


&quot;*_________________HEJJNTERNERtNGSKAMP ZEIST ? L KISSER_________ w o© m schiet maar' gaf luitenant Mallinckrodthet bevel een salvo af te vuren. Toen destenenregen opnieuw begon werd nogtweemaal een salvo afgevuurd. Pas toennamen de opstandelingen de vlucht. Zesen twintig geinterneerden bleken te zijngetroffen, waarvan acht met dodelijkeafloop. De commentaren in de pers op de dra-matische gebeuttenissen in Kamp Zeistwaren in het algemeen zeer scherp. Hetkamerlid PJ. Troelstra interpelleerde deminister van Oorlog N. Bosboom overde gebeurtenissen in Kamp Zeist. Op 2januari 1915 zond minister het verslagvan een door hem ingesteld onderzoeknaar de Tweede Kamer. Zijn eindconclu-sie was, dat het aan een tijdig en kracht-dadig ingrijpen, hoe treurig 00k in zijngevolgen, te danken was dat erger werdvoorkomen. Ware anders gehandeld, danzou ongetwijfeld de geest van verzet zichnog krachtiger hebben ontwikkeld en toternstiger ongeregeldheden hebben gege-ven, aldus de minister. Het drama van Zeist had overigens wel indruk gemaakt op de publieke opinie.De belangstelling voor het lot van

degeinterneerden groeide. Niet alleen inNederland en Belgie, maar 00k in Scan-dinavie en zelfs in Zuid-Afrika werdenhulporganisaties in het leven geroepen. Initiatieven totlotsverbetering Vanaf begin januari kreeg een aantalgeinterneerden van onberispelijk gedragverlof om zich enkele uren per dag buitenhet kamp te begeven. Ze moesten danelke keer wel de belofte afleggen datgeen ontsnappingspogtng zou wordenondernomen. Later versoepelde dezeverlofregeling steeds meer. De meestegeinterneerden mochten zich toen twee-tot viermaal per week binnen een straalvan acht kilometer buiten het kampophouden. Gehuwde geinterneerdenmochten hun families uit Belgie latenoverkomen en zich in de omgeving vanhet kamp vestigen. In korte tijd werdener in Nederland zeven gezinsdorpen ofvrouwenkampen gevestigd. 126





HET INTERNER1NGSKAMP ZEIST - L VISSER schiet maar' gaf luitenant Mallinckrodthet bevel een salvo af te vuren. Toen destenenregen opnieuw begon werd nogtweemaal een salvo afgevuurd. Pas toennamen de opstandelingen de vlucht. Zesen twintig gei'nterneerden bleken te zijngetroffen, waarvan acht met dodelijkeafloop. De commentaren in de pers op de dra-matische gebeuttenissen in Kamp Zeistwaten in het algemeen zeer scherp. Hetkamerlid P.J. Troelstra interpelleerde deminister van Oorlog N. Bosboom overde gebeurtenissen in Kamp Zeist. Op 2januari 1915 zond minister het verslagvan een door hem ingesteld onderzoeknaar de Tweede Kamer. Zijn eindconclu-sie was, dat het aan een tijdig en kracht-dadig ingrijpen, hoe treurig 00k in zijngevolgen, te danken was dat erger werdvoorkomen. Ware anders gehandeld, danzou ongetwijfeld de geest van verzet zichnog krachtiger hehben ontwikkeld en toternstiger ongeregeldheden hebben gege-ven, aldus de minister. Het drama van Zeist had overigens wel indruk gemaakt op de publieke opinie.De belangstelling voor het lot van degei'nterneerden groeide. Niet alleen inNederland en

Belgie, maar 00k in Scan-dinavie en zelfs in Zuid-Afrika werdenhulporganisaties in het leven geroepen. Initiatieven totlotsverbetering Vanaf begin januari kreeg een aantalgei'nterneerden van onberispelijk gedragverlof om zich enkele uren per dag buitenhet kamp te begeven. Ze moesten danelke keer wel de belofte afleggen datgeen ontsnappingspoging zou wordenondernomen. Later versoepelde dezeverlofregeling steeds meer. De meestegei'nterneerden mochten zich toen twee-tot viermaal per week binnen een straalvan acht kilometer buiten het kampophouden. Gehuwde gei'nterneerdenmochten hun families uit Belgie latenoverkomen en zich in de omgeving vanhet kamp vestigen. In korte tijd werdener in Nederland zeven gezinsdorpen ofvrouwenkampen gevestigd. Belgische soldaten in de Is'&quot; Dorpsstraat. 126





HET INTERNERINGSKAMP ZEIST - L. VISSER gedeeld; men noemt het koffie, maar hetzou sotns evengoed schotelwater kunnengedoopt worden; nu dat zijn de soldatenreeds van over ouds ge<wend. De broodjesworden druk aangesproken, ten minsteals ze niet te zuur zijn'Hierna komt een verslag van de pro- testen tegen de dagelijkse corveedienst waarna hij vervolgt: 'Op een uurtje is alles afgeloopen, dan iselkeen wie niet voor de schop is uitgekozenvrij te doen wat hij wil. De een ziet menmet hout van sigarenbakjes en anderekistjes allerhande aardige voorwerpenvervaardigen b.v. naaikastjes, kadersvoor portretten enz. Anderen makenringen van verschillende modellen vaneen aluminium lepel, ofwel uit een derlaatste nieuwe Hollandsche Guldens ofkoperen stuivers, 00k het zilverpapierwordt tot ringen gegoten, waarin dan eenzilveren dubbeltje den ecusson vervangt.Nog anderen vervaardigen fijne en sterkehorlogiekettingen uit een weinigpaarden'hoar. De beenen uit de keuken wordentot blinkens toe effen gemaakt om dan Vanaf 1915 waren er 00k verschil-lende initiatieven op het gebied van deeducatie. Nederiandse en Belgische

burgerco-mites boden de gelegenheid zich te ont-wikkelen door middel van een degelijkebasisopleiding en of beroepsopleiding. In het in Belgie gepubliceerde dagboekvan Jan Allemeersch, geboren te Moer-kerke op 17 September 1882, soldaat bijbet 4Je linieregiment, worden die oplei-dingen 00k genoemd. Op 25 augustus 1915 geeft hij de vol-gende beschrijving van het leven in hetKamp: 'Bij het blazen van de reveil, om halfzeven, springt een ieder uit zijn bed; dedekens gevouwen, de stroozakken aan dekantgelegd, de hangmatten opgerold. Inenkele oogenblikken is de kamer gereed,zijn de vaannen gewassen en zitten ze aande ontbijttafel; de een heeft een plankje, deander een bankje en gelukkig hij die zicheen klein tafeltje van een paar voeten hoogkon aanschaffen of vervaardigen, vanieder wordt hij benijd. De koffie wordt broches, met namen, uit te zagen. Deblikjes waarin de gecondenseerde melkin de keuken gebracht wordt, wordenzorgvuldig opgeraapt, netjes gekuist entot uiterst practische drinkbekers vex-vaardigd. Om acht uur beginnen de lessen; behalvegewone herhalingslessen kan men hier 00kEngelsch, Fransch, Vlaamsch,

Spaansch,haliaansch en Esperanto leeren. Ookvoor deliefhebbers van stenografie,boek'houden, telegrafie met of zonder dxaad,muziek en^. bestaat gelegenheid zich teoefenen onder leiding van ervaren mees-ters. In een beroepsschool houden talrijkeleraren zich volledig met het aanleren vanalle mogeUjke vakken bezig Men ziet er dewerklieden der hout- en metaalnijverheid,evenals kleermakers, schilders, coiffeurs,boom- en bloemkweek, koordendraaiersenz- Tegenwoordig is het getal leeraren tothonderd vijftig geklommen en worden delessen door zeven duidend der geinter'neerdengevolgd'.Dan volgt een opsomming van spel- 128



HET INTERNERINGSKAMP ZEIST - L VISSER verboden was. Ook voetballen was in het kamp eengeiiefde bezigheid en er werden van tijd tottijd wedstrijden georganiseerd tegen clubsvan buiten het kamp. Veel clubs, veelalsamengesteld uit diverse buurten vanZeist, zijn er in die tijd te gast geweest'. Door de massate tewerkstelling inNederlandse bedrijven verlieten steedsmeer geinterneerden de kampen. Toen in 1918 geruchten de rondededen, dat Kamp Harderwijk zou wordenovergebracht naar Kamp Zeist verzocht deHarderwijkse middenstand de militaireautoriteiten met klem het kamp te latenvoortbestaan. Blijkbaar heeft dat verzoek resultaatgehad, want op 18 augustus 1918 beslootde minister van Ooriog dat het depotZeist zou worden verenigd met depotHarderwijk. Onmiddellijk na voorlezing van hetbesluit werd er in Kamp Zeist een ver-gadering belegd. Aan het eind van debijeenkomst werd besloten een telegram schrijft in 'Oud Zeist' over het Interne- ringskamp: 'In de ooriog igi4 - 1918, waar wewonderlijk huiten zijngebleven, kwamenveel Belgen over onze grens en werdenondergebracht in een barakkenkamp inSoesterberg. Drie of vier maal per

weekkwamen grote groepen een mars makennaar Zeist... De jeugd van Zeist had at vlug door datze zich bezig hielden met het maken vanrmgen, die gemaakt werden van gesmol-ten zilverpapier, waarvoor door genoemdejongelui uit onze gemeente nogal belang-stelling bestond. Veel relaties werdenaangeknoopt om, na het benodigde portiezilverpapier verzameld te hebben, in hetbezit te komen van zon begeerde ring.'Al lopende naast de formatie werden zaken gedaan, bijv. door ruiling van siga- retten of andere dingen, waar van Belgi- sche zijde vraag naar was. 'De grootste moeilijkheid was omdejuistesoldaat na enkele dagen terug te vindenomdat ze niet altijd op dezelfde plaatsliepen en uittreden uit het gelid voor hun Een fraaie naaidoos gemaakt in KampZeist en sportmogelijkheden op een daarvooringericht sportterrein, waar ongeveerduizend soldaten aan deelnamen. Tendienste van de driehonderd gymnasten,turners en schermers was een prach-tige turn- en schermzaal beschikbaar.Verder waren er vier muziekkorpsen, eenfanfare, twee harmoniekorpsen en eensymfonieorkest. Er waren ook bioscoop-voorstellingen en

toneeluitvoeringen,waarvoor veel belangstelling bestond. De Zeistenaar Henk van de Heuvel 129



HET INTERNERINGSKAMP ZEIST - L. VISSER Bronnen en literatuur -    Archief der gemeente Zeist: -     Weekbode voor Zeist, Driebergen en omstreken,1914-1918. -     Uit het dagboek van een Moerkerkenaar, geinter-neerd te Zeist 1914 - 1918 'Rond de Polderto-rens' -     Heuvel, Henk v.d., Oud Zeist (met persoon-lijke memoires) vanaf omstreeks 1910 - 1950- 1960, z.pl., z.j. -     Hendrrckx -van der Avert. M.L.C., De opstand inhet Interneringskamp op 3 december 1914. Eenonderzoek naar de oorzaken en het verloop vande gebeurtenissen, Amersfoort, 1985 -     Vluchten voor &quot;de groote oorlog&quot; Belgen in Neder-land 1914 - 1918, Spiegel Historiael. Nr. 1 (1989)p. 2-8 aan de koningin te sturen met het verzoekhaar tussenkomst te verlenen tot herroe-ping van het besluit tot overplaatsing. Het heeft niet mogen baten. Vanaf 2September begon de overplaatsing van deresterende 4856 geinterneerden van Zeistnaar Harderwijk. Veel tijd om zich aan denieuwe omgeving aan te passen haddenzij niet. Enkele weken later was de oorlogvoorbij. Omdat Nederland vasthield aan hetprincipe dat pas onderhandelingen overvrijlating van de

geinterneerden kondenbeginnen nadat de wapenstilstandgetekend zou zijn, duurde het nog totdecember 1918 voor de repatriering konbeginnen Het vierjarig verblijf van de Belgischesoldaten heeft in Zeist weinig sporen nage-laten. Af en toen duikt er een naaidoos ofeen schilderijlijstje op dat in Kamp Zeist isgemaakt of komen op een tentoonstellingde Belgen weer eens in beeld. Alles overziende kan worden vastge-steld dat het verblijf in Nederland voorveel geinterneerden een moeilijke maar toch vruchtbare tijd is geweest Een oud-geinterneerde uit Kamp Zeist heeft dat ooit als volgt verwoord: 'Ten koste van onze stoffelijke verarming hebben wij een geestelijke verrijking vex- Een blijvende herinnering aan de Bel-gische vluchtelingen is het in Amersfoortgebouwde Belgenmonument. Het Belgenmonument in Amersfoort. 130




