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door COR DE VETTE

Nu was Nederland neutraal tijdens de Eerste Wereldoor-

log en op Nederlandse bodem werd niet gevochten. Dit

betekende niet dat de oorlog volledig aan ons voorbij-

ging. Door allerlei oorzaken kwamen hier toch militairen

van de verschillende oorlogsvoerende landen. Als neu-

traal land was Nederland verplicht om ze voor de duur van

de vijandelijkheden in Nederland vast te houden. Om ont-

vluchting te voorkomen werden ze opgesloten in interne-

ringskampen, die door Nederlandse militairen werden be-

waakt. Later in de oorlog kregen deze militairen wat

meer bewegingsvrijheid. Ze mochten onder voorwaarden

ook buiten het kamp komen en uit werken gaan.

Op verschillende plaatsen in Nederland hebben zich der-

gelijke kampen bevonden. Op de Vlasakkers bij Amers-

foort woonden vooral Belgische geïnterneerden. Aan het

eind van de oorlog waren er ook Britse militairen in dit

kamp. De website van de Commonwealth War Graves

Commission vermeldt dit in één geval expliciet.

SPAANSE GRIEP
Heel merkwaardig was de overlijdensdatum van al deze

militairen: in december 1918 of januari 1919. Dat was

dus ná de Wapenstilstand op 11 november 1918. Ze had-

den ook al naar huis mogen gaan; een groep Britten uit

Toen ik kort geleden een fietstocht maakte door het Soesterkwartier reed ik 
langs het poortgebouw van wat een oude begraafplaats bleek te zijn. Op het hek 
hing het bekende groene bord van de Commonwealth War Graves Commission
(Oorlogsgraven van het Gemenebest). Ik verwachtte graven aan te treffen van 
een vliegtuigbemanning uit de Tweede Wereldoorlog, zoals op veel andere plaatsen 
in Nederland. Het bleken echter de graven te zijn van zeven Britse militairen uit 
de Eerste Wereldoorlog.

Op de grafstenen is te lezen dat de militairen 

deel uitmaakten van verschillende onderdelen van

leger en marine.

� Private W. Holsgrove, Royal Scots Fuseliers, 

30 november 1918, oud 31 jaar, legernummer

9436

� Able Seaman F. Guest, Royal Naval Volunteer

Reserve, 5 december 1918, grafschrift: Rest in

Peace, marinenummer (Tyneside) TZ/4656

� Rifleman W. Turvey, The Rifle Brigade, 

6 december 1918, legernummer 6621 

� Private C. Clements, Royal Scots, 3 of 4 januari

1919, legernummer 353339

� Private H. Wincles, Royal Marine Light Infantry,

Royal Naval Division, 7 januari 1919, oud 28 jaar,

grafschrift: In loving memory of our dear boy.

Faithful unto death, marinenummer CH/1463(S)

� Private J. Moore, Cheshire Regiment, 10 januari

1919, oud 34 jaar, legernummer 7313

� Sergeant J. Taylor, South Lancashire Regiment, 

9 januari 1919, oud 30 jaar, grafschrift: Greater

love hath no man than this: that he lay down his

life for his friends, legernummer 12576

Vertaling bij de rangen: 

Private = soldaat, 

Able Seaman = matroos der 1e klasse, 

Rifleman = geweerschutter

MILITAIREN UIT DE EERSTE WERELDOORLOG

Britse graven in Amersfoort

WIE WAREN DE ZEVEN?
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een interneringskamp in Groningen vertrok reeds op 15

november 1918 naar Engeland. Nu waren er niet alleen

in Nederland geïnterneerde militairen die naar huis gin-

gen. Ook de krijgsgevangenkampen in Duitsland stroom-

den leeg. Omdat vervoer door de frontgebieden in België

en Frankrijk nog niet mogelijk was, reisden veel ontsla-

gen krijgsgevangenen naar Nederland. Vanuit Rotterdam

of Vlissingen keerden zij per schip huiswaarts. Deze men-

sen waren vaak ziek, gewond en verzwakt. Die moesten

eerst opgelapt worden voordat ze verder konden reizen.

Maar een aantal van hen overleed hier al. 

Dat kwam ook omdat ze extra vatbaar waren voor de

Spaanse griep, die heel Europa teisterde aan het einde

van de Eerste Wereldoorlog. In Nederland stierven bin-

nen enkele maanden 27.000 mensen: in oktober 1918

5.506, in november 16.960 en in december  5.321. Eén op

de 250 inwoners van Nederland overleed aan de Spaanse

griep. Vaak met hele gezinnen in korte tijd, omdat de

ziekte zo besmettelijk was. Het is mogelijk (maar niet ze-

ker) dat de Britse militairen op de begraafplaats aan de

Soesterweg ook slachtoffer zijn geworden van de Spaanse

griep.

SENSATIEZOEKERS
In Archief Eemland zijn nog stukken te vinden over de in

Amersfoort begraven buitenlandse militairen. De gemeen-

te Amersfoort sprak af met de toen nog Imperial (nu dus:

Commonwealth) War Graves Commission dat de Britse

militairen voor eeuwig dan wel tot aan de opheffing van

de begraafplaats aan de Soesterweg zouden blijven lig-

gen. De Commission betaalde hiervoor in 1921 honderd

gulden per stoffelijk overschot.

Uit de stukken bleek verder dat er ook nog drie Franse

en 71 Belgische militairen uit de Eerste Wereldoorlog in

Amersfoort begraven hebben gelegen, vooral op de

Rooms-Katholieke begraafplaats op de hoek van de Berg-

straat en de Utrechtseweg. Hier ligt overigens nog steeds

een Britse militair uit de Eerste Wereldoorlog: Private J.

Riley, East Lancashire Regiment, 14 januari 1919, leger-

nummer 4429.

Uit het dossier blijkt nog dat in 1918 veel sensatiezoekers

afkwamen op de begrafenis van een Britse militair. Men-

sen zouden zich onbehoorlijk hebben gedragen en op

grafmonumenten hebben gestaan. Op verzoek van de be-

heerder sloot een politieagent bij de volgende begrafe-

nis de toegang tot de begraafplaats af voor niet-militairen.

Hierover beklaagde een Amersfoortse burger zich weer in

een lange brief aan de gemeente.

Overigens is er in 2008 vandalisme geweest op de be-

graafplaats aan de Soesterweg, waarbij drie van de ze-

ven Britse stenen omver zijn gegaan. Deze zijn inmiddels

weer hersteld. 

Britse militairen in het

kamp op de Vlasakkers.

BRONNEN

� Archief Eemland,

Gemeentebestuur

Amersfoort 1811-1945

(bnr. 2.01) 2140: 

stukken over Engelse 

en Franse militairen op

algemene begraafplaats

Soesterweg

� Evelyn de Roodt,

Oorlogsgasten.

Vluchtelingen en krijgs-

gevangenen in 

Nederland tijdens de

Eerste Wereldoorlog

(Zaltbommel 2000)

� www.wereldoorlog

1418.nl/engelsekamp

� alfredstaarman.nl/

wp-content/uploads/

MARIUS1.PDF

� www.w8.nl/spgriep.htm

Cor de Vette is adviseur

vliegtuigonderhoud en 

-reparatie bij Fokker.

K
le
ur

en
fo

to
’s
: C

or
 d

e 
Ve

tt
e;
 z
w
ar

tw
it
fo

to
 u

it
 b

oe
k 

Ev
el
yn

 d
e 

Ro
od

t




