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Belgische oorlogsvluchtelingen in Lisse
De Historische Vereniging Oud Lisse
In 2014 is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. In de aanloop naar de
herdenking hiervan is in het gemeentearchief van Lisse een pakket met archiefmateriaal gevonden
over de opvang van Belgische burgervluchtelingen in Lisse, tussen 9 oktober 1914 en eind januari
1915.
Over de oorlog in het algemeen is al veel geschreven, dat hoeft hier niet opnieuw. Het accent van dit
artikel ligt op de vluchtelingen in Lisse in die korte maar hevige periode. Het Lisserse dossier is niet
dik genoeg om van daaruit het verhaal over hen op de juiste manier te vertellen, daarom is gebruik
gemaakt van aanvullende informatie uit allerlei bronnen.
De werkgroep Genealogie van de Historische Vereniging Oud Lisse heeft zich ingespannen om het
gevonden archiefmateriaal uit te pluizen. Aanvankelijk hoopten we dat door het plaatsen van
oproepen met ‘onderdaklijsten’ en familiegegevens in kranten, op onze verenigingswebsite en de
website Familiekunde Vlaanderen in België, er zich nabestaanden zouden melden met verhalen of
foto’s van toen.
Misschien is het te lang geleden, die ‘grote oorlog’. Zowel alle betrokkenen als hun kinderen zijn
waarschijnlijk – de meeste al lang - overleden. En hoeveel is er indertijd over gesproken met elkaar,
binnen het dorp of het gezin? Zijn er verhalen verteld en herhaald zodat nakomelingen er zich nog iets
van kunnen herinneren? Zijn er foto’s gemaakt die bewaard gebleven en nog te herkennen zijn? Het
gaat om een heftige maar vrij korte periode van circa drie maanden en dat honderd jaar geleden,
overschaduwd door de veel meer in herinneringen voortlevende Tweede Wereldoorlog. Het is jammer,
maar de respons is uitgebleven. Toch willen we vanuit onze Genealogische Werkgroep en onze
Historische Vereniging Oud Lisse met dit project deze oorlog en vooral de tragedie van al die
vluchtelingen weer een beetje in herinnering brengen.

Kort na de val van Antwerpen, oktober 1914
Nieuwsgierige Lissers houden de boel die tiende oktober 1914 goed in de gaten. Het gerucht gaat dat
er ook hier vluchtelingen uit België zullen aankomen. Met slechts enkele duizenden inwoners heeft
Lisse als kleine plaats in de Bollenstreek toegezegd vierhonderd mensen onderdak te willen geven.
Die zaterdagavond rond een uur of tien arriveren ze dan per trein. Op het station van Lisse staan ruim
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vierhonderdzestig mannen, vrouwen, jongens en meisjes en kleine kinderen, vooral uit de omgeving
van Antwerpen. Vluchtelingen van het oorlogsgeweld in hun land, waarvan de Duitse troepen de
neutraliteit zo bruut geschonden hebben. De Lisserse dagbladcorrespondent Raaphorst beschrijft de
betreurenswaardige aanblik van de stoet Belgische vluchtelingen die op 10 oktober Lisse binnenkomt:
‘want behalve wat zij aan het lijf hadden, waren ze van alles beroofd. Alles hadden zij achter moeten
laten’. Wel zijn er wat dieren meegekomen, zoals een hond, een kanarie, een poesje. Een van de
jongens heeft een kistje met drie konijntjes bij zich en een andere jongen houdt een klein
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smoushondje in zijn armen.
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‘Hun werd brood en koffie verstrekt’. Slechts een heel kort berichtje in de krant. Maar het plaatselijke
Steuncomité Lisse draait dan al overuren. Kopstukken in het Lisser comité zijn de gewaardeerde
dokter (Dirk) Blok als voorzitter, de secretaris is de katholieke hoofdonderwijzer (Frederik) Dankelman
en als penningmeester treedt notaris (Johannes) Tuijmelaar aan.
Er is bij de oprichting van het steuncomité nog wel onenigheid geweest omdat pastoor Klekamp van
menig was dat alleen Katholieken in aanmerking kwamen om zitting te nemen in het Steuncomité,
omdat de Belgen ook Katholiek waren. Dit zeer tot ongenoegen van de heer Raaphorst die vond dat
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de protestanten óók hun gastvrijheid wilden tonen. Het Comité is uiteindelijk samengesteld uit leden
met verschillende religieuze achtergronden, en daarnaast is het RK Huisvestingscomité opgericht met
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als voorzitter burgemeester Jhr. Von Bönninghausen en eveneens goed-katholieke leden. Als de
vluchtelingen vanuit Leiden op de trein gezet zijn richting Lisse, is het Steuncomité klaar om ze te
kunnen ontvangen.

Samenstelling Steuncomité: voorzitter: Dr. D. (Dirk) Blok, arts;
secretaris: F.K. (Frederik) Dankelman, hoofd RK School;
penningmeester: J. (Johannes) Tuijmelaar, notaris; Mej. W.H. van
Ruiten-Reckers, van Logement De Witte Zwaan). Verder nog: M. van
Vrijberghe de Coningh; de bloemisten J.W. Lefeber; J.M. Veldhuijzen
van Zanten; en G. Tromp; K. Volkertsz, directeur Tuinbouwschool; H.
Pitloo en dagbladcorrespondent A. Raaphorst Hzn.
Samenstelling RK-Huisvestingscomité: voorzitter: Burgemeester
Jhr. P.F.A.J.von Bönninghausen tot Herinckhave; kapelaan Nolet; Dr.
F.G.M. Haase, arts; H. van Beek, gasdirecteur; de bloemisten J.
Pijnacker en S. van der Vlugt

En daar sta je dan. Als ‘Belgische vluchteling’ ergens in Holland, op een winderig stationnetje bij een
volkomen onbekend dorpje. Hondsmoe, onrustig, verdrietig en koud. Samen met een paar honderd
anderen, deels familie, deels bekenden, en veel stadgenoten. Lisse? De Bollenstreek? Heb je er ooit
eerder van gehoord? Krijgen we hier onderdak, veiligheid en rust? In paniek ben je immers gevlucht
uit je dierbare Antwerpen, dat is gebombardeerd, kapotgeschoten en in brand gestoken, rennend over
de pontonbrug over de Schelde die achter je werd opgeblazen om de Duitse soldaten tegen te
houden. Als Belg hechtte je aan de neutraliteit van je land. Maar welke keus was er toen de Duitse
bevelhebbers geen boodschap hadden aan de Belgische weigering het leger door te laten? De enige
optie was het verklaren van de oorlog en vechten: verdedigen wat je lief is. En vluchten, toen er geen
alternatief meer bleek te zijn. En hopen dat je nu in Holland een veilig onderdak zult vinden. Misschien
dus in Lisse…
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Belgische burgervluchtelingen

In de afgelopen zomermaanden gonsde het al een hele tijd van berichten over een België in nood.
Verontwaardigd waren de Lissers, net als alle andere landgenoten, over de schending van de
neutraliteit van België, geschokt door de oorlogsverklaringen van de landen om ons heen, ongerust
over onze eigen neutraliteit, zou die wél waarde hebben voor de Duitsers? De kranten stonden bol
van de berichten over grote aantallen Belgen die waren gevlucht naar de grensplaatsen in Limburg en
Brabant. Verschrikkelijk vonden ze het ook hier in Lisse. Ook hier zijn collectes gehouden, kleding,
dekens en levensmiddelen ingezameld en naar de zuidelijke provincies gestuurd om de comités daar
en de vluchtelingen te ondersteunen.
Ook de Lissers hebben in de kranten gelezen over de veldtocht van de Duitsers door België en het
spoor van geweld dat ze achter zich lieten, ernstige incidenten, moordpartijen en brandstichting. Toen
de aanval op Antwerpen, bombardementen, het advies aan de inwoners om de stad te verlaten, en
daarna al die vluchtelingen…
Is het voor de Lissers eerst nog een zaak op ruime afstand, het komt steeds dichterbij. In zuidelijk
Nederland kunnen ze de stroom vluchtelingen allang niet meer aan. Er wordt een beroep gedaan op
gemeenten in noordelijker Nederland, op burgemeesters ook van de kleinere plaatsen. Deze bieden
ruimhartig opvang aan en overal worden plaatselijke steuncomités opgericht. Zo ook in Lisse.

Belgische vluchtelingen te voet uit Brussel
(1914. Collectie Spaarnestad Photo – www.vijfeeuwenmigratie)
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De eerste grote aantallen vluchtelingen die op negen oktober in Leiden binnenkomen hebben al op
zes oktober Antwerpen verlaten en sindsdien niet meer geslapen. In Roosendaal zijn ze gastvrij
opgevangen en daar kregen ze een slaapplaats, maar door alle emoties is het van slapen niet
gekomen. Het oorlogsgeweld, de brandende stad, alles is als op hun netvlies gebrand. Vanuit Leiden
zijn de vluchtelingen over de regio verspreid. Een deel van hen is bestemd voor Lisse.

Voor de grote groep vluchtelingen uit, is twee dagen eerder al een hele familie uit Antwerpen in Lisse
aangekomen. Familie van de Lisserse banketbakker Weber, tegenover de Grote Kerk. Een deel komt
bij de bakker in huis, een ander deel, een groot en jong gezin, krijgt echter voorlopig onderdak in een
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leegstaand huis ernaast, achter de smederij van Bruinen. Vader Goossens, zijn vrouw en zeven
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kinderen, de oudste elf jaar en de jongste pas twee, hebben de vlucht vanuit Antwerpen doorstaan.
De moeder is hoogzwanger van het zevende kind. Op 21 oktober 1914 wordt hun zoon en broertje
8
Theodore in Lisse geboren.

Banketbakker Weber tegenover de Grote Kerk in Lisse

Dit kind is officieel geregistreerd bij de Burgerlijke Stand van Lisse. Van al die andere vluchtelingen
echter, die op tien oktober zijn binnengekomen, zijn slechts kaartjes gemaakt en hebben we lijsten in
het archief gevonden, met wat persoonlijke gegevens en korte notities over hun tijdelijk verblijf.
Natuurlijk zijn ze hier maar kort geweest, in het Bevolkingsregister zijn ze dan ook niet ingeschreven.
Misschien dat Theodore nog iets had kunnen vertellen van wat hij van zijn ouders of broers en zusjes
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gehoord heeft over die periode. Maar hij is als oude man alweer een hele tijd terug overleden.
[5]

Er is wel een foto bewaard gebleven: ‘Uitgeweken Belgen te Lisse Oct. 1914’ meldt de tekst in witte
inkt. Hierop zijn tweeëndertig mensen te zien die poseren op de oude brede trap van het
gemeentehuis van Lisse. Op de voorgrond staan een aantal kinderen, de meeste nog klein, de een
parmantig, een ander wat verlegen. Op de treden daarboven vooral volwassenen, jong en ouder,
mannen en vrouwen en een tweetal heel kleine kindjes op de arm van hun ouder. De enig bewaard
gebleven beeldende Lisserse herinnering aan de vluchtelingen die ons dorp tijdelijk bewoond hebben.
Maar over de personen zelf, die op die foto staan, weet niemand nog iets.
De ‘onderdakadressen’ zijn voor ons tegenwoordig niet allemaal gemakkelijk te herleiden. Regelmatig
wordt bijvoorbeeld ‘het Witte Huis’ vermeldt, maar we zijn er niet in geslaagd te achterhalen welk in
Lisse bekend pand hiermee bedoeld werd. Indertijd was die kreet kennelijk ruim voldoende. Ook zijn
verschillende adressen met slechts een achternaam aangeduid, soms met een straatnaam daar aan
toegevoegd, maar sprak dat toen misschien voor zich, voor ons nu is het vaak een flinke puzzel
geweest, waarin de nodige vraagtekens gebleven zijn.
De eerste noodopvang van vluchtelingen is in de katholieke jongensschool aan de Heereweg, maar al
binnen enkele dagen zijn de meeste vluchtelingen overal binnen het dorp ondergebracht bij gewone
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burgers thuis en een klein deel is opgenomen in het zojuist gereedgekomen RK Volksbondgebouw.
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Het Steuncomité stuurt regelmatig korte berichtjes over en weer om alle voorzieningen goed op
de rails te krijgen. Vooral dokter Blok en onderwijzer Dankelman hebben met grote regelmaat een
schriftelijk overleg. De bewaard gebleven documenten geven een behoorlijk beeld van wat hen in
Lisse bezig hield.

Wie betaalt wat: kosten spelen een grote rol
Het leeuwendeel van de correspondentie heeft te maken met financiën. De burgemeester meldt
bijvoorbeeld aan de heer Dankelman dat er toestemming is voor het aanschaffen van kleding en
schoenen voor de vluchtelingen, als hij maar eerst een lijst daarvan te zien krijgt. De cokes voor de
verwarming van het Volksbondsgebouw kunnen bij de Lisserse Gasfabriek verkregen worden, maar
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over de kosten van het eten wil de burgemeester toch graag eerst eens overleggen.

De Christelijke School heeft op verzoek van de gemeente zonder voorwaarden vooraf een lokaal in
het schoolgebouw beschikbaar gesteld, maar komt nu tot de ontdekking dat het opvangen van
vluchtelingen langer duurt dan gedacht en dat de kosten oplopen. ‘Het lokaal moet echter verlicht en
verwarmd worden, ook op zondagen en ’s nachts en het schoolbestuur maakt grote onkosten
hierdoor’, staat in een bewaard gebleven conceptbrief van deze school. Het schoolbestuur wil graag
afspraken maken over vergoedingen. In het boekje rond het 100 jarig bestaan van de school wordt
verondersteld dat er in het klaslokaal mogelijk zieken zijn ondergebracht, hoewel de schoolnotulen
geen uitsluitsel geven. In de archieven wordt er evenmin over gesproken. Schrijver van het genoemde
boekje meldt dat de kosten uiteindelijk gedeclareerd mochten worden, en gezien de financiële
14 15 16
omstandigheden van de school, acht hij dit ook heel terecht.
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Als de open gekomen plekken in ‘het Witte Huis’ door vertrek van vluchtelingen, weer gevuld worden
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is er met regelmaat ‘versch stroo voor die menschen’ nodig.
De vluchtelingenbroers Jegers
worden ook naar het Witte Huis gehaald. Voor hen heeft het Comité schoenmakersgereedschap laten
komen, de broers hebben daar, volgens de brief, geregeld werk aan. Uit het archief blijkt niet dat ze
schoenmaker zijn, maar mogelijk maakten ze van de nood een deugd. En als de ‘kokende zuster’ uit
het Pius-gesticht, het bejaardenhuis in die tijd, tot overmaat van ramp wel tien dagen met vakantie
gaat, dan moeten alle zeilen in het Witte Huis worden bijgezet. Het bereiden van de maaltijden wordt
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door dokter Blok met enig ontzag als ‘veel werk voor de dames hier’ beschouwd.
Begin december 1914 vraagt dokter Blok zijn secretaris Dankelman er bij de burgemeester op aan te
dringen toestemming te geven voor het uitbetalen van de vergoedingen aan de gezinnen die
Belgische vluchtelingen opvangen. Hij vraagt om bedragen tussen vijftien cent en iets meer dan een
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gulden. Twee weken later verzoekt gemeentesecretaris Zaneveld het Steuncomité om ‘ten
spoedigste’ een opgave van personen te mogen ontvangen, die voor vergoeding voor verblijf van
vluchtelingen in aanmerking komen, graag met specificaties erbij. Het is volgens hem de bedoeling
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‘deze week tot betaling over te gaan’. Maar in het dossier vinden we een briefje van weer tien dagen
later van Piet Warmerdam uit de Wagenstraat waarin hij schrijft nog niets vernomen te hebben van
deze uitbetaling. Hij refereert aan de vorige Raadzitting van Lisse waarin hierover is gesproken. Hij
vindt dat het hem toekomt, hij heeft er gebrek aan, en hij begrijpt niet waarom betaling uitblijft. Hij heeft
de vluchtelingen gehuisvest en gevoed, heeft zelfs voor onderhoud van schoenen betaald en
reiskosten voor familiebezoek van een vluchteling in Antwerpen. Hij zou nu toch ‘gaarne spoedig het
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mij toekomende bedrag ontvangen!’ Kennelijk heeft het toch weer geruime tijd geduurd want in een
brief van eind december meldt dokter Blok aan Dankelman dat hij een brief schreef aan Baron van
Tuyll, waarin hij zijn hart luchtte over enkele zaken waaronder de uitbetaling van vergoedingen en dat
ze daar ‘evenmin iets van vernomen’ hebben. Baron van Tuyll is de voorzitter van de Centrale
Commissie, opgericht door het rijk, die de belangen moet behartigen van alle in Nederland
23
24
verblijvende
vluchtelingen.
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Opoffering, dankbaarheid en cultuurverschillen
De opvang van zoveel Belgen in nood is voor de Lissers vanzelfsprekend maar in het dagelijks leven
25 26
toch niet zo eenvoudig.
Het leven is door de oorlog duur geworden. Zó duur dat enkele
huiseigenaren de huur van de ‘werkmanshuizen’ met vijfentwintig tot zestig cent per week verlagen. Er
is ook veel werkloosheid waardoor de bloemistenvereniging besluit tot de oprichting van een
werkloosheidfonds. Het weinige dat er wél is, moet ineens met velen gedeeld worden.
Maar in plaats van dankbaarheid voor de Lisserse opofferingen te tonen, maken enkele vluchtelingen
27
al kort na aankomst een hoop kabaal in een van de cafeetjes in het dorp. De burgemeester besluit
daarop de cafés in Lisse te verplichten hun deuren vanaf negen uur ’s avonds te sluiten. Bovendien
wordt de volgende dag al een groep van ruim veertig vluchtelingen, met daaronder de grootste
28 29
Belgische herrieschoppers, op de trein gezet, richting Hillegom.

Hoeveel cafés zijn er dan wel niet in het Lisse van dat moment? Nou, dat moeten er toch wel een stuk
of vijftien geweest zijn. Behalve de welbekende Witte Zwaan, de toen al bestaande Nachtegaal, en de
voorloper van Juffermans in de Engel, waren er nog een heleboel andere drinkgelegenheden.
Cafeetjes op het Vierkant, op de rest van de Heereweg binnen het dorp, maar ook in de De Engel en
Halfweg, in De Steeg en in de Kanaalstraat, om de meeste maar even te noemen.

Begin november wordt het gebod van de cafésluiting om negen uur ’s avonds weer ingetrokken, maar
het blijft verboden de vluchtelingen sterke drank te verstrekken om uitspattingen en wangedrag te
voorkomen. In Leiden meldt het Vluchtelingencomité de ingezetenen over dit probleem: ’Wij
vertrouwen, dat men er zich stipt aan zal houden’, terwijl de Noordwijkse Volksbond vergadert ‘tegen
drankmisbruik’ en probeert een reglement en maatregelen vast te stellen om te voorkomen, dat
30 31 32
Belgische vluchtelingen ‘hun kostelijke centen gaan omzetten in alcoholica.
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Uit het oog verloren familie en verwanten
Het dossier bevat ook een groot aantal verzoeken om informatie over uit het oog verloren familieleden.
In de vaak chaotische vlucht zijn vele vluchtelingen hun mannen, vrouwen, kinderen en andere
verwanten kwijtgeraakt. Vooral de Centrale Commissie doet haar best hierin te bemiddelen, in
dagbladen verschijnen oproepen, in treinstations worden briefjes opgehangen en op muren en
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schuttingen schrijven duizenden Belgen hun naam en tijdelijk woonadres in Nederland.

De heer Santen bijvoorbeeld, nu verblijvend in Delft, zoekt zijn vrouw en vijf kinderen. Hoewel hij al ‘op
voorhand dankende’ zijn ‘beleefde groeten’ aanbied, komt zijn gezin helaas niet op de lijst van Lisse
34
voor. De 32-jarige Ferdinand Michaux waarnaar de Centrale Commissie in Den Haag navraag doet,
verblijft wél in Lisse. Hij is schoenmaker. Samen met zijn zes jaar jongere broer Emile en hun vader,
35
zijn ze in Lisse, ze verblijven in het Volksbondgebouw. Den Haag meldt dat Frans Duysan op de
Keizersgracht in Amsterdam verblijft. In Lisse is alleen de 77-jarige John. S. Duysan, of hij familie is, is
36
niet bekend.
Een ‘Regeeringstelegram’ uit Haarlem verzoekt: ‘Laat jongen hier komen’.
Waarschijnlijk gaat het om Jules van Dessel, van negentien jaar. Hij is in zijn eentje in Lisse
terechtgekomen, waar het comité om opsporing van zijn ouders heeft gevraagd. Haarlem lijkt mogelijk
37
zijn moeder, zus en nicht te hebben opgevangen. Uit Vlaardingen komt het bericht dat Frans Wuyts
uit Antwerpen, zijn vrouw en drie jonge kinderen zoekt. Hoewel er maar liefst acht Wuytsen in Lisse
38
verblijven, zijn dit niet de vrouw en kinderen van genoemde Frans. Het Belgisch Comité in Schijndel
vraagt het dochtertje Joanna de Rijcke, dat ‘naar vermeend in Lisse is’ naar haar ouders te vervoeren.
39
Helaas voor de ouders komt hún dochtertje niet op de lijst van Lisse voor. En een bericht uit Borculo
gaat over Louis Goris uit Borgerhout, met vrouw en kind. Hij zou in Lisse gezien zijn, graag aan hem
doorgeven dat zijn ouders in Rotterdam en zijn twee broers in Borculo verblijven. Iemand kan per
abuis voor Louis zijn aangezien, hij komt op de lijst in Lisse niet voor, er verblijft hier wel een gezin
40
Goris maar zij komen uit Berghem.
Uit de lijst met gegevens van Lisse komen we ook te weten dat Rosalie Aerts zonder man en met drie
kinderen is gevlucht. En is het wellicht haar schoonzus, die naar Lisse gekomen is met vijf kinderen
terwijl haar man in Engeland zit? Jan Anthonis is met twee zoons uit Borgerhout gekomen, maar de
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verblijfplaats van zijn vrouw is onbekend. In de kladnotities staat dat de vrouw van Denis Bos is
vermist. Kennelijk is ze teruggevonden, want in de latere gegevens komt ze wél voor. Vader en
moeder Bruijs hebben veilig onderdak maar hun kind van 22 jaar is in Antwerpen zoekgeraakt. Leon
Firquet mist drie dochters van 28, 25 en 22 jaar, maar hij vermoed dat in elk geval de jongste ergens
in Nederland zal zijn. Ook uit het gezin Gebruers is een – mogelijk nog jong – kind vermist, terwijl hun
baby en peuter gelukkig wel bij hun ouders gebleven zijn. De zoon van Anna Knoops zit in het leger,
maar waar haar moeder gebleven is, dat weet ze niet. Karel en Clémence Mossiaen zijn veilig, maar
ook hun zoon is soldaat, hoe zou het nu met hem zijn? Frans Valckiers weet dat zijn vrouw en kind in
Katwijk worden opgevangen, maar August van den Bussche is nog op zoek naar Maria Peeters,
waarschijnlijk zijn vrouw? Frans Verbeeck mist zowel zijn vader als zijn moeder en Jan Verrijdt is met
zes kinderen van een broer van hem aangekomen, maar waar is zijn broer en de vader van deze
kinderen gebleven? Gezin De Vos mist hun – waarschijnlijk oudste – zoon van 25 jaar, de drie jongere
kinderen zijn nog bij hun ouders. En de vrouw van Frans Wagemans is vermist, ze is één dag eerder
gevlucht dan hij…
Hoewel niet alle vermiste verwanten zullen zijn teruggevonden weet de Centrale Commissie toch
41
uiteindelijk zestigduizend zoekgeraakte personen op te sporen en te herenigen met hun familie.

Vrijwillig terug naar Antwerpen
Al heel snel na de val van Antwerpen is de Nederlandse regering met de Duitse bezetter van de stad
in overleg gegaan over spoedige terugkeer van de Belgische vluchtelingen naar hun vaderland.
Namens het stadsbestuur van Antwerpen komt dan de oproep aan de vertrokken bewoners om weer
terug te keren naar huis. Het zou daar weer veilig genoeg zijn en voor de stad is het wenselijk dat het
gewone leven weer op gang komt. Onze eigen Nederlandse minister vraagt de burgemeesters er bij
de vluchtelingen op aan te dringen naar hun land terug te gaan. De opvang van al die vluchtelingen,
hun voeding, onderhoud en huisvesting kost Nederland erg veel geld. ‘Zachte dwang’ oppert de
minister. Maar de oproep boezemt bij vele vluchtelingen angst in; wat voor leven kunnen ze daar
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verwachten, is hun huis er nog, en hoe staat het met hun bezittingen?
Lopen ze geen gevaar,
44
worden ze niet als dwangarbeiders ingezet? Ze willen graag terug, maar durven niet.
Toch gaat er tegen eind oktober een groep vluchtelingen uit Lisse naar Antwerpen terug. De krant
45
spreekt van 28 personen. Uit de archiefstukken van Lisse blijkt hier niets van. Het Comité in Leiden
laat de stationschef reisbiljetten regelen en plaatsen vrijhouden in de trein van half negen ’s ochtends
46
richting Roosendaal, maar let wel, deze is uitsluitend bestemd voor vluchtelingen. Niet alle uit ons
land teruggekeerde Antwerpenaren blijven echter ook in hun stad, een deel van hen gaat weer terug
naar het veilige Nederland. In Lisse is in elk geval de familie Helsen weer teruggekomen, en Rosa
47
Wuyts zou volgens een notitie in het dossier ‘een uitstapje’ gemaakt hebben naar Antwerpen.

[10]

Ook verblijft er kennelijk een Frans ingezetene van Antwerpen in Lisse, want voorzitter Dankelman
vraagt zich af of ook deze in de gegeven omstandigheden wel veilig kan terugkeren. De Minister van
Buitenlandse Zaken in Den Haag denkt niet dat er bezwaar tegen is, maar adviseert volkomen
zekerheid te vragen bij het Nederlands-Belgische Inlichtingenbureau in Roosendaal. Er zijn geen
nationaliteiten in de gearchiveerde registraties in Lisse opgenomen, zodat we niet kunnen achterhalen
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om welke Fransman het hier gaat.

Zonder werkvergunning werken in Engeland
Naast terugkeer naar België is er voor de vluchtelingen ook de mogelijkheid om uit te wijken naar
Engeland, dat hiermee ook blijk wil geven van nationale gastvrijheid. Voor Nederland is het
aantrekkelijk om op deze manier wat vluchtelingen af te voeren en daarmee de kosten te drukken.
Mannen die kunnen en willen werken, kunnen daar zonder werkvergunning aan de slag. De
Nederlandse overheid is zelfs bereid de overtocht te betalen. Het Steuncomité Lisse maakt begin
december 1914 een lijst op van Belgen die zich bereid verklaard hebben naar Engeland te vertrekken.
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Bijna al de getrouwde mannen op de lijst zijn bereid te gaan, mits ze hun gezin kunnen meenemen.
Op landelijk niveau willen een heleboel mannen graag naar Engeland. Ze zijn het nietsdoen en
afwachten beu, het zijn vooral de vrouwen die vaak aarzelen om te vertrekken.
Voor het comité in Lisse is het nog een ingewikkelde zaak de betrokkenen ook werkelijk naar
Engeland te helpen. Als dokter Blok een lijst met gegadigden aan een delegatie van het Britse
Gouvernement stuurt, krijgt hij een bericht in het Frans terug waaruit blijkt dat men de boodschap daar
niet heeft begrepen. Dokter Blok stuurt een notitie naar de heer Dankelman dat het misschien
raadzaam is vanuit het Steuncomité een bericht in het Frans te schrijven, omdat ‘ze mijn Hollandsch
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epistel niet gesnapt schijnen te hebben’.
Dankelman meldt eind december aan dokter Blok dat hij in zijn schrijven aan Baron van Tuyll, naast
een aantal andere zaken, nog gemeld heeft ook niets te hebben vernomen over het vertrek van de
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groep ‘menschen voor Engeland’. Pas half januari 1915 krijgt het Steuncomité instructies in een
Franstalige brief vanuit de ‘Britisch Government Commissie for transportation of Belgians to the United
Kingdom’ in Rottendam. Met de brief worden 15 reisbiljetten meegestuurd, voor elke volwassenen –
boven de twaalf jaar – een eigen biljet. In de laatste week van januari vertrekken uiteindelijk de vijftien
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Belgische vluchtelingen uit Lisse die via Hoek van Holland naar Engeland zullen oversteken.

Zorgvuldige administratie en bureaucratie
Het coördineren van al die vluchtelingenstromen vraagt zorgvuldige registratie. En dat in een tijd
waarin registraties nog handmatig moeten gebeuren en er van automatisering van allerlei handelingen
nog geen sprake was. Natuurlijk dringen grotere comité die de vele vluchtelingenstromen in goede
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banen moeten leiden op die zorgvuldigheid aan. Als vluchtelingen vertrekken is het wenselijk een lijst
mee te geven omdat de tijd op het station te kort is om alle gegevens te inventariseren. Bij gehuwde
vrouwen is de naam van hun echtgenoot noodzakelijk en van de kinderen worden de leeftijden
gevraagd. De soms moeilijk te spellen Belgische (achter)namen en adressen zijn op zich al voldoende
aanleiding tot allerlei misverstanden. En om de stationschef de tijd te geven de reisbiljetten aan te
vragen en voldoende plaatsen in de trein open te houden, moet het vertrek vóór 6 uur ’s avonds
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opgegeven worden.
Op verzoek van ‘de agenten van Politie dezer Gemeente’ stuurt de heer Volkertz, van het Steuncomité
Lisse begin december 1914 de ‘diverse bescheiden’ uit het archief met betrekking tot de komst, het
verblijf en vertrek van de Belgische Vluchtelingen, aan ‘de heer Secretaris van de Gemeente Lisse’.
Hij draagt o.a. 496 kaarten over met namen, alfabetisch gerangschikt, en een cahier met dezelfde
namen en aanvulleningen. Daarnaast nog diverse lijsten met gegevens en brieven, briefkaarten en
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notities.

Archiefbescheiden van het Lisser Steuncomité: het kladboek,
het boek op alfabet en een van de kaartjes met gegevens van de vluchtelingen

[12]

Kennelijk heeft de gemeentesecretaris Zaneveld de ontvangen stukken gearchiveerd op het
gemeentehuis van Lisse, waardoor het dossier over de Belgische vluchtelingen behoorlijk bewaard
gebleven is. Maar het beschikbare dossier is niet compleet en heel beperkt. Kort na binnenkomst van
de vluchtelingen lijkt snel een kladboek te zijn aangelegd met weinig structuur in de opzet.
Vermoedelijk zijn de gegevens daarna in een boek met alfabet-indeling overgeschreven. Hier staan de
gezinnen in de meeste gevallen wel bij elkaar, maar verschillende gehuwde vrouwen komen
bijvoorbeeld dubbel voor, onder hun eigen en onder hun mansnaam. Sommige namen staan wel in de
ene maar niet in de andere bron(nen). Niet alle 496 kaartjes die door het Steuncomité aan de
gemeente zijn overgedragen, zijn nog aanwezig. In de boeken staan enkele extra namen waarvan de
gegevens incompleet zijn en het niet duidelijk wordt of deze vluchtelingen hier echt zijn geweest. Van
de vluchtelingen die al kort na aankomst vanuit Lisse zijn doorgestuurd naar Hillegom is aantekening
gemaakt, en van slechts enkele anderen zijn vertrekdatum en bestemming genoteerd. Van de meeste
vluchtelingen is geen vervolgregistratie bijgehouden, dus geen informatie over wanneer ze zijn
vertrokken of waarheen. De krantenberichten geven allerlei cijfers, maar de herkomst van die cijfers is
niet te achterhalen of te controleren.

‘Behoeftige vluchtelingen’ en ‘slechte elementen’
Er wordt op landelijk niveau onderscheid gemaakt tussen ‘behoeftige’ vluchtelingen en ‘slechte
elementen’. Voor deze laatste groep is opvang in Veenhuizen, vlakbij Assen, bedoeld. Ook Lisse heeft
mensen opgenomen die tot die laatste groep gerekend werden… Een terugkerend probleem is de
namelijk een deel van de familie Helsen. Deze mensen geven nogal wat overlast, zo ervaren de
Lissers. Het Steuncomité is dan ook blij als het gezin begin december naar Antwerpen wil gaan en
bepaald niet verheugd als het gezin al de volgende dag laat telefoneren dat ze toch weer terugkomen.
Dokter Blok stuurt zijn collega Dankelman bericht dat hij ‘aan het station verzocht ze dezen nacht te
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doen houden, daar ik zoo plotseling ze anders niet weet onder te brengen’. Hij vraagt ‘deze
ontwikkeling’ bij de burgemeester te melden en te vragen of hij de aanvraag voor opneming in het
regeringskamp nog eens wil herhalen.

Vluchtelingenopvang in Veenhuizen
[13]

Dan komt er half december het verlossende telegram van de Commissaris van de Koningin in Zuid57
Holland, dat de familie naar vluchtoord Veenhuizen kan worden ‘opgezonden’. Dat is kennelijk niet
gebeurd want eind december vraagt het Ministerie van Binnenlandse zaken om uitleg over de
omstandigheden waardoor overbrenging van dit gezin noodzakelijk geacht wordt. Onder op de
ontvangen brief plaatst de heer Dankelman een notitie voor dokter Blok: ‘Ik weet er nu geen eind meer
aan, ik word er wanhopig van’ en hij geeft aan hierover al zeker drie tot viermaal gecorrespondeerd te
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hebben. Dokter Blok adviseert hem nog maar eens te antwoorden wat al aan de burgemeester als
redenen meegedeeld zijn en vat samen: een jongen van het gezin zou op het voetbalveld een horloge
uit een vest gehaald hebben, een meisje heeft zich erg brutaal uitgelaten tegen de mensen waar ze
‘liefderijk’ was opgenomen. Bovendien hebben meerdere leden van deze familie om geld gevraagd
waar ze geen recht op of reden toe hebben. ‘De heele familie bederft de toon onder andere
vluchtelingen’. Hij laat weten in zijn brief aan Baron van Tuyll geschreven te hebben dat het
verwijderen van vluchtelingen uit kleine gemeenten tegen de zin is van de minister, maar dat er voor
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de familie Helsen toestemming was voor plaatsing in Veenhuizen, maar dat dit toch niet gebeurd is.

Niet helemaal duidelijk wordt het in de stukken of dit gezin uiteindelijk toch in Veenhuizen terecht
gekomen is. Mogelijk toch wel want als begin januari 1915 de opdracht komt om alle overgebleven
vluchtelingen naar het vluchtoord in Gouda over te brengen, wordt een uitzondering gemaakt voor
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‘degenen die a.s. maandag naar Assen zullen worden gebracht’.
[14]

Onvrijwillig vertrek naar vluchtoord Gouda
In de troonrede van september 1914 roept Koningin Wilhelmina op de vluchtelingen met open armen
te ontvangen. Maar er komen er veel, ontzettend veel. Als het in Antwerpen veilig lijkt, zijn toch
weinigen bereid naar hun stad terug te keren en ook het werk in Engeland trekt een te kleine groep
mensen. De opvang is omvangrijk en kostbaar voor een klein land dat niet in oorlog maar wel door de
oorlog in economisch moeilijke tijden verkeert. In het Kamerdebat van 17 december 1914 stelt minister
Cort van der Linden dat vluchtelingen nooit gedwongen mogen worden naar een vluchtoord te
vertrekken, maar later verklaart deze minister dat ze buiten een vluchtoord niet meer in aanmerking
zullen komen voor een rijksuitkering. En zoals Raaphorst het formuleert: ‘niemand hoefde zijn
Belgische gasten weg te sturen als men dat niet wenste, maar de vergoeding van het Rijk zou niet
meer verstrekt worden’. Voor de meeste particulieren blijft er dan niets anders over behalve de
vluchtelingen te vertellen dat ze vertrekken moeten, want langer verblijf is onbetaalbaar.

Schets vluchtoord Gouda
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In het rapport Vluchtelingenzorg of vreemdelingenbeleid van E.A. van den Heuvel-Strasser, wordt
specifiek Lisse genoemd als een van de plaatsen waarin de onduidelijke houding van de minister tot
moeilijkheden geleverd zou hebben tussen burgemeester en plaatselijke vluchtelingencomités. In
geval van protest van een plaatselijk comité steunt het departement altijd het beleid van de
burgemeester. De vluchtoorden moesten, wilden ze rendabel zijn, toch ook bewoond worden! Van de
moeilijkheden in Lisse blijkt weinig uit het bewaard gebleven archief. Slechts de brief aan Baron van
Tuyll van het Centraal Comité geeft blijk van enige frustratie bij het Steuncomité Lisse rond
verschillende zaken die niet soepel lopen, zoals de onduidelijkheden van het opnemen in Veenhuizen
van een gezin dat in Lisse moeilijk ligt, het langdurig proces van de vluchtelingen die naar Engeland
willen, en de uiterst trage afwikkeling van betalingen aan de Lissers die vluchtelingen hebben
opgevangen.
Op 8 januari 1915 ontvangt de burgemeester van Lisse een telegram. Hij schrijft erover naar het
steuncomité van Lisse en refereert eraan ‘als bijlage’, maar het telegram is niet in het archief
aangetroffen. De inhoud blijft daardoor onbekend. De burgemeester schrijft dat hij de ‘eer’ heeft het
Steuncomité te laten weten dat de hier nog aanwezige vluchtelingen de volgende dag naar Gouda
zullen vertrekken. Hij maakt overigens een uitzondering voor de vluchtelingen die de maandag erop
naar Assen zullen gaan.
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Het krantenberichtje vanuit Katwijk spreekt echter van een ‘Regeeringstelegram’ waarin zou staan dat
de vluchtelingen ‘moesten worden overgebracht’ naar het kamp in Gouda. Het gaat naar alle
waarschijnlijkheid om eenzelfde telegram als dat wat in Lisse is aangekomen. Maar bijvoorbeeld in
Katwijk reageerden ze daar niet onverdeeld positief op deze boodschap. Daar is eerst een inspectie
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van het nieuwe kamp voorafgegaan aan het vertrek van de vluchtelingen. Hoe het Comité in Lisse
gereageerd heeft, blijkt echter nergens uit. De burgemeester van Lisse meldt slechts dat de
vluchtelingen op zaterdag 9 januari met de trein naar Gouda vervoerd zullen worden, om daar rond
half vier aan te komen. Zij moeten de hier verstrekte dekens meenemen. Eerst zullen ze bij het
Volksbondgebouw samenkomen om vandaar allemaal naar het station Lisse te vertrekken. Voor
‘vrijen overtocht naar Gouda’ en ‘overbrenging hunner goederen naar het station’ zal worden gezorgd.
De burgemeester vindt het noodzakelijk dat wanneer er geen tijd meer is voor een middagmaaltijd
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vóór vertrek, dat de vluchtelingen dan in elk geval voeding voor onderweg meekrijgen.
Volgens
een berichtje in de krant zijn 94 vluchtelingen die zaterdagmiddag met de trein van elf minuten over
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één
vertrokken. .

Krantenberichtje uit Katwijk aan Zee

Een week later is echter nog wel de groep van 15 vluchtelingen vertrokken, naar Engeland, zoals
boven beschreven. De krant meldt hierover slechts dat ook de laatste Belgische vluchtelingen uit Lisse
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naar elders zijn vertrokken. .
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LD 19141012 p3: 468 vluchtelingen op station Lisse – dit getal zowel als de meeste andere getallen uit
krantenberichten is niet verifieerbaar aan archiefstukken
2
Uit: Lisse Rommeling – A.M. Hulkenberg, bronbewerking van werk A. Raaphorst Hzn: beschrijving aankomst
vluchtelingen
3
LD 19141010 p6: geruchten aankomst vluchtelingen in Lisse, toezegging gedaan voor 400
4
Uit: Lisse Rommeling – A.M. Hulkenberg, bronbewerking van werk A. Raaphorst Hzn: Protest tegen pastoor
Klekamp: niet alleen katholieke willen gastvrijheid betonen!
5
Uit: Lisse Rommeling – A.M. Hulkenberg, bronbewerking van werk A. Raaphorst Hzn: samenstelling Lisser
Steuncomité en R.K. Huisvestingscomité
6
LD 19141009 p3: zeventien vluchtelingen bakkerij Weber Lisse, allen familieleden
7
Goossens Albertus J. van 10-10-1903 en Goossens Jan. J.E. van 14-04-1912
8
Geboorte Akte 209/1914: geboorte vluchtelingenbaby Theodorus Adrianus Joannes Goossens op 21-10-1914 in
Lisse, vader Peterus Joannes Goossens, moeder: Maria Catharina Simons
9
Theodore Goosens geb. Lisse 21-10-1914, overleden Merksem (België) 12-05-1999, was gehuwd met Elisabeth
van Duyse en later met Maria Carnas. Gegevens via Geneanet en overlijdensbericht.
10
LD 19141013 p1: RK jongensschool ontvolkt, meeste vluchtelingen bij particulieren in Lisse
11
LC 19140911 p3: feestelijke opening Bondsgebouw Lisse uitgesteld
12
LD 19141019 p2: opvang vluchtelingen in Ned. R.K. Volksbond en enkele burgerhuizen
13
Dossier nr.141116 22b: toestemming van burgemeester voor kleding, schoeisel, cokes voor verwarming
Volksbond, voor kosten van eten graag onderhoud
14
Uit: Herdenk de trouw – 100 jaar Christelijk Onderwijs – P. Schalk: conceptbrief Chr. School i.v.m. vergoeding
kosten
15
Uit: Herdenk de trouw – 100 jaar Christelijk Onderwijs – P. Schalk: informatie huisvesting vluchtelingen in Chr.
School
16
Uit: Herdenk de trouw – 100 jaar Christelijk Onderwijs – P. Schalk: conceptbrief Chr. School i.v.m. vergoeding
kosten
17
Dossier nr.141201 17b: dr. Blok aan Dankelman: vragen over vergoedingen
18
Dossier nr.141202 18b: dr. Blok aan Dankelman: Fam. Helsen weer terug, geld voorschieten Lafaille
19
Dossier nr.141201 18a: dr. Blok aan Dankelman: ‘kokende zuster’ 10 dagen op vakantie
20
Dossier nr.141201 17b: dr. Blok aan Dankelman: vragen over vergoedingen
21
Dossier nr.141207 21b: verzoek secretaris Lisse opgave verblijf en kosten, intentie deze week betalen
22
Dossier nr.141216 21c: Dhr. Warmerdam vraagt zich af waar de vergoeding blijft: hij heeft het nodig!
23
Dossier nr.141229 15: informatie over brief aan Baron Tuyll
24
Uit: E.A. van den Heuvel-Strasser: Vluchtelingenzorg of vreemdelingenbeleid. De Nederlandse overheid en de
Belgische vluchtelingen, 1914-1915. Op 21 september oprichting Centrale Commissie, voorzitter Baron Van Tuyll
van Serooskerken.
25
LC 19140821 p3: Verlaging huishuren voor werkmanswoningen in Lisse ivm oorlogstoestand
26
LC 19140911 p2: Lisse – oprichting werkloosheidsfonds bloemisten
27
Uit: Lisse Rommeling – A.M. Hulkenberg, bronbewerking van werk A. Raaphorst Hzn: 42 Belgen naar Hillegom
n.a.v. stampij in café in Lisse.
28
LD 19141015 p3: burgemeester gelast cafésluiting om 9 uur ‘s avonds
29
LD 19141013 p1: in Hillegom nu 43 vluchtelingen van Lisse
30
LD 19141103 p5: sluitingsgebod cafés opgeheven: maar geen sterke drank voor vluchtelingen
31
LD 19141014 p3: oproep geen sterkte drank verstrekken
32
LD 19141021 p3: vergadering Volksbond Noordwijk tegen drankmisbruik, voorkomen dat Belgische
vluchtelingen ‘hun kostelijke centen gaan omzetten in alcoholica’.
33
Uit: De opvang van Belgische vluchtelingen in de oorlog – Historisch Nieuwsblad 9-2007: Centrale Commissie
tracht zoektgeraakte personen te herenigen met familie.
34
Dossier nr.111004b: geen datum vermeld: Santen zoekt vrouw en vijf kinderen
35
Dossier nr.111012a: Den Haag zoekt Ferdinand Michaux
36
Dossier nr.111012c: Den Haag meldt verblijf Frans Duysan in Amsterdam
37
Dossier nr.141014 23a: Telegram uit Haarlem voor ‘jongen’ Van Dessel
38
Dossier nr.141015 03: Frans Wuyst zoek vrouw en drie jonge kinderen
39
Dossier nr.141018 03: Schijndel meldt dat Joanna de Rijcke ‘naar vermeend in Lisse is’
40
Dossier nr.141130 12: Borculo vraagt inlichtingen voor Louis Goris met vrouw en kind
41
Uit: De opvang van Belgische vluchtelingen in de oorlog – Historisch Nieuwsblad 9-2007: Centrale Commissie
tracht zoektgeraakte personen te herenigen met familie.
42
LC 19141012 p3: extra treinen naar Belgie
43
LD 19141014 p1 en 3: angst voor terugkeer naar Antwerpen; proclamatie verwacht
44
LC 19141023 p2: bericht consul-generaal uit Antwerpen inzake veiligheid
45
LD 19141023 p5: 28 vluchtelingen uit Lisse terug naar Antwerpen
46
Dossier nr.141023 24b: treintijden en instructies vluchtelingen voor Rosendaal
47
Dossier nr.150220 07a: correspondentie over kosten en vergoedingen
48
Dossier nr.141002 23b: geen bezwaar terugkeer Frans ingezetene van Antwerpen?
49
Dossier nr.141203 19b: dr. Blok aan Dankelman: lijst van Belgen voor Engeland
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Dossier nr.111016a: correspondentie over Belgen die naar Engeland willen, familie Wolfs en Rooses
Dossier nr.141229 15: informatie over brief aan Baron Tuyll
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Dossier nr.150118 06a: vertrek 15 vluchtelingen naar Engeland, conform afspraken 27 december
53
Dossier nr.111002b geen datum vermeld: Verzoek uit Leiden: nauwkeurige registratie vluchtelingen die
vertrekken
54
Dossier nr.141205 12: Graag registratielijsten voor vertrekkende naar Engeland meegeven
55
Dossier nr.141208 33: Volkersz stuurt archief naar gemeentesecretaris Lisse
56
Dossier nr.141201 18b: dr. Blok aan Dankelman: terugkeer familie Helsen uit Antwerpen
57
Dossier nr.141212 19a: Telegram: Helsen mag naar Veenhuizen
58
Dossier nr.141228 14: Wanhopige Dankelman n.a.v. aanvullende informatie gevraagd over noodzaak plaatsing
Helsen in Veenhuizen.
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Dossier nr.141229 15: informatie over brief aan Baron Tuyll
60
Dossier nr.150108 03a: brief 8 januari van burgemeester aan Comité Lisse: resterende vluchtelingen (behalve
die a.s. maandag naar Veenhuizen gaan) morgen naar Gouda
61
Uit: E.A. van den Heuvel-Strasser: Vluchtelingenzorg of vreemdelingenbeleid. De Nederlandse overheid en de
Belgische vluchtelingen, 1914-1915: Kamerdebat 17 december: Cort van der Linden verzekerd dat vluchtelingen
nooit gedwongen mogen worden tot vertrek naar vluchtoord, maar buiten het vluchtoord komen ze niet meer voor
vastgestelde vergoeding in aanmerking. Deze onduidelijke houding veroorzaakt moeilijkheden tussen
burgemeesters en plaatselijke vluchtelingencomités (zoals in Lisse!)
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LD 19150108 p3: Katwijk: Na ontvangst regeringstelegram direct onderzoek kamp Gouda
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Dossier nr. Dossier nr.150108 03a: brief 8 januari van burgemeester aan comité Lisse: resterende
vluchtelingen (behalve die a.s. maandag naar Veenhuizen gaan) morgen naar Gouda
64
LD 19150111 p1: 94 vluchtelingen naar Gouda
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Uit: Lisse Rommeling – A.M. Hulkenberg, bronbewerking van werk A. Raaphorst Hzn: 94 vluchtelingen naar
Gouda: vluchtelingen hoefden niet weg, maar geen vergoeding meer.
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LD 19150111 p?: 94 vluchtelingen naar Gouda
67
LD 19150116 p6: vertrek laatste Belgische vluchtelingen
68
Uit: Lisse Rommeling – A.M. Hulkenberg, bronbewerking van werk A. Raaphorst Hzn: laatste Belgische
vluchtelingen op 13 januari naar elders vertrokken.
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