
2014-10-13 : Vluchtelingen 1914-1918, ook in Gouda  
   

Dat de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog is weggedrukt in ons geheugen, bleek niet uit de 
opkomst voor de lezing die de Historische Vereniging die Goude op maandag 13 oktober 2014 
organiseerde. Voorzitter Jan Hogenelst van sociëteit Concordia moest stoelen bijslepen. Zelfs vanuit 
Uden en Wassenaar waren geïnteresseerden aanwezig. Het was een bij uitstek deskundige die het 
gehoor op een boeiende manier langs de positie van Nederland leidde, als neutraal land tussen 
oorlogvoerende naties: Paul Moeyes, schrijver van het standaardwerk over dit thema. Het 
vluchtelingenprobleem stond daarbij centraal. Op een bepaald moment waren er 1,1 miljoen Belgen 
die opgevangen moesten worden door een bevolking van 6 miljoen Nederlanders. Uitingen van 
gastvrijheid werden afgelost door drang om het eigen belang zeker te stellen. Een gevoel van 
morele superioriteit ten opzichte van de Belgen ging over in de ervaring dat Nederland bereid was 
zijn waarden terzijde te stellen om de neutraliteit te handhaven. De vergeetcultuur kon beginnen, 
van het uitkomen van het boek “Peerke en z’n kameraden” in 1919 tot het pas in 1938 openen van 

het Belgenmonument in Amersfoort.  

Binnen dat brede beeld van de Belgische vluchtelingen ging Paul Moeyes in 
op de huisvesting van de 100.000 Belgen die tenslotte de hele periode in 
Nederland bleven; de soldaten in interneringskampen, burgers in zgn. 
vluchtoorden. Het Vluchtoord Gouda week op enkele punten af van de 
andere. Het was namelijk niet namens de regering opgezet (de Centrale 
Commissie Vluchtelingen, zeg maar de toenmalige COA), maar door het 
particulier initiatief ter plaatse. Een ander positief verschil was de 
aanwezigheid van verwarming in de winter; het waren immers kassen die 
verwarmd konden worden. Het Goudse kamp aan de Graaf Florisweg werd 
wel onderwerp van discussie in de Tweede Kamer, want kamerlid Ruys de 
Beerenbrouck (de latere minister-president) wond zich in 1918 erg op over 
de hoge vergoeding die het rijk per vluchteling voor het Goudse kamp kwijt 
was. Hij sprak zelfs van een OW-bedrijf (OW= oorlogswinst) en dat was toen 
een heel zwaar verwijt. Toch liep het met een sisser af. Vanuit Gouda werd 
eerherstel geëist. Uit nader onderzoek bleek dat de Centrale Commissie 

slecht had onderhandeld met de eigenaar van de kassen, die niet meer in rekening bracht dan wat 
bij contract was vastgelegd.  

Dr. Paul Moeyes (1957) is docent Engelse letterkunde en geschiedenis aan de Educatieve Hogeschool 
van Amsterdam. Hij promoveerde op de schrijver Siegfried Sassoon onder de titel 'Scorched glory' en 
leverde bijdragen aan tijdschriften als Neophilologus, Armamenteria, Historisch Nieuwsblad en 
Rijksmuseum Bulletin. Bij De Arbeiderspers verscheen van hem het boek Buiten schot; Nederland 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. Recent was hij co-auteur van Nederland neutraal met portretten 
van negen Nederlandse hoofdrolspelers in de jaren 1914-1918. Paul Moeyes is vice-voorzitter van de 
Stichting 100 jaar Nederland en de Eerste Wereldoorlog.  

 


