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Ronnld unn der Wal 

Begin augustus is het honderd jaar geleden dat de Eer
ste wereldoorlog begon. De oorlog zou het wereldbeeld 
drastisch veranderen. Nederland slaagde er in zijn neu
cralîceit te behouden. Niettemin vroeg dit enorme în
spanningen van de bevolking. Op 31 juli 1914, toen de 
dreiging nabij kwam, werd het leger gemobiliseerd Ge
durende alle vier de oorlogsjaren stond het paraat aan 
de grenzen, aan de kust, in de forten van de Stelling 
Amsterdam en van de Hollandse Waterlinie . De (dien.st
plichtige) brachten de tijd door met oefeningen en met 
onderhoud en herstelwerkzaamheden. 

Voor velen was het de periode van het lange wachten. 
Er viel immers geen eer te behalen aan het front. Er kon
de,1 onderscheidingen worden uitgereikt voor helden
moed. Slechts een aantal malen kwam het leger in actie: 
bij de opvang van de enorme stroom Belgische vluchte
lingen in 1914 en tijdens de watersnood in Noord Holland 
en Utrecht in 1916. voor het overige moest men de tijd 
doods-laan in kille en vochtige kazernes en forten. Het 
was geen pretje. 

In het familiealbum van de Gouwenaar Cor Luij nenburg 
troffen wij een aantal foto's aan. Deze zijn gemaakt in de 
omgeving van Utrecht waar hij was gelegerd. Een aan
tal van d eze foto's zijn als briefkaarten afgedrukt en dan 
naar het thuisfront gestuurd. 

Wie meer wil weten over deze periode in de Neder
landse geschiedenis verwijzen wij naar de studie P. Moe
yes, Buiten schor. Nederland tijdens de Eerste Wereldoor

log 1914 - 1918, verschenen bij de Arbeiderspers. 
0e auteur houdt op 13 oktober een lezing in zaal Co11cor
dia (zie de agenda achterin dit blad) 

Moàilisa1ie (fo!o's co1kch'e auteur) 

Wie wil weten hoc Gouda de Eerste Wereldoorlog 
doorstond verwijzen wij naarTidingc nummer 1 van 2013 
waarin een tweetal artikelen zijn opgenomen: 
R. van der Wal, Honger en kou. Gouda in de Eerste we
reldoorlog & H. Hermsen Vluchtoord Gouda. Rumoer in 
de Staten Generaal over opvang van Belgische vluchte
l ingen. 


