
WeG uit 

BelGië!
In België barstte de Eerste 

Wereldoorlog meteen volop  

los. Uit angst voor het geweld 

vluchtten veel mensen naar  

het neutrale Nederland.  

Wel een miljoen Belgen 

stonden hier ineens 

op de stoep … 

WeetJes
Tijdens de Eerste Wereldoorlog 

wapperde in de provincie Zeeland 
overal de Nederlandse vlag. Zo konden 

Britse en Duitse piloten zien dat ze 
boven neutraal Nederland vlogen. 
Dat hielp niet altijd. In 1917 werd 

Zierikzee per ongeluk door de Engelsen 
gebombardeerd. Er vielen drie doden en 

er was grote schade. 

Twaalf landen bleven neutraal tijdens 
de Eerste Wereldoorlog. In november 

1918 deden er 33 landen mee. In totaal 
waren er toen meer dan 1.500.000.000 
mensen met elkaar in oorlog. Dat was 

meer dan 80% van alle mensen die toen 
op de wereld woonden.

Toen Antwerpen in 1914 in handen van de vijand was  
gekomen, vluchtten veel Belgen naar Nederland. Al die 
mensen woonden onder andere in tenten en barakken in 
vluchtelingenkampen. Omdat Nederland neutraal was,  
moesten de soldaten die kwamen, ontwapend worden  
zodat ze niet meer konden vechten. Om te voorkomen dat  
ze zich gingen vervelen, werden de Belgische soldaten aan  
het werk gezet. Ze moesten in Amersfoort bijvoorbeeld een 
monument bouwen als dank voor hun verblijf in Nederland.  
Na de Eerste Wereldoorlog stuurde Nederland een rekening 
naar België voor de onkosten voor dit Belgen-monument. 
Rare jongens, die Nederlanders.
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Thema 7.1 Les 4
smokkelkampioen

nederLand 
neuTraaL
Nederland was tijdens de Eerste 
Wereldoorlog neutraal. Ons land 
vocht niet mee en koos geen partij. 
Als het leek alsof Nederland een 
ander land steunde, bijvoorbeeld 
door te handelen, kon dat een 
oorlog met Duitsland veroorzaken. 
Dat betekende dat handel met het 
buitenland moeilijk was. Steeds 
meer Nederlanders raakten daardoor 
werkloos. Om geld te verdienen 
werd er gesmokkeld.  
De Belgen hadden aan veel dingen 
gebrek. Boter, zout en ook vee 
gingen de grens over. Zowel 
Nederlanders als Belgen deden 
mee aan de smokkel. Veel Belgen 
vluchtten voor de oorlog naar 
Nederland. Zij werden opgevangen 
in vluchtelingenkampen. 

171716
 In oktober 1 9 14  werden veel huizen in Antwerpen vernield door de Duitsers. 

 Hier komt een groep Belgische  
 vluchtelingen aan in Nederland. 

 De Belgen werden in   
 dit soort tentenkampen 
 opgevangen. 

 Dit was een liefdadigheidsactie in 
 1915 om geld in te zamelen voor 
 de Belgische bevolking die tijdens 
 de Eerste Wereldoorlog honger leed. 

 Wat kunnen soldaten doen als ze zich vervelen?  
 Nou, een koor beginnen bijvoorbeeld. Dat zie je hier. 


