden’. 84 In zijn boek bespreekt ook Moeyes 

de vluchtelingencrisis, en hoe de vluchtelingen ontvangen werden. Het enthousiasme voor het 

opnemen van vluchtelingen was volgens hem aan het begin van de oorlog groot, maar naar 

mate de oorlog vorderde nam dit enthousiasme af, wat Moeyes in zijn boek toeschrijft/wijt 

aan (te) grote interculturele differentiaties. 85  

 

De vraag die hieruit naar boven komt is of Nederlandse burgers ook zelf ervoeren, dat deze 

welwilligheid afnam. Voelde de dagboekschrijvers zich verantwoordelijk over de 

vluchtelingen of hielden ze zich afzijdig? Binnen dit sociale domein zal dan ook de vraag 

centraal staan in hoeverre de dagboekschrijvers welwillend de vluchtelingen hielpen en of zij 

zich verantwoordelijk voelden. Daarnaast zal gekeken worden naar de ervaringen van deze 

schrijvers met de vluchtelingen.   

 
83 Binneveld, Kraaijestein, Roholl en Schulten ed., Leven naast de catastrofe, 51. 
84 Ibidem, 51. 
85 Moeyes, Buiten schot, 99-101. 
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Van alle vier de schrijvers lijkt Jacobus van der Veken de leider van de sociale kudde. De 

Roosendaler, schrijft gedurende de oorlog zijn ervaringen en gedachten op over het sociale 

leven wat om hem heen, en binnen een paar weken, drastisch veranderde. De eerste maanden 

van de oorlog had hij dagelijks vluchtelingen van verschillende nationaliteiten in huis. Op 5 

augustus 1914 schrijft van der Veken over een van de eerste ervaringen met de vluchtelingen, 

die hij samen met zijn vrouw opzoekt bij aankomst op het station in Roosendaal:  

 

Wat daar te zien was, kan ik niet beschrijven! maar op een gegeven oogenblik zeg ik tegen m'n 

vrouw: „Kom, laat ons gaan: ik kan het niet langer aanzien". Ik werd nu op mijn beurt 

vluchteling: ik vluchtte van het station weg, mij vast voornemende, niet meer te gaan zien, òf: 

ik moest kunnen helpen.86 

 

Zoals te lezen is in dit fragment, en wat ook duidelijk naar voren komt in de rest van het 

dagboek, is dat de Roosendaler duidelijk is aangedaan door de ervaringen met de 

vluchtelingen. Een dag later meldt hij ook de grote bereidwilligheid van de burgers uit 

Roosendaal om de Duitse vluchtelingen, die nog steeds in grote getalen de grens overkomen, 

een gratis slaapplaats te bieden.87  

Ook toen alles, nogmaals, veranderde voor de Roosendaler, bleven de vluchtelingen 

welkom. Met de start van het bombardement van Antwerpen begon ook de grote 

vluchtelingenstroom van Belgen, en ondanks de duizenden mensen ervoer de Roosendaler, 

zoals lijkt in zijn dagboek, geen achterdochtigheid of irritaties, enkel medelijden, 

verontwaardiging en angst. Op 30 september schrijft hij:  

 

Het bombardement van Antwerpen is begonnen. Alles vlucht België uit. Het zit bij ons vol 

vluchtelingen, en in het begin waren het menschen met geld, maar nu komen er, die totaal 

niets meer bezitten en misschien nooit iets bezeten hebben.88  

 

 
86 Van der Veken, Uit bange oorlogsdagen, 19, 20. 
87 Ibidem, 21.  
88 Ibidem, 53. 
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Van der Veken omschrijft de situatie die volgde, en kan gezien worden als een ervaring van 

grote gastvrijheid van hem en zijn dorpsgenoten. Begin oktober staan voor hem in het teken 

van het opvangen van vluchtelingen, en meerdere malen omschrijft hij de gastvrijheid 

waarmee deze vluchtelingen worden ontvangen: ‘allen worden liefderijk opgenomen! … en 

allen werden gastvrij onder dak gebracht.’89 Op 6 oktober 1914 schrijft de Roosendaler 

hoeveel impact de situatie heeft, maar blijft positief: ‘Het aantal Belgische vluchtelingen 

wordt steeds groter. Het is niet te beschrijven hoe het hier in de plaats toe gaat … ondanks de 

treurige omstandigheden is het een lollige boel.’90 Van der Veken omschrijft hoe hij 

geëmotioneerd de val van Antwerpen ervoer:  

 

‘De stad Antwerpen staat in brand … en ja, ver, ver in de diepe duisternis in de lucht een 

roode gloed … ik stond daar sprakeloos – en tranen liepen mij langs de wangen. Ach! Wat ik 

zoo gehoopt en afgebeden heb, dat het niet gebeuren zou, is dan toch gebeurd: de schoone 

Scheldestad staat in vuur en vlam.’91 

 

Gedurende zijn hele dagboek, blijft de Roosendaler medelijden hebben met de vluchtelingen, 

en heeft gedurende de eerste maanden van de oorlog elke dag vluchtelingen in huis. De 

gastvrijheid bleef ondanks het overweldigende aantal vluchtelingen groots en trots dat hij is 

op zijn stadsgenoten over deze welwillendheid schrijft hij: ‘Geloofs- noch standsverschil was 

merkbaar bij de pogingen om van het overweldigend vele dat gedaan moest worden, althans 

een flink gedeelte klaar te krijgen.’92  

Ook de angst voor de oorlog bleef aanzetten en schrijft de Roosendaler tegen het einde 

van het eerste jaar van de oorlog ‘Wij zijn in bange oorlogsdaagen’93, de titel van zijn 

dagboek. Maar ook tijdens deze barre tijden ervaart de Roosendaler de vluchtelingen niet als 

last en dankbaar voor de gastvrijheid: ‘En toch, ondanks die groote vermeerdering van 

inwoners — vluchtelingen en soldaten — is het hoewel druk, toch rustig.’94  

 

 
89 Van der Veken, Uit bange oorlogsdagen, 60. 
90 Ibidem, 61, 62. 
91 Ibidem, 64. 
92 Ibidem, 72. 
93 Ibidem, 132. 
94 Ibidem, 135. 
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Recht tegenover deze positieve ervaring met de vluchtelingen van de Roosendaler, staan de 

ervaringen met de vluchtelingen van Trui Thőne. Thőne ervoer de aanwezigheid van de 

vluchtelingen bijzonder negatief, en steekt haar gevoelens tegenover hen niet onder stoelen of 

banken. De vindt de vluchtelingen eigenaardige en onvriendelijke mensen, en op 9 oktober 

schrijft ze: ‘’t Is geen sympathiek volk, wat wij er van merkten. Het eerst wat ze gewoonlijk 

vroegen als ze in de ene of andere stad aankwamen was gewoonlijk: waar is het danshuis?’95 

Naast deze onsympathieke ervaring met de Belgische vluchtelingen, ervaart ze de 

vluchtelingen ook als ondankbaar en uit de hoogte. Haar ervaring met de vluchtelingen na een 

bezoek in Middelburg schrijft ze op in haar dagboek op 15 oktober 1914: 

 

En al die menschen lanterfanteren ergerlijk en kletsen met de goede Middelbugers of tijd geen 

geld kostte. Er waren in de hotels heel gefortuneerde Antwerpenaars; en natuurlijk vroeg men 

de dames om mee te helpen om broodjes smeren voor den ongefortuneerde landgenoten mee 

te voederen. Maar het eenige antwoord was: Non merci, dat is werk pour les servantes … Het 

zijn onhebbelijke menschen: in Amsterdam had men ze te verstaan gegeven dat ze hun eigen 

waschtafels, enz. wel schoon konden maken. En die menschen zeiden brutaalweg: ‘dat kunnen 

de dames beneden wel doen’. Ze zijn op de onbeschaamste wijze inhalig en onbescheiden.96  

 

Haar ervaringen met de vluchtelingen zijn allerminst positief te noemen, en Thőne lijkt er niet 

van gediend te zijn dat ‘een volk, dat geheel van weldadigheid leeft’ zo brutaal, onvriendelijk, 

vies en onbescheiden is. Op geen enkele manier toont Thőne medelijdende woorden over de 

vluchtelingen en persoonlijk contact met de hen, buiten haar werk voor het Rode Kruis, 

waarbij ze broodjes smeert, deelt ze niet in haar dagboek.97  

 

Daar waar van der Veken en Thőne hun ervaringen met de vluchtelingen beiden op hun eigen 

manier, dan wel positief of negatief, vastgelegd hebben in hun dagboeken, schrijft de 

Amsterdamse Barbarossa, Kick Schröder enkel in algemene zin over de vluchtelingen en hun, 

naar Schröders mening, slechte behandeling door de Nederlandse politici. Schröder ziet het 

helpen van de Belgische vluchtelingen als een morele verplichting, en heeft groot kritiek op 

 
95 Thőne, Aantekeningen dagboek 1914-1915, 9 oktober 1914. 
96 Ibidem, 15 oktober 1914. 
97 Ibidem, 9 oktober 1914. 
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de politiek die dat in zijn mening niet goed genoeg doet. In zijn dagboekdeel ‘Zachte drang’ 

schrijft hij hoe de Belgische vluchtelingen weggevoerd worden naar Duitschland, en dat de 

Nederlandse minister Cort van der Linden doet alsof er niks aan de hand is. Schröder wijst de 

lezer, en indirect de politiek, op de herinnering ‘aan de dagen van den beruchten “zachten 

drang”, toen op allerlei vriendelijke wijze de Belgische vluchtelingen naar België terug 

werden gedrongen?’98 Schröder doelt hier op de teruggestuurde Belgische vluchtelingen, in 

oktober 1914 en spreekt de politiek direct aan over hun verantwoordelijkheid: 

 

Zal een der Kamerleden den moed hebben dezen Minister, te wijzen op zijn “moreele 

verantwoordelijkheid”, op zijn “mede-aansprakelijkheid” voor het lot der, in zulk knus overleg 

met de Duitsche autoriteiten met zachten drang teruggedreven Belgen.99 

 

Ondanks dat Schröder geen directe ervaringen met de vluchtelingen deelt in zijn dagboek, 

schaart hij zich toch achter hen die hulp nodig hadden en is hij zeer duidelijk in taal wanneer 

hij spreekt over politici die hun verantwoordelijkheid niet nemen.  

 

Het dagboek van Van Oss lijkt een voorbeeld te zijn van het ontbreken van 

verantwoordelijkheid in deze politieke kringen. Als actief lid binnen de Haagse politieke 

kringen, meldt Van Oss nauwelijks ervaringen met of over de vluchtelingen, ze lijken volledig 

aan hem voorbij te gaan. Een enkele keer vraagt hij zich af hoe de overgebleven vluchtelingen 

in Nederland gevoed moeten worden, zo schrijft aan het einde van de oorlog, op 18 oktober 

1918: ‘En over de vluchtelingen, hoe er 200.000 op weg naar ons land; maar hoe dezelven te 

voeden mij een raadsel, en lijkt mij verscherping van rantsoen te wachten.’100 Ondanks deze 

korte meldingen hier en daar over de rantsoeneringen en aantallen blijven ervaringen uit en 

schrijft hij niet, of weinig over de vluchtelingen.   

 

De schrijvers van de vier dagboeken beschrijven elk op hun eigen manier hun ervaring met de 

vluchtelingencrisis en haar gevolgen. In het dagboek van Jacobus van der Veken staat zijn 

 
98 Barbarossa, Dagboek van een Amsterdammer, 68. 
99 Ibidem, 70. 
100 Van Oss, Uit een geheim dagboek 1918-1919, 173. 
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medelijden en welwillige houding tegenover de vluchtelingen centraal. Zijn welwilligheid 

maakt hij vanaf het begin van de oorlog bekend, en lijkt na de val van Antwerpen alleen maar 

toe te nemen. Hij lijkt zich direct verantwoordelijk te voelen wanneer hij bijna elke dag 

vluchtelingen in huis neemt en spreekt zich over hen niet negatief uit. In tegenstelling tot Van 

der Veken deelt Trui Thőne een andere, negatievere ervaring met de vluchtelingen. Thőne 

spreekt zich vanaf het begin van haar dagboek uit over de misdragingen van de vluchtelingen 

en ook al zet ze haar vrijwilligerswerk voor het Rode Kruis voort, welwillig lijkt het niet. 

Kick Schröder schrijft in algemene zin over de vluchtelingen, maar voornamelijk over de 

morele verantwoordelijkheid van de politiek, die ze niet neemt, over deze vluchtelingen. 

Salomon van Oss houdt zich tegenover de vluchtelingen afzijdig. Een enkele keer wordt de 

vluchtelingencrisis benoemd, maar dan voornamelijk in een financieel kader. 

Verantwoordelijk voelt hij zich niet.  

Een antwoord op vraag hoe Nederlandse burgers de vluchtelingen ervoeren lijkt in het 

midden te vestigen. Zowel zeer positieve als negatieve ervaringen maar ook afzijdige reacties 

zijn terug te lezen in de dagboeken. Hoe dan ook geven de dagboeken een unieke kijk op de 

ervaringen met op de vluchtelingen en in hoeverre Nederlandse burgers zich verantwoordelijk 

voelden.  
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Conclusie 
 

Dit werk en onderzoek is een poging geweest tot een verdieping van de Eerste Wereldoorlog, 

namelijk dat van de ervaring van vier Nederlandse burgers die tijdens deze oorlog een 

dagboek bijhielden. Binnen deze microgeschiedenis hebben de dagboeken van Jacobus van 

der Veken, Trui Thőne, Kick Schröder en Salomon van Oss een unieke kijk gegeven in het 

veranderende leven van deze Nederlandse burgers ten tijde van de Grote Oorlog. Dit 

onderzoek is een poging geweest tot het nuanceren en op de kaart zetten van juist deze 

ervaringen. Juist dat wat zo klein en dichtbij lijkt, heeft in dit werk een centrale positie 

gekregen. De dagboeken van deze vier schrijvers zijn bestudeerd aan de hand van de vraag in 

hoeverre deze vier hoofdpersonen de, voor dit werk opgezette, verschillende domeinen van de 

Eerste Wereldoorlog neutraal en afzijdig hebben ervaren. Deze domeinen, het politieke, 

militaire en sociale domein, hebben de ervaringen van de vier schrijvers opgedeeld en aan de 

hand van deelvragen bestudeerd.  

Binnen het politieke domein, waar de vraag centraal stond in hoeverre de vier burgers 

in hun dagboek instemden met de Nederlandse neutraliteitspolitiek en hoe zij tegen beiden 

strijdende partijen aankeken, kwamen verschillende ervaringen naar voren. De neutraliteit 

werd omarmd, maar ook tegengesproken. Ook was er anti-Duits sentiment terug te vinden, 

van zeer uitgesproken tot voorzichtig en afzijdigheid in het politieke domein is bij geen van 

de schrijvers terug te vinden.  

Ook binnen het militaire domein, waar gekeken werd naar de Nederlandse mobilisatie, 

de gevolgen hiervan en het interneren van soldaten, houden de dagboekschrijvers zich niet 

afzijdig. Oorlogsenthousiasme was in de dagboeken weinig terug te vinden, maar de 

mobilisatie van het Nederlandse leger werd wel met veel enthousiasme ontvangen. Een 

verschillende ervaring delen de dagboekschrijvers over de geïnterneerde soldaten, van 

enthousiast naar afkeurend, afzijdig lijkt het niet.  

Het laatste domein van dit onderzoek deelde ervaringen van de dagboekschrijvers met 

de veranderende sociale omstandigheden, namelijk de vluchtelingencrisis. Er werd gekeken in 

hoeverre de schrijvers welwilligheid toonden, of zij zich verantwoordelijk voelden en hoe zij 

de vluchtelingen ervoeren. Ook hierbij waren grote verschillen op te merken en kan 

geconcludeerd worden dat elke ervaring, ook wanneer ze gelijkenissen hebben, uniek en 

verschillend is. Binnen dit domein verschilde de ervaring van de schrijvers met de 
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vluchtelingen van een welwilligheid en medelijdende houding tot een grote afkeer. Ook 

werden meer afzijdige houdingen en ervaringen gedeeld, maar hoe dan ook zijn de gedeelde 

ervaringen uniek en hebben ze allen bijgedragen aan een antwoord op de centrale vraag 

binnen dit onderzoek.  

Geconcludeerd kan worden dat, op een enkele keer na, de vier dagboekschrijvers zich 

bezighielden en zich niet afzijdig opstelden met en tegenover de oorlog. Ondanks de neutrale 

houding van de Nederlandse politiek delen de dagboekschrijvers de niet neutrale gevolgen 

van de oorlog voor hun leven. Op politiek, militair en sociaal gebied delen ze hun 

sentimenten, gevoelens, handelingen: hun ervaringen. Deze zijn, op een enkele na, niet 

afzijdig te noemen. Neutrale sentimenten komen in de ervaringen van deze Nederlandse 

burgers niet naar voren en een afzijdige houding maar een enkele keer. De manier waarop en 

op welke manier de schrijvers deze ervaringen delen verschillen, maar afzijdig en neutraal 

lijken ze niet te zijn.  

Deze grote verschillen tussen de schrijvers geven een interessante kijk op 

gebeurtenissen en geven de onderzoeker een unieke mogelijkheid tot verder onderzoek. Want, 

waar komen deze verschillen vandaan? Moeten deze verschillen gezocht worden in 

bijvoorbeeld plaats-, leeftijd-, gender- of welvaartsafhankelijke elementen? Ook zijn er talloze 

mogelijkheden in het onderzoeken van dagboeken binnen verschillende domeinen. Deze 

vragen laten gelijk de grote mogelijkheden zien binnen dit onderwerp en voor deze 

microgeschiedenis. Dit onderzoek is dan ook verre van volledig en de hoeveelheid dagboeken 

in de Nederlandse archieven geven een geweldige mogelijkheid dit onderwerp in volgend 

onderzoek verder te nuanceren. Dit onderzoek is slechts een tip of the iceberg, maar hoopt in 

haar kleine en persoonlijke karakter een unieke kijk te hebben gegeven op de Eerste 

Wereldoorlog. De woorden van Jacobus van der Veken, Trui Thőne, Kick Schröder en 

Salomon van Oss zijn allen uniek en belangrijk en laten de veelzijdigheid zien binnen deze 

geschiedschrijving.  
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