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Voorwoord: 

 

Op 2 augustus dit jaar (2014) is het 100 jaar geleden dat de eerste wereldoorlog begon. Op diverse fronten 

wordt dit jaar hier bij stil gestaan. Voornamelijk natuurlijk in die landen die direct betrokken waren bij deze 

oorlog. Engeland, België en Frankrijk. Diverse boeken zien het levenslicht maar ook documentaires, films 

maar ook lezingen en cursussen. 

Hoewel Nederland niet direct betrokken was bij deze oorlog moest Nederland wel voorzichtig manoeuvreren 

om de oorlogvoerende landen niet tegen zich in het harnas te laten jagen. Hoewel landelijk wel een en 

ander bekend is geworden is op lokaal niveau verschillende onder belicht gebleven en staat hier en daar 

wel wat beschreven wat de landelijke per nooit haalde. Deze informatie komt men dan ook tegen in 

gemeente archieven. Een groep "herdenking 1914-2014" vanuit België deed een beroep op de lokale 

heemkundekringen uit de drie Brabantse provinciën informatie te verstrekken wat binnen de 

gemeentegrenzen heeft plaatsgevonden. Gezien mij studie en interesse hieromtrent de eerste wereldoorlog 

heb ik relevante informatie opgedoken in diverse archieven. Om niet sec droge feiten weer te geven heb ik 

deze feiten en gebeurtenissen samengevat in onderstaand artikel. 
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De Eerste Wereldoorlog in Veghel 

 

INLEIDING 

In augustus 1914 begon de Eerste Wereldoorlog. 

Voorspeld was dat het, gezien de politieke 

ontwikkelingen, een grote oorlog zou worden die 

veel mensenlevens zou kosten en een fors 

prijskaartje aan materiaalkosten met zich mee 

zou brengen. Helaas is die voorspelling 

uitgekomen. Na afloop kreeg de periode 1914-

1918 het de kwalificatie ‘De Groote Oorlog’, ‘The 

Great War’, ‘La Grande Guerre’, ‘Der Grosse 

Krieg’. Na de oorlog 1940-1945 werden deze 

oorlogen omgedoopt in Eerste, resp. Tweede 

Wereldoorlog. 

Nederland was samen met België neutraal en dat 

werd ook gegarandeerd door de grootmachten. 

o.a. Frankrijk, Engeland en ook Duitsland. Hoewel 

‘gegarandeerd’ eigenlijk niet wilde zeggen: ‘Wij 

gaan België helpen tegen en verklaren de oorlog 

aan de Duitsers’ zoals dit verkocht werd aan het 

Britse Parlement. Met dit argument deed 

Engeland mee om België te beschermen tegen 

Duitsland en sloeg de vlam in de pan. 

 

In het begin van de 20e eeuw zorgden de 

internationale politieke ontwikkelingen ervoor dat 

Duitsland zich bedreigd ging voelen; het land 

mocht niet of nauwelijks ‘meespelen’ op het 

wereldtoneel. Duitsland was een grootmacht en 

had als enig ‘vriendje’ de Dubbelmonarchie 

Oostenrijk-Hongarije. Er was sprake van een 

grote toename van de bevolking en men 

beschikte over hoog opgeleide ingenieurs; 

daarnaast kende men een forse groei van de 

kolen-, staal- en chemische industrie. Hoewel 

men het in alle opzichten beter deed dan in de 

omringende landen, stond Duitsland toch aan de 

zijlijn.  

Duitsland was omringd door de potentiële 

vijanden Engeland, Rusland en vooral Frankrijk. 

In Sarajevo, Bosnië, had de 19-jarige Gavrilo 

Princip uit Bosnië de Oostenrijkse troonopvolger 

Franz Ferdinand en diens vrouw Sophie op 28 

juni 1914 doodgeschoten. Hoewel de 

Oostenrijkse troonopvolger Franz Ferdinand niet 

zo geliefd was in Oostenrijk was dit wel een 

aanleiding om met Servië af te rekenen. Servië, 

was voorstander van een vrij Bosnië en om die 

reden verklaarde Oostenrijk de oorlog aan Servië. 

Toen de lont was ontstoken in Sarajevo begon de 

ellende. De ’eerste totale en geïndustrialiseerde 

oorlog’ begon als een strafexpeditie van het 

Habsburgse Rijk, Oostenrijk-Hongarije, tegen 

Servië. Oostenrijk-Hongarije had een blanco 

cheque van Duitsland om actie te ondernemen.  

‘In heel Europa gaan de lichten uit’, zei de 

Engelse minister van buitenlandse zaken Grey. 

Door geheime en zeer geheime overeenkomsten 

tussen Rusland en Servië, Rusland en Frankrijk, 

Frankrijk en Engeland, Frankrijk en Italië en deze 

landen weer onderling ontstond er een alliantie 

tegen Duitsland. 

Het gaat in dit kader te ver om verder in te gaan 

op de oorzaak en ontstane situatie. 

 

 

De moordaanslag door Gavrilo Princip 

 

Hoewel Nederland en België neutrale landen 

waren, liep Duitsland op 4 augustus 1914 zonder 

toestemming van de Belgen België binnen om zo 

Noord-Frankrijk binnen te vallen met alle 

gevolgen van dien. Hoewel België geen partij was 

tegen de Duitsers, verdedigde het zijn 

landsgrenzen. Dit remde de opmars van het 

Duitse leger door België af. Het hierdoor 

gefrustreerde leger reageerde dit weer af op de 

Belgische bevolking. Naast kogels en granaten 

hanteerden de invallers ook andere 

afschrikwekkende middelen: brandstichting zoals 

in de steden Luik, Dinant, Leuven (waar de 

imposante bibliotheek met zeer oude boeken 

werd vernietigd), gijzeling van en moord op 

burgers die uit angst daarvoor vluchtten o.a. naar 

Nederland en Engeland. Om dit tegen te gaan 

richtte de Duitse bezetter langs de Belgisch-

Nederlandse grens een metershoog hek op met 

puntdraad dat onder spanning gezet werd (2000 
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Volt): ‘de doden draad’. Daarnaast moest dit hek 

ook de smokkel verhinderen. 

Nederland zat op zijn beurt derhalve ingeklemd 

tussen oorlogvoerde landen: Duitsland aan de 

oostgrens, bezet België in het zuiden en aan de 

andere zijde van de Noordzee Engeland.  

Algemeen werd aangenomen dat het een korte 

oorlog zou worden, voor kerst weer thuis, maar 

zoals bekend liep het anders af. 

Nederland bleef weliswaar neutraal en dat moest 

zo blijven. Dat was voor zowel Duitsland 

(luchtpijp) als voor Engeland goed. De neutraliteit 

bezorgde de Nederlandse regering hoofdbrekens 

want deze moest wel gehandhaafd blijven. Het 

boek van Paul Moeyens ‘Nederland buiten schot’ 

beschrijft vrij gedetailleerd hoe de regering 

hiermee omging. Hierbij werd nauwkeurig, door 

zowel Engeland als Duitsland, in de gaten 

gehouden dat goederen met Nederland als 

doorvoerland al dan niet gebruikt konden worden 

om ingezet te worden voor oorlogsdoeleinden. 

Verder betekende het voor Nederland de staat 

van oorlog en voor de zuidelijke provincies in een 

aantal bij de grens gelegen steden en dorpen de 

staat van beleg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEGHEL 

 

Wat gebeurde er in Veghel in die tijd? Het was er 

natuurlijk niet zo spannend als in de 

grensgebieden of op de slagvelden maar toch kon 

men hier goed merken wat er elders gebeurde.  

In het hierna volgende wordt beschreven wat via 

literatuuronderzoek en op internet gevonden is. 

Helaas zijn er geen interviews afgenomen kunnen 

worden van personen, die deze tijd in levenden 

lijve hebben meegemaakt.  

 

De gebeurtenissen in Veghel worden beschreven 

aan de hand van de volgende vier thema’s: 

1. De vluchtelingen. 

2. Het Nederlandse leger: de huzaren, 

rekrutering en inkwartiering. 

3. De bevolking. 

4. Het bedrijfsleven. 
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1 De vluchtelingen 

 

Zoekend naar bescherming tegen het Duitse 

geweld, zochten veel Belgen in 1914 hun heil in 

Nederland. In diverse plaatsen in Nederland 

werden Belgische vluchtelingen opgevangen, naar 

schatting meer dan een miljoen. Zij konden zelf 

niet in hun onderhoud voorzien en werden 

opgevangen in vluchtoorden. Uden is er een van 

waar toentertijd circa 7.000 mensen werden 

opgevangen; een straatnaam herinnert hier nog 

aan. Na half oktober keerde een kwart weer terug 

naar het vaderland en bleven er nog zo’n 

700.000 in Nederland; gedurende de oorlogsjaren 

is dit aantal stabiel gebleven.  

De Nederlandse militaire autoriteiten wilden alle 

Belgen uit de grensstreek weg hebben. Zij 

beschouwden elke vluchteling als een mogelijk 

gevaar voor onze neutraliteit. Daarnaast wilde de 

overheid op deze manier de gemeenten ontlasten 

van de duizenden onvermogende vluchtelingen.  

 

In vluchtoord Uden kwamen 44 Belgen die in 

Veghel werkten en 13 Belgen die werden 

geïnterneerd. Twee soldaten hadden hier hun 

vrouw en kind. 

In Veghel echter kwamen op 3 en 8 oktober 1914 

veel Belgische kloosterlingen en zieken terecht. 

Dat waren 692 (circa 8% van de plaatselijke 

bevolking) uitgewekenen, waaronder 422 

kloosterlingen en 94 zieken; zij zijn na mei 1919 

weer naar hun vaderland vertrokken. Ook waren 

er 225 weeskinderen en een knecht, 

onderwijzeressen, de directeur rector pater De 

Herdt van de zusters uit Wijnegem en zijn 

dienstbode. Zij allen kwamen per trein in Veghel 

aan en de opvang werd mogelijk gemaakt door 

de aanwezigheid van het Moederhuis van de 

zusters Franciscanessen van de Onbevlekte 

Ontvangenis der Heilige Moeder Gods te Veghel. 

Dit moederhuis werd ook wel het Liefdegesticht 

genoemd.  

 

 

Station Veghel rond 1915 

 

Het gevoel van verwantschap met de zusters, 55 

van hen waren eveneens Franciscanessen, moet 

naast het gevoel van medeleven voor de zusters 

van het Liefdegesticht een motief zijn geweest 

om deze Belgische vluchtelingen zo lang op te 

vangen. De kosten van deze opvang werd door 

de zusters zelf bekostigd. Dit laatste bleef niet 

onopgemerkt want de Belgische consul reikte aan 

de overste van het klooster de koningin Elisabeth 

medaille uit met de woorden: ‘Uit dankbaarheid 

voor de onbegrensde toewijding, heet het, die U 

hebt betoond aan de uitgeweken Belgen’, een 

medaille die aan een kleine groep mensen in 

Brabant werd uitgereikt.  

Naast de financiële waren er ook de 

huisvestigingsproblemen. In het klooster sliepen 

de Belgische zusters en de 194 weesmeisjes in 

twee slaapkamers, een slaapzaal en in een 

werkkamer. De 110 weesjongens werden in het 

gebouw ‘Sint Rochus’ ondergebracht. Dit gebouw 

stond achter in de tuin van de zusters en diende 

normaal voor de verpleging van besmettelijke 

zieken. Daarnaast maakten de zusters van het 

Liefdegesticht gebruik van een leegstaande 

sigarenfabriek. Hier sliepen de knechten van de 

Belgische kloosters, enkele verpleegden en een 

paar weesjongens. Alle weeskinderen volgden 

onderwijs in een speciaal gebouwde houten 

noodschool op het terrein van het Liefdegesticht. 

Dit gebouwtje werd gefinancierd met geld dat 

afkomstig was van het Belgische Koning 

Albertfonds. Dagelijks kregen de weeskinderen 

vier uur les van de twee gevluchte 

onderwijzeressen van het klooster van Wijnegem. 

De al wat oudere weesmeisjes naaiden 

soldatenhemden voor een textielbedrijf uit 

Monnikendam. Hiervoor ontvingen de Belgische 

zusters een vergoeding waarmee tien 
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naaimachines werden gekocht die zij bij hun 

terugkeer naar België meenamen. Hadden de 

zusters van het Liefdegesticht geen financieel 

belang bij de opvang van de Belgische 

kloosterlingen, het bedrijfsleven in Veghel had dit 

bepaald wel. De Belgen hadden tijdens hun 

overhaaste vlucht niets meegenomen dan wat zij 

aanhadden en dat was ook nog van slechte 

kwaliteit. Om die reden bestelde de gemeente 

bijna alle benodigdheden voor de Belgen bij de 

plaatselijke bedrijven. Dit varieerde van 

honderden schoenen, klompen en dekens tot 

zeep, haarkammen en zelfs doodskisten. De 

burgemeester, de heer Völker, vroeg via een 

‘bekendmaking’: ‘....voor de voeding van die 

ongelukkigen, die wegens den verschrikkelijken 

krijg in het naburige België uit hun vaderland zijn 

moeten vluchten, is veel noodig… .... een beroep 

op de bekenden milddadigheidszin der 

ingezetenen... …aardappels, wortelen aan te 

bieden’. Voorts riep hij ook particulieren op zich 

te melden om kinderen van vluchtelingen te 

huisvesten. Dit laatste bleef zonder resultaat, in 

tegenstelling tot de giften in natura.  

Al met al bezorgden de vluchtelingen tijdens hun 

verblijf in het dorp de plaatselijke bedrijven en 

middenstand een extra omzet van in ieder geval 

bijna ƒ 150.000,-. Als dan ook bedacht wordt dat 

deze extra omzet juist kwam in een tijd waarin 

de middenstand het door de oorlog moeilijk had 

zal het duidelijk zijn dat het bedrijfsleven in 

Veghel de vluchtelingen liever niet zag 

vertrekken. 

In dit verband is het van belang te weten dat het 

bedrijfsleven in Veghel sterke banden had met 

het gemeentebestuur en het in oktober 1914 te 

Veghel opgerichte subcomité van het R.K. 

huisvestingscomité te Leiden. Dit comité 

probeerde vluchtelingen, met name alleenstaande 

kinderen en vrouwen, bij vertrouwde gezinnen 

onder te brengen. Voorzitter van dit subcomité 

werd burgemeester M.A. Völker (Marius, 1905-

1924) en leden waren koopman H. van Zutphen 

en fabrikant A.M. Rath. Van Zutphen behartigde 

als comitélid, lid van de Kamer van Koophandel 

te Veghel en gemeenteraadslid tegelijk, de 

belangen van de vluchtelingen, het plaatselijke 

bedrijfsleven en de gemeente. 

 

 
M.A. Völker, (1863 -1948), burgemeester van Veghel 

van 1905-1924. Naar hem is een straat vernoemd. 

 

Ook burgemeester Völker had de nodige banden 

met het plaatselijke bedrijfsleven. Voordat hij 

namelijk in 1906 burgemeester werd, was hij 

koopman en zijn broer J.(Johan)B.A. Völker was 

eigenaar van een melkfabriek in Veghel (zie 

verder onder: Bedrijfsleven). Tevens was deze 

broer voorzitter van de plaatselijke Kamer van 

Koophandel en Fabrieken. J.B.A. Völker had 

daarom als taak de handel en nijverheid in de 

gemeente te bevorderen. Behalve voorzitter van 

het plaatselijk R.K. Huisvestingscomité was de 

burgemeester ook voorzitter van het in oktober 

opgerichte plaatselijke comité voor vluchtelingen. 

Tegenover de grote orders voor het plaatselijke 

bedrijfsleven stond namelijk het feit dat de 

gemeente geen last van de vluchtelingen had die 

gratis bij de zusters van het Liefdegesticht waren 

ondergebracht en vrij afgezonderd van de 

Veghelse gemeenschap leefden. Völker was er 

dan ook alles aan gelegen, de Belgen binnen het 

dorp te houden. De Belgische kloosterlingen zelf 

zagen een verhuizing naar een vluchtoord als een 

schrikbeeld en vroegen Völker herhaaldelijk zijn 

invloed aan te wenden om dit te voorkomen. 

Gezien de belangen van het Veghelse 

bedrijfsleven moet de burgemeester dit met 

plezier gedaan hebben. Hij drong er in ieder 

geval bij de regeringscommissaris voor de 

vluchtelingen, Ruijs de Beerenbrouck, op aan de 

Belgen in Veghel niet naar een vluchtoord te 

zenden. Uiteraard repte Völker tegenover de 

regeringscommissaris met geen woord over de 

economische voordelen die het verblijf van de 

kloosterlingen met zich meebracht, maar beriep 

hij zich op menslievende gronden. Zijn 

voornaamste argumenten om de Belgen niet naar 

een vluchtoord te zenden waren namelijk dat de 
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gemeente Veghel helemaal niet van de 

vluchtelingen ‘ontlast’ wilde worden en zij ‘als tot 

een kloosterbevolking behoorende, in een kamp 

niet thuis behooren’. Kennelijk waren de 

argumenten van Völker voor Ruijs de 

Beerenbrouck overtuigend genoeg, want hij 

stemde erin toe de Belgen in Veghel te laten. De 

brief die Völker schreef om de mensen hier te 

houden belandde aanvankelijk abusievelijk op de 

stapel ‘vervoer naar een vluchtoord’. Maar na 

briefwisseling over en weer bleef deze groep toch 

in Veghel. De financiële kant van het langdurig 

verblijf van de Belgische kloosterlingen moest de 

burgemeester met de Commissaris van de 

koningin in Noord-Brabant, A. van Voorst tot 

Voorst, afhandelen. Deze diende namelijk 

namens de minister van Binnenlandse Zaken de 

hoogte van de uitkeringen voor de vluchtelingen 

goed te keuren. Maandelijks kwam er bij de 

gemeente een declaratie binnen met bedragen 

van tussen ƒ 2500 en ƒ 4500. Deze declaraties 

werden met de bijlagen naar de commissaris van 

de koningin gestuurd ter afhandeling.  

 

 

 

 

Voorbeeld van een declaratie (november 1914) 

 

Een en ander ging echter lang niet zo vlot als de 

zaken met Ruijs de Beerenbrouck geregeld 

werden. Bij de komst van de Belgen in Veghel in 

oktober 1914 was afgesproken dat het Rijk per 

onvermogende vluchteling 25 cent per dag zou 

uitkeren. In maart 1915 gaven burgemeester en 

wethouders van Veghel echter eigenmachtig 

toestemming aan het plaatselijk comité voor 

vluchtelingen, met de burgemeester als 

voorzitter, om de hoogte van de uitkering voor 

volwassen vluchtelingen van ƒ 0,25 naar ƒ 0,35 

te verhogen. De reden was dat het bestuur van 

het Liefdegesticht te kennen had gegeven dat het 

wegens de grote prijsstijgingen van de 

levensmiddelen de Belgen niet meer voor ƒ 0,25 

per dag eten kon geven. Door deze verhoging 

kregen de zusters van het Liefdegesticht voor de 

Belgische kinderen een vergoeding die 25% 

hoger lag dan het wettelijk bepaalde maximum 

van ƒ 0,20 cent per kind per dag. Pas na lange 

onderhandelingen, waarin het gemeentebestuur 

steeds herhaalde dat door de grote prijsstijgingen 

van de levensmiddelen verhoging van de 

uitkering noodzakelijk was, liet de Commissaris 

van de Koningin de zaak rusten en bleef de 

uitkering voor de Belgische kloosterlingen in 

Veghel hoger dan afgesproken.  
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Naast deze algemene financiële regeling voor de 

Belgische kloosterlingen bestond er vanaf oktober 

1914 voor 36 van de 422 kloosterlingen een 

aparte financiële regeling. Deze Belgen waren 

namelijk zo oud en gebrekkig dat ze door de 

zusters van het Liefdegesticht in het Sint Joseph 

ziekenhuis verpleegd moesten worden. Na 

goedkeuring van de hoofdinspecteur van de 

volksgezondheid, dr. Van der Hagen, keerde het 

Rijk voor deze vluchtelingen een bedrag van 80 

cent per dag uit. De situatie was nu ontstaan dat 

in Veghel een compleet Belgisch klooster met 

weesschool, verpleegden en personeel samen 

met andere Belgische kloosterlingen hun normale 

leven afgezonderd van de Veghelse gemeenschap 

kon voortzetten. Dit was mogelijk gemaakt 

doordat de zusters van het Liefdegesticht 

hiervoor hun gebouwen ter beschikking stelden 

en de burgemeester wist te voorkomen dat zij 

naar een vluchtoord gezonden werden. Aan deze 

situatie kwam pas op 8 april 1919 een einde toen 

de Belgen uit Wijnegem als laatste kloosterlingen 

het Liefdegesticht verlieten en naar hun 

vaderland terugkeerden. Dat dit pas in april 1919 

en niet direct na het sluiten van de 

wapenstilstand tussen de geallieerden en 

Duitsland op 11 november 1918 gebeurde, kwam 

doordat het klooster in België pas in die maand 

weer bewoonbaar was. 

Naast de 422 Belgische kloosterlingen waren er 

gedurende de Eerste Wereldoorlog in Veghel 94 

zieke Belgische vluchtelingen. Ook voor deze 

uitgewekenen waren aparte regelingen getroffen:  

 

De zieke vluchtelingen 

Zieken uit Vluchtoord Uden 

De grootste groep onder de zieke vluchtelingen 

bestond uit 75 Belgen die vanuit het Vluchtoord 

Uden naar Veghel waren overgebracht. Dit 

Vluchtoord werd op 18 februari 1915 geopend en 

telde in november 1918 zijn maximum aantal van 

7021 bewoners. Het beleid van de geneeskundige 

dienst van het Vluchtoord was dat alleen de 

ernstigste zieken, vooral van besmettelijke of van 

heelkundige aard, naar Veghel werden gebracht, 

of een enkele maal naar Utrecht. 

Met betrekking tot Veghel kwamen de 

hoofdinspecteur van de volksgezondheid en de 

Algemeen Overste van het Liefdegesticht, Moeder 

Columba van Hooft, in januari 1915 overeen dat 

de congregatie zieke mannen uit het Vluchtoord 

zou opnemen in het Sint Joseph ziekenhuis, zieke 

vrouwen en kinderen in het Moederhuis en 

besmettelijke zieken in een hiertoe speciaal door 

het Rijk te bouwen ziekenbarak.  

In juli 1916 diende de gemeente Veghel bij de 

hoofdinspecteur van de volksgezondheid een 

verzoek in voor een rijksziekenbarak voor opvang 

en verpleging van besmettelijk zieke militairen en 

vluchtelingen. Op dat moment ging het om 80 

personen. Toewijzing gebeurde op 14 juli 1916. 

In totaal zou de congregatie hiervoor minimaal 

28 plaatsen moeten reserveren. Maar naar 

aanleiding van het stijgende aantal patiënten die 

aan roodvonk leden, stuurde de centrale 

gezondheidsraad op advies van de chef-arts van 

het Vluchtoord Uden in oktober 1915 een tweede, 

kleinere ziekenbarak naar Veghel. Vanaf toen 

werden roodvonkpatiënten in de grote barak (11 

bedden) en tyfus- en difteriepatiënten in de 

kleinere barak (6 bedden) verpleegd. De 

geneeskundige dienst van het Vluchtoord, met 

name de chef-arts, bepaalde welke zieken naar 

Veghel gezonden werden. Bij twijfel voerde de 

chef-arts overleg met de hoofdinspecteur voor de 

volksgezondheid. Voor elke verpleegde keerde 

het Rijk één gulden per dag uit en voor elk leeg 

bed ƒ  0,40 per dag. 

Deze verpleegprijzen zijn vervolgens in de loop 

van de jaren stapsgewijs verhoogd, totdat in 

1918 voor iedere patiënt ƒ 2,- per dag werd 

uitgekeerd.  

Als gevolg van de overeenkomst tussen de 

zusters van het Liefdegesticht en hoofdinspecteur 

Van der Hagen kwamen de eerste 18 zieke 

vluchtelingen op 22 februari 1915 in Veghel aan. 

In ieder geval zijn minstens 75 vluchtelingen 

vanuit het Vluchtoord door de zusters van het   

Liefdegesticht in Veghel verpleegd. Maar zeer 

waarschijnlijk zijn het er veel meer geweest, 

want alleen verpleeglijsten uit de jaren 1915 en 

1916 zijn achterhaald kunnen worden. Zeker tot 

april 1919 zijn zieke vluchtelingen vanuit Uden in 

Veghel verpleegd, zo kan op basis van een 

rekening gesteld worden. Als de gegevens van 

1915 en 1916 tot april 1919 geëxtrapoleerd 

worden, dan zijn ruim honderd in plaats van 75 

zieken door de zusters van het Liefdegesticht 

verpleegd. In tegenstelling tot alle andere 

vluchtelingen in Veghel zijn deze zieke Belgen, 

met uitzondering van 18 zieken, niet per trein 

maar per rijtuig naar Veghel vervoerd. Dat had te 
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maken met de kans op besmetting; na elke rit 

werd het rijtuig dan ook door een arts ontsmet. 

St. Rochus werd ook gebruikt voor de verpleging 

van besmettelijke zieken. Toch bleef de kans op 

besmetting groot omdat de kleren van de 

verplegende zusters besmet konden raken en zo, 

door het ontbreken van een ontsmettingsoven, 

ziekten konden overbrengen. Hierbij kwam nog, 

dat een rit met het rijtuig ƒ  5,- per keer kostte, 

een voor die tijd hoog bedrag. De zieke moest er 

derhalve ernstig aan toe zijn om hem of haar van 

Vluchtoord naar Veghel te vervoeren. De 

organisatie en uitvoering hiervan werd niet 

kenbaar gemaakt bij de gemeente en de 

plaatselijke commissie. Het was louter een zaak 

tussen de hoofdinspecteur van de 

volksgezondheid, het Vluchtoord en het 

Liefdegesticht, waaraan de centrale 

gezondheidsraad haar medewerking verleende. 

Deze verantwoordelijken hebben niet met de 

gezondheidscommissie in Veghel overleg 

gepleegd, hetgeen grote protesten bij deze 

commissie veroorzaakte. Bovendien was de 

gezondheidscommissie fel tegen de komst van de 

besmettelijke zieken naar Veghel gekant. Het viel 

te verwachten dat de gemeentelijke instanties 

niet zaten te wachten op de komst van grote 

aantallen besmettelijke zieken; mogelijk is juist 

dat de reden dat deze instanties buiten de 

besluitvorming zijn gehouden. Protesten van deze 

kant zouden immers vertraging in de opvang 

betekend hebben. 

 

Zieken opgenomen op verzoek van de 

Commissaris van de Koningin 

De tweede groep zieke vluchtelingen in Veghel 

bestond uit 19 Belgen die op verzoek van de 

Commissaris van de Koningin in november 1914 

vanuit ziekenhuizen in 's-Hertogenbosch naar het 

Sint Joseph ziekenhuis in Veghel zijn gebracht. 

Hier werden zij door de zusters van het 

Liefdegesticht verpleegd. 

Bij deze vluchtelingen speelde burgemeester 

Völker, naast uiteraard de zusters van het 

Liefdegesticht, weer een sleutelrol. Via de 

burgemeester kreeg Commissaris van de 

Koningin Van Voorst tot Voorst toestemming om 

de 19 zieken naar het ziekenhuis in Veghel te 

sturen. Verder betaalde Van Voorst tot Voorst via 

Völker aan het ziekenhuis de opnamekosten. 

Deze kosten bedroegen ƒ 1,- per dag per persoon 

op basis van een derde klas bed. 

Merkwaardig is wel, dat de burgemeester bij deze 

gemachtigde vanaf 13 april 1919 per zieke 

vluchteling ƒ 1,25 in rekening bracht, terwijl hij 

op 16 april van datzelfde jaar voor deze zieken bij 

de Commissaris van de Koningin ƒ 1,- per 

persoon per dag rekende. Pas nadat Van Voorst 

tot Voorst hem voor deze rekening naar Delhez 

had verwezen, verhoogde de burgemeester de 

dagprijs met ƒ 0,25. Waarschijnlijk heeft Völker 

op deze manier een extra hoge vergoeding voor 

de zieke vluchtelingen in de wacht gesleept. Het 

ligt namelijk niet voor de hand dat Delhez van de 

regeling tussen de Commissaris van de Koningin 

en de burgemeester op de hoogte was.  

In ieder geval kwam met het vertrek van de 

laatste zieke Belg op 24 mei 1919 een einde aan 

een periode waarin de zusters Franciscanessen 

van het Liefdegesticht de basis vormden van de 

opvang van 575 gevluchte zuiderburen.  

In de koude wintermaanden tijdens deze oorlog 

kwam het Liefdesgesticht regelmatig kolen te 

kort. Door de overste werd hiervan melding 

gemaakt voor het verkrijgen van extra kolen, 20 

tot 40 ton. Ondanks de distributie heeft 

burgemeester Völker bij Het Kolenbureau 

geregeld dat het Liefdesgesticht niet in de kou 

kwam zitten en er voldoende kolen waren.  

Uit de kloostergegevens blijkt tot slot dat op de 

kloosterbegraafplaats onder de Calvarieberg de 

namen staan van zes van de tien Belgische 

zusters die hier overleden zijn. Op het 

parochiekerkhof staat een gedenksteen op het 

graf van de overleden rector van de zusters uit 

Weinegem, pater De Herdt. Hij kwam naar 

Veghel op 28 oktober 1914 en overleed op 

3 november 1916. De oorlog had hem zeer 

aangegrepen. Hij werd opgevolgd door pater 

Tack. Naast het opvangwerk werden in het 

Liefdegesticht de ‘normale’ zieken opgevangen 

alsmede de Hollandse militairen (1918: 240 

personen). 

 

In Zijtaart kwam op 12 augustus 1917 bij de 

familie Smits een Belgisch vluchtelingengezin 

wonen. Het waren Camiel Karel van Reeth, zijn 

vrouw Maria Octavie van Campenhoudt, en hun 

driejarig zoontje Eduard Joseph. Op 26 juni 1918 

werd er een dochter van dit gezin in Zijtaart 
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gedoopt, genaamd Germania Leontina. Op 

19-08-1918 vertrok het gezin naar Middelburg. 

 

Omdat het R.K. Gasthuis ook ter sprake kwam, 

vermelden we hieronder wat feiten: 

 

Ziekenhuis 1915 

 

Vóór 1914 werden er minder dan 100 personen 

(mannen en vrouwen) per jaar opgenomen. In de 

oorlogsjaren waren deze cijfers respectievelijk: 

1914: 144 

1915: 223 

1916: 236 

1917: 288 

1918: 398 

 

Hoewel er veel mensen van buiten Veghel binnen 

de gemeentegrenzen verbleven was er geen 

toename van besmettelijke ziekten. De centrale 

gezondheidsraad heeft in opdracht van het 

ministerie van binnenlandse zaken een 

verordening met instructies uit doen gaan voor 

gebruik van barakken voor verpleging van 

besmettelijk zieke militairen (1916).   

Met uitzondering van 1918 was er geen hoger 

sterftecijfer dan normaal. 

Overigens gaven de noodlatrines die bij de 

ziekenbarakken stonden in de zomer een 

ondraaglijke stank. Later werden deze op verzoek 

van de hoofdinspecteur aangepast. 

De huisartsen Verbeek en Van de Voort leidden in 

het gasthuis de aanwezige zusters op voor het 

diploma ziekenverpleging. Daarnaast gaven zij 

les in verbandleer en de kennis van chirurgische 

instrumenten. 

 

 

Huisarts J.H.H. Verbeek (1865-1950) 

 

 

Huisarts A.C. van der Voort (1867-1935) 

 

Naar beide huisartsen is in Veghel een straat 

vernoemd. 
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2 Het Nederlandse leger  

(De Nationale Militie) 

 

De huzaren, soldaten inkwartiering en 

rekrutering. 

 

De Commissaris van de Koningin vraagt begin 

augustus 1914 aan het gemeentebestuur van 

Veghel zorg te dragen voor oprichting van een 

‘Roode Kruisafdeling’ voor de opvang van zieke 

en gewonde militairen.  

Tijdens de mobilisatie 1914-1918 was in het ‘RK 

Gasthuis’ volgens het opschrift boven de ingang 

van het oudste gedeelte een ‘Roode Kruispost’ 

ondergebracht. In 1918 werden er nog 218 

militaire patiënten opgenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze foto’s tonen prins Hendrik der Nederlanden 

bij zijn bezoek aan deze ‘Roode Kruispost’ op 29 

september 1914. De wazige vlekken op de 

amateurfoto zijn het gevolg van het feit dat deze 

vanuit het publiek is genomen. Hoewel er geen 

ruchtbaarheid aan het bezoek van prins Hendrik 

werd gegeven, was er veel publiek. Voor de 

aanwezige fotografen was het verboden foto's te 

maken van de prins en zijn gevolg. 

 

Gedurende de eerste jaren van de oorlog werden 

in Veghel Nederlandse troepen gestationeerd die 

zich door de provincie verplaatsten naar gelang 

de troepenbeweging in België. De soldaten 

verbleven in zogenaamde ‘kantonnementen’. Dat 

hield in dat de troepen te velde gelegerd werden 

in de huizen of gebouwen van een stad of dorp. 

Nadat de bewegingsoorlog in Frankrijk en België 

zich gestabiliseerd had, bleven de troepen langer 

in dezelfde kantonnementen. 

Veghel diende als kantonnement voor het Derde 

Regiment Huzaren. Vanwege de rode elementen 

op het uniform werden zij aangeduid als ‘Roode 

Huzaren’. De huzaren werden ingezet voor de 

grensbewaking, voor verkenningen en bij de 

beveiliging van troepenverplaatsingen waarbij het 

paard hun belangrijkste vervoermiddel was. In 

Veghel werd het regiment zelfs aangevuld door 

een stafmuziekkorps te paard.  

 

 

In oktober 1916 waren er op de markt manoeuvres 

(Foto's: Katholieke Illustratie) 

 

De commandant van het Derde Regiment 

Huzaren, de baron luitenant-kolonel Van 

Heemstra, vestigde zijn bureau in het Veghelse 

raadhuis aan de Markt. Het was de ruimte waar 

momenteel (2013) het ThuisPunt / de bibliotheek 

is gevestigd. Bij zijn aanwezigheid hing daar een 

kleine blauwwitte regimentsvlag uit. 
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Gemeentehuis Veghel 

 

Hoewel Veghel bekend stond om de gezelligheid 

schijnt café De Zwaan niet te hebben kunnen 

tippen aan de ‘Bar’ van Sint-Oedenrode, alwaar 

het Tweede Regiment huzaren gelegerd was. 

 

  

Sluistraat café De Zwaan / Het Zwaantje 

 

De dienstplichtigen in het regiment waren vooral 

boerenjongens die het paardrijden gewend 

waren.  

 

 

 

Deze foto laat een groep huzaren zien die met 

hun paard nabij het Veghel door het water 

waden. 

 

  

 

Sommige jongens konden het goed vinden met 

de Veghelse bevolking. Op bovenstaande foto 

staan ze bij het gezin van Driek van Eindhoven in 

het Dorshout.  

Er zijn ook minder leuke gevallen bekend, zo 

blijkt uit een brief van het gemeentebestuur 

Veghel, gestuurd op 27 april 1917, aan de 

minister van oorlog:  

 

‘In de dagen 22-25 september richtten 

doortrekkende soldaten schade aan in Veghel. 

Het Ministerie van Oorlog keerde daarop een 

schadevergoeding uit aan meer dan zestig 

gedupeerden. Zo werden er overal weilanden en 

afrasteringen beschadigd. Er werden op grote 

schaal peren en appels uit de boomgaarden 

gestolen. Op het Havenplein (nu H. Hartplein) 

werden paardendekens gestolen en de kap van 

een rijtuig vernield. In het dorp Veghel raakten 

van verschillende panden de ruiten beschadigd 

doordat er op de Markt en in de Sluisstraat 

kanonnen werden afgevuurd. 
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De gedurende de oorlog 1914-1918 in Veghel gelegerde 

manschapen en paarden van het 3e Regime Huzaren 

(Roode Huzaren). Foto's 1914-1916. 

 

 

 

Huzaren over een brug over het kanaal. 

 

 

De 'blauwe huzaren' in barak aan de Witte brug te 

Veghel. Niet bekend is bij welke gelegenheid de foto 

gemaakt is en of er Veghelse personen bij zijn. Mogelijk 

heeft de foto betrekking op de mobilisatie. 

 

 

Gemeentehuis met kantonnement 1915 

 

Luitenant W.A. van den Wall Bake weet zich het 

volgende te herinneren: 

‘In Veghel bij het 3e regiment Roode Huzaren was 

Het Zwaantje van de dames Rijbroek het centrum 

van de gezelligheid. Bij het 4e regiment Roode 

Huzaren in Uden was het vertier in het café van 

Anna en Fientje (hoe zij van achteren heetten 

weet ik niet meer). Maar dat alles kon toch niet 

tippen aan de ‘Bar’ van Rooy. Van 1e regiment 

Roode Huzaren herinner ik mij weinig, omdat ik 

nooit bij dat Regiment heb gediend.’ 

 

 

Rechts het oude tramstation en café De Zwaan. In het 

midden de windmolen van de familie Van Heeswijk. 

 

Tijdens deze oorlogsjaren waren op diverse 

locaties binnen de gemeente de huzaren 

ingekwartierd. Deze werden nauwkeurig per dag 

geregistreerd en bij wie zij waren ingekwartierd. 

De aantallen per dag varieerden van gemiddeld 

45 tot soms meer dan honderd. Steeds was er 

één hoofdofficier en één officier op een locatie, 

vaak was dat bij burgemeester Völker. Aan de 



 

 

 15 

burgers, bij wie de huzaren ingekwartierd waren, 

werd een vergoeding gegeven van ƒ 0,75 tot 

ƒ  0,90. De hoogte was afhankelijk van de vraag 

of de huzaren zelf voor hun voeding zorgden, dan 

wel dat deze verstrekt werd door de mensen bij 

wie zij verbleven. Ook voor het voer van de 

aanwezige paarden werd een vergoeding 

beschikbaar gesteld. Dit aantal varieerde ook met 

het aantal huzaren.  

 

 

Overzicht van vergoedingen   
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3 De bevolking 

 

 

Niet alleen in Amsterdam, zoals het 

bovenstaande ‘oproepingstelegram’ weergeeft, 

werden jonge mannen opgeroepen voor de 

Nationale Militie. Ook in Veghel was dat het 

geval. Helaas is er geen poster voor Veghel in de 

archieven te vinden. Velen meldden zich aan 

maar ook velen probeerden vrijstelling te krijgen. 

Op elke 100 inwoners moest één militielid worden 

aangewezen. Voor dit doel werd Nederland 

verdeeld in kantons van ongeveer 10.000 

inwoners. Gewoonlijk was het binnen een kanton 

niet mogelijk het vastgestelde contingent 

manschappen te rekruteren uit vrijwilligers. Het 

aantal rekruten werd dan aangevuld met 

lotelingen. Op een vastgestelde datum werd 

daartoe in de hoofdplaats van het kanton geloot. 

De ingeschrevene trok dan een nummer. De 

personen met de laagste nummers vulden het 

contingent aan totdat het voltallig was. Ieder jaar 

legde het gemeentebestuur een 

inschrijvingsregister aan van mannen die in 

aanmerking kwamen voor de nationale militie. In 

beginsel moest iedere mannelijke Nederlander of 

niet-Nederlandse ingezetene tussen 18 (later 19 

en 20) en 23 jaar zich laten inschrijven. Deze 

inschrijving werd gebruikt bij de loting voor de 

nationale militie. Na inloting werd de loteling 

opgemeten en gaf hij eventueel redenen van 

vrijstelling op. Vrijstelling kreeg men als men 

kleiner was dan 1,55 meter, bij lichamelijke 

gebreken of als men gevangen zat. Ook als de 

loteling de enige wettige zoon was, kreeg hij 

vrijstelling. 

Om verschillende andere redenen werd 

vrijstelling aangevraagd, bijvoorbeeld wegens 

onmisbaarheid op het bedrijf. Militairen die 

kostwinner waren, konden de gemeente om een 

uitkering vragen. Als een onmisbaar geachte 

zoon toch werd ingeloot, gebeurde het wel dat er 

een dagvergoeding werd aangevraagd om 

daarmee een arbeidskracht in te kunnen huren. 

Voor vergoedingen moest een aanvraag worden 

ingediend via de gemeente bij het steuncomité. 

Deze stuurde de declaraties weer in bij der 

commissaris van de koningin. 

 

Enkele voorbeelden van de gevolgen van het 

instellen van de Nationale Militie op het dagelijkse 

leven: 

• Tijdens de oorlog maakte de fanfare van 

Zijtaart kritieke tijden door omdat de meeste 

leden onder de wapenen moesten. Het aantal 

beschikbare leden was op een gegeven moment 

zo uitgedund dat men overwoog om de fanfare 

op te heffen. 

• Voor de weduwe Barbara was het tijdens de 

Eerste Wereldoorlog erg moeilijk. Ze kon de 

hoognodige zaken, zoals stookolie voor de 

verlichting die via de zwarte handel verkregen 

kon worden, niet betalen. Dochter Johanna (20) 

moest ploegen, zaaien en maaien. Ook moest 

zij het brood bakken en hout sprokkelen voor 

het stoken. 

• In Maria-Heide werd het leven ontwricht door 

de mobilisatie. Het gezin Donkers kreeg vier 

soldaten in huis die een oogje op hun dochters 

hadden laten vallen. Deze vier waren van de 

Roode Huzaren van het stafmuziekcorps te 

paard, dat in Veghel gelegerd was. Hun twee 

zonen waren opgeroepen ter mobilisatie. De 

paarden werden ook ingekwartierd. Een van de 

soldaten, ene Mutsaerts uit Den Haag, werd 

hopeloos verliefd op Leentje en deed er alles 

aan om bij haar in de smaak te vallen. Maar 

Leentje gaf geen krimp. Mutsaerts werd 

wachtmeester en later vliegenier / aviateur te 

Soesterberg. Daar werd hij opgeleid en na 

enkele lessen ging hij regelmatig met zijn 

vliegtuig naar Maria-Heide en vloog een rondje 

boven de boerderij. Op een dag landde hij in 
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het weiland. Na een praatje met Leentje steeg 

hij met zijn maat weer op maar door 

onvoldoende hoogte raakte hij de boomtoppen 

en stortte neer zonder er overigens letsel aan 

over te houden. Het is nooit iets geworden met 

Leentje daar zij hem een verwaande kwast 

vond.  

 

 

 

Voor de gedemobiliseerden kon steun worden 

aangevraagd: 

• Johannes vraagt een vergoeding voor zijn 

moeder aan omdat hij kostwinner is. Er wordt 

ƒ 1,30 per dag toegekend. 

• De moeder (weduwe) van Adrianus krijgt ook 

ƒ 1,30 per dag. 

 

 

Voorbeeld van een verzoek om steun 

Aan het begin van deze oorlog verkeerde 

Nederland, hoewel neutraal, toch in onzekerheid 

over de vraag hoe met deze situatie om te gaan. 

Daarom publiceerde de gemeente van 

overheidswege diverse aankondigingen, zoals 

deze waarschuwing om te voorkomen dat de 

burgerij zelf ten strijde zou trekken: 

 

 

 

De wijze waarop men in een oorlogstoestand 

staande gehouden kon worden door een militair 

werd als volgt kenbaar gemaakt: 
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Distributie 

In het voorjaar van 1915 werd voor een aantal 

goederen een begin gemaakt met de distributie. 

Het argument van de rijksoverheid daarvoor was 

niet in eerste instantie de schaarste, maar de 

begin 1915 ingezette stijging van de prijzen van 

belangrijke voedingsmiddelen.  

 

Aangezien met name de laagste inkomensgroepen 

daarvan de dupe werden, besloot minister 

Posthuma van Landbouw, Nijverheid en Handel 

aan gemeenten tarwemeel, tarwebloem, 

varkensvlees, spek, vet, groenten en aardappelen 

beschikbaar te stellen ten behoeve van de ‘on- en 

minvermogenden’. De gemeenten kregen de 

vrijheid zelf te bepalen wie ze tot deze categorie 

wilden rekenden. De prijzen zouden niet hoger 

mogen zijn dan die van vóór augustus 1914 en de 

kosten zouden door rijk en gemeente worden 

gedeeld (resp. 90% - 10%). De gemeente Veghel 

kon aanvankelijk regelend optreden, later werd dit 

steeds meer vanuit de rijksoverheid aangepakt. 

 

Ten eerste werd een regeling getroffen ten 

aanzien van de taak der gemeenten met 

betrekking tot de volksvoeding en de voorziening 

van brandstoffen. 

Ten tweede werd de gelegenheid geopend 

verbodsbepalingen uit te vaardigen, om te 

bevorderen dat het belang van de voeding van 

mens en dier niet wordt geschaad door het telen 

van minder wenselijke gewassen of door een 

minder wenselijk gebruik van voedingsmiddelen 

of grondstoffen. 

Ten derde wordt de mogelijkheid geopend 

distributieregelingen voor bepaalde goederen 

vast te stellen. 

 

Bepaald werd voorts dat het nadelig verschil 

tussen de inkoopprijzen en de verkoopprijzen 

deels ten laste van het Rijk zou komen (90%) en 

deels van de gemeente (10%). Door de minister 

van Landbouw, Nijverheid en Handel werden 

goederen aangewezen, waarvan de inkoopprijzen 

niet hoger mochten zijn dan een vastgesteld 

bedrag. 

In augustus 1915 ontvangt het gemeentebestuur 

een brief van de commissaris van de Koningin 

met het verzoek ‘om de gemeentenaren t.b.v. het 

Nationaal Steuncommité tot offervaardigheid aan 

te sporen…’ ‘…het wordt niet wenselijk geacht een 

collecte bij de ingezetenen te doen plaatshebben 

omdat hiervan niet zoveel heil wordt verwacht.’ 

De burgemeester stelt de raad voor om ƒ 200 uit 

de gemeentekas toe te staan.  

 

In Veghel waren diverse gelegenheden waar al 

dan niet met vergunning sterke drank werd 

geschonken. Tevens waren er gelegenheden waar 

dames van plezier (lichte zeden) vertoefden ter 

vermaak van de huzaar en de burger. Sommige 

burgers meldden dit bij de burgemeester. In het 

archief zijn 2 briefjes over dit onderwerp 

aangetroffen, het ene van een anonieme 

schrijver, het andere van de ‘politie’. De 

toegevoegde titel: ‘alg. Hoofd der politie..’ is op 

zijn minst merkwaardig. Zie hieronder: 
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Een andere burger schrijft aan de burgemeester: 

 

 

Om vervolgens verder te gaan met: 

 

 

 

Het Duits lijntje 

Het Duits lijntje was de snelste verbinding tussen 

Londen – Berlijn – Sint-Petersburg. 

De Eerste Wereldoorlog maakte in 1914 een 

einde aan dit prominente verkeer. In deze 

periode maakten vooral vluchtelingen uit 

Engeland en later uit de Verenigde Staten gebruik 

van de NBDS (Noord-Brabantsch-Duitsche 

Spoorwegmaatschappij) door het toenmalige 

neutrale Nederland. Tot dan vervoerde men bijna 

850.000 reizigers per jaar. D-treinen keerden niet 

meer terug op dit baanvak. Aan beide zijden van 

de grens was de lijn gedegradeerd tot een ‘zijlijn’. 

 

 

 

Personeel van de NBDS 
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Getuige deze foto beschikte de NBDS ook over 

stoomschepen. 

 

Station van Veghel 1915 

 

Kalverstraat 1915 

 

 

Naamloos omstreeks 1914 

Tijdens een vergadering van Burgemeester en 

Wethouders laat de burgemeester weten dat de 

veerboot bij de Witte brug noodzakelijke 

reparatie behoeft. Hem is gebleken dat de bodem 

van de boot geheel is verteerd en dat er op 

verschillende plaatsen gaten zijn waardoor de 

boot niet meer boven water te houden is. 

 

 

Het overzet pontje bij de Witte brug (in betere tijden) 

 

Op 16 januari 1915 komt bij B&W een 

verzoekschrift van de kapitein van het 3e genie 

commandement te Breda voor het bouwen van 

een marechausseekazerne te Veghel. Er wordt 

besloten hieraan toestemming te verlenen. 

 

Marechausseekazerne van de brigade Veghel 1917 

 

  



 

 

 21 

Gedenksteen 

Boswachterswoning met een gedenksteen aan het huis 

aan de Gemertsedijk 10  

 

Het volgende schrijven is gestuurd aan alle 

gemeenten welke vluchtelingen hebben 

opgevangen. Of er daadwerkelijk uitvoer aan 

gegeven is, is niet bekend: 

 

 

In de jaaroverzichten (toestand der gemeente) 

van de gemeente staan volgende de 

bevolkingscijfers: 

 

 man vrouw totaal sterfgevallen 

1913 3025   3308 6333 111 

1914 3084 3365 6449  115 

1915 3127 3444 6571 120 

1916 3173 3495 6668 128 

1917 3170 3506 6676 143 

1918 3131 3531 6762 173 

 

In de jaaroverzichten wordt ook weergegeven 

wat de jaarwedde is van de burgemeester: in 

1914 bedroeg deze ƒ 1300 en dat liep op in 1918 

tot ƒ 1500. De jaarvergoeding voor beide 

wethouders, de heren Rath en Van den Tillaart 

was gesteld op ƒ 150 per jaar. 

De gemeentesecretaris had in 1914 een 

jaarwedde van ƒ 1400 gulden; in 1918 was dit 

verhoogd naar ƒ 1600. 
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4 Het bedrijfsleven 

Zoals in het voorgaande reeds werd aangegeven 

deed de middenstand uit Veghel en omgeving 

goede zaken tijdens de oorlogsjaren. Zij leverden 

voor bijna ƒ 150.000,- aan goederen en diensten 

aan de vluchtelingen die in Veghel verbleven. 

Daarnaast ontwikkelde het bedrijfsleven zich 

eveneens voorspoedig. Op 22 december 1915 

werd de CHV van de NCB vanuit Woensel naar 

Veghel verplaatst in verband met de betere 

verbindingen. Vanuit Veghel waren er immers 

kanaal-, spoor- en tramverbindingen.  

 

 

Ondanks de moeilijke omstandigheden in deze 

periode bleef de CVH in kracht en omzet groeien. 

 

De Superfosfaatfabriek Coenen en Schoenmakers 

verhuisde in 1915 van Uden naar Veghel, 

eveneens in verband met de betere verbindingen. 

Hoewel de fabriek in 1916 werd opgeleverd werd 

er in verband met de oorlog pas vanaf 1920 

geproduceerd. 

 

 

Coenen en Schoenmakers 1916 

 

Abel Slippens, de stichter van het huidige bedrijf 

Sligro, werd in 1886 in Bolsward geboren. Hij 

studeerde aanvankelijk voor onderwijzer, kwam 

daar op terug en volgde toen de zuivelschool in 

Bolsward, de enige zuivelschool die Nederland 

toen kende. In de mobilisatietijd 1914 - 1918 

werd hij als militair gelegerd in Brabant, aan de 

Maas bij Oss. 

 

Tijdens de vergadering B&W van 29 april deelde 

de burgemeester mede dat bij besluit van het 

ministerie van Landbouw, Nijverheid en Handel, 

opgenomen in de Nederlandse Staatscourant 

nr. 95, de uitvoer van gecondenseerde melk naar 

Duitsland beperkt wordt. Hij leest daartoe een 

brief van zijn broer Johan Völker voor: ‘...voor 

den uitvoer van gecondenseerde melk zodanige 

beperkende voorwaarden zijn vastgesteld dat de 

heren gebroeders Völker genoodzaakt zullen zijn 

hun melkfabriek stop te zetten waardoor 

ongeveer 60 werklieden werkloos worden 

gemaakt en 500 melkleveranciers hunne melk 

moeten behouden. Voor de gemeente Veghel 

acht hij dit een ramp die getracht moet worden te 

voorkomen...’. 

 

 

Briefpapier van Johan Völker 

 

 

 

De melkcondensfabriek 
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De melkfabriek van Johan Völker  

 

De melkfabriek van Johan Völker was gesitueerd 

in het huidige Julianapark aan de Parklaan ter 

hoogte van de huidige nrs. 3 t/m 5. In 1937 is de 

fabriek afgebroken. 

 

Een kijkje in de melkfabriek  

 

 

Het schoonmaken van de melkbussen 

 

 

 

Bruggetje over de Aa zodat Johan Völker gemakkelijk 

van zijn woning aan de Hoofdstraat naar de fabriek kon 

lopen 

 

 

Het gerenoveerde bruggetje 

 

Naast deze melkfabriek bestond in Zijtaart nog 

een roomboterfabriek  met de naam ‘Eendracht 

maakt macht’ (1897 tot 1921).  

 

Tijdens de oorlogsjaren komen bij het College 

van B&W vele verzoeken binnen voor het starten 

van een bedrijf. Hieronder worden er enkele 

genoemd: 

 

Op 8 mei 1915 komt bij het College van B&W een 

verzoek met bijlage binnen van Hendricus van 

der Sande voor een vergunning tot het oprichten 

van brood-, koek- en banketbakkerij met dubbele 
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hete luchtoven. Besloten wordt om dit toe te 

staan. 

 

Op 29 december 1915 komt bij het College van 

B&W een verzoek met bijlagen binnen van de 

heer Klomp-Bueters voor het oprichten van een 

fabriek voor het vervaardigen van vlechtmatten 

en puntdraad. 

De vergunning wordt verleend met in achtneming 

dat deze voor 1 juli 1916 moet zijn voltooid en in 

gebruikgenomen. Deze fabriek werd gevestigd 

aan de Hoofdstraat.  

 

Voorts werd melding gemaakt van een brief van 

het Kolenbureau te Utrecht dat wegens het 

verbod op de vaart op Engeland geen offerte in 

Engelse gaskolen kan worden gedaan. Besloten 

wordt een offerte aan te vragen van Duitse 

askolen via een kolenhandel te Rotterdam. 

 

 

Kolenhandel Paul v.d. Landen zorgt voor de distributie 

van brandstoffen (1915) 

 

In augustus 1914 dient de heer Van den Boer bij 

het College van B&W een verzoek met bijlagen in 

voor het oprichten en uitbreiden van een 

koekfabriek. Dit verzoek wordt ingewilligd met de 

voorwaarde dat deze voor 1 januari 1915 in 

gebruik moet zijn genomen. 

Koekfabriek van Van den Boer (1916) 

 

Stoomwasserij De Lelie van de familie Rath aan de 

Lelielaan 

 

 

Haven van de gemeente Veghel 
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In de jaaroverzichten van de gemeente Veghel 

staan de bedrijven/werkplaatsen vermeld met de 

aantallen werknemers. Tijdens de oorlogsjaren 

waren dat de volgende: 

   

Fabriek   Eigenaar  

Damast en Pellenfabr. gebr. Rath 27 

Gasfabriek gemeente 2 

Graanzuivering  fa. Binnenveld 2 

Idem met maalderij H. v.d. Berg 5 

Houtzagerij A. van Hout 8 

Machinale houtbewerk. Gebr. Brox 25 

Korenmolen J. Vermeulen 2 

Idem  G. van Eerdt 3 

Idem  J. Verheijen 2 

Idem  C. Raaymakers 1 

Smederij J. Bosch 20 

Idem  J. Klompbuters 4 

Idem  van Rijbroek  10 

Idem  J. Smits  10 

Idem  G. van Haaren  3 

Kuiperij  H. vd Crommert 2 

Idem  M. v.d. Tillaart 8 

Gecondens. Melkfabr. Gebr. Völker 56 

Drukkerij Gebr. Wiessel 3 

Idem  Gebr. Bek 4 

Coöp. roomboterfabr. E.M.M. zijtaart 2 

Was- en strijkerij H. v.d. Harten 12 

Idem  Rath en co. 16 

3 Aardappel- en   

Groetendrogerijen  samen  180 

 

Er waren meerdere molens maar er zijn geen 

gegevens bekend van het personeelsbestand. 

Niet opgenomen zijn de cafés en andere 

drankgelegenheden. Ook waren er enkele hotels 

binnen de gemeente grenzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marechaussee kazerne 

Op 16 januari 1915 komt bij het College van B&W 

een verzoekschrift binnen van de kapitein van het 

3e genie commandement te Breda voor het 

bouwen van een marechaussee kazerne in 

Veghel. Er wordt besloten hieraan toestemming 

te verlenen. 

 

 

Marechaussee kazerne van de brigade Veghel (1917) 

 

 

 

Post- en telegraafkantoor in Veghel 
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Stoomwasserij De Lelie van de familie Rath aan de 

Lelielaan. Rechts het oude tramstation en café De 

Zwaan.  

 

 

 

Het station van Veghel 

 

 
Brandspuit bediend door 4 personen; de foto is 

waarschijnlijk  ter hoogte van Verbakel in de Sluisstraat 

genomen 

 

 
De Hoofdstraat, nabij Hotel van der Leeden, omstreeks 

1915 ter hoogte van nu van Dragt makelaardij (links) 
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5 Samenvatting 

 

Met deze bijdrage hoop ik een stukje geschiedenis van Veghel ten tijde van de Eerste Wereldoorlog 

te hebben weergeven. 

 

Het binnen de gemeentegrenzen hebben en behouden van de Belgische vluchtelingen heeft de 

middenstand in Veghel geen windeieren gelegd. Er werd naast voedsel ook kleding en schoeisel 

aangekocht. De burgemeester maakte zich hier sterk voor in het minst voor het bedrijfsleven deze 

verdiende circa ƒ 150.000 in deze periode . Deze religieuze vluchtelingen werden ondergebracht in 

het klooster van de Franciscanessen. De wezen werden samen met enkele zusters in een speciaal 

gebouw (St. Rochus) gescheiden ondergebracht. Een aantal werd bij gastgezinnen ondergebracht. 

Mannelijke personeelsleden elders. De laatste kloosterlingen vertrokken pas in mei 1919 omdat in 

Wijnegem de opvang nog niet klaar was. 

De orde schreef in oktober 1915 aan de commissaris van de Koningin dat zij over de behandeling 

in Veghel ‘uitermate voldaan’ waren. Overigens kwam dit schrijven bij B&W goed van pas om een 

aanvraag bij CvK voor een verhoging van ƒ 0,10/ per dag te rechtvaardigen. 

  

Het ziekenhuis werd naast de gewone bevolking ook gebruikt voor de zieke vluchtelingen. 

 

Weliswaar waren er geen ernstige dramatische voorvallen maar wel zaken waar de gehele 

bevolking mee te maken heeft gehad. Het menselijke aspect met name de gevolgen van de 

militaire dienstplicht zowel voor de soldaat als voor naaste familie hadden wel een grote impact.  

Jongemannen werden opgeroepen gekeurd en ingelijfd. Het gevolg bij goedkeuring dat het 

thuisfront gedeeltelijk geen inkomen had of dat er hulp moest worden ingehuurd. Voor de kosten 

hiervan moest een bijdrage aangevraagd volgens artikel 84 van de militiewet en steunregeling voor 

gedemobiliseerden. In de archieven van de gemeente liggen 10-tallen van zulke aanvragen. 

Hiervoor werd een plaatselijk steuncomité opgericht met lokale bestuurders en met  de 

burgemeester als voorzitter. 

In Veghel werden op diverse locaties huzaren ingekwartierd. Tegen vaste vergoedingen voor 

officier, soldaat en paard. Gemiddeld 75 tot 100 huzaren, hiervan werd nauwkeurig per week en 

per dag staat gehouden, niet met naam en toenaam, maar wel de locaties. De cafés en andere 

dranklocaties werden tijdens verlof van de huzaren druk bezocht.  

 

Het bedrijfsleven kreeg te maken met de dreiging van een oorlog in het binnenland. Begin 1917 

werd dit duidelijk merkbaar. Ook durfde het bedrijfsleven niet te investeren in verband met gebrek 

aan personeel en beperkte leveringen naar het binnen- en buitenland. Ook werd vanuit het 

buitenland kritisch gekeken welke goederen naar het buitenland gingen. Zowel naar Duitsland 

enerzijds als de geallieerde mogendheden anderzijds. 
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6 Tot slot 

Dit artikel is tot stand gekomen door naspeuringen op internet, bestudering van de 

gemeentearchieven opgeslagen bij het BHIC in Den Bosch en aangevuld met foto's van de 

heemkunde kring ‘Vehghele’ uit Veghel. 

 

Geraadpleegde literatuur: 

• Artikel: Gevluchte Belgische kloosterlingen en zieken in Veghel, 1914-1918 door M.M. Portegies. 

• Eveneens maar uitgebreider staat dit in zijn werkstuk: Belgische vluchtelingen in Oss en Veghel. 

Dit werkstuk is te vinden in de bibliotheek van Veghel onder nummer V0625 (in het bezit van 

het Thuispunt).  

• Aantekeningen uit 100 jaar RK. Ziekengasthuis St. Joseph te Veghel. 

• Rantsoenering en distributie ten tijde van de Eerste Wereldoorlog: De levensmiddelenpolitiek 

van de Nederlandse regering in crisistijd door W.C. van Meurs. 

• Notulen van de B&W- en gemeenteraadsvergaderingen. In de archieven zijn slechts de notulen 

tot medio 1916 te vinden. Hoewel verwacht zou kunnen worden dat in deze notulen 

opmerkingen zouden staan met betrekking tot de Eerste Wereldoorlog, wordt er slechts een 

enkele regel of een opmerking over gemaakt. 

• Overige stukken van de gemeentearchieven opgeslagen in BHIC in Den Bosch. 

 

Het fotomateriaal is aangeleverd door de heemkundekring ‘Vehchele’. 

 

Te bezoeken websites: 

• Katholieke-llustratie.jouwweb.nl/inhoud 

• BHIC.nl 

• Thuisinbrabant.nl 

• SSEW.nl (Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog). Hier is weliswaar geen materiaal te 

vinden met betrekking tot Veghel maar er wordt wel een kijk gegeven op het Nederland van 

toen. 

 

Eveneens het boek van Paul Moeys: ‘Nederland buiten schot 1914-1918’ geeft duidelijk weer hoe 

de Nederlandse regering zich moest opstellen om te voorkomen dat deze het verwijt zou krijgen 

niet neutraal te zijn. Vele van deze maatregelen hadden wel gevolgen voor alle Nederlandse 

gemeenten. 

 

Ik heb moeten vaststellen dat meerdere stukken in meerdere archieven als ‘origineel’ of als kopie 

of beide aanwezig waren zodat er maar één bronvermelding gebruikt is. Als er materiaal gebruikt is 

waarop anderen rechten zouden doen gelden is dit geen kwade opzet. Mijn doel was vastleggen 

wat te vinden is. 

 

Iedereen die mij geholpen heeft bij de totstandkoming van dit artikel ben ik hiervoor dankbaar. 

Ook de mensen die geholpen hebben om dit artikel in een leesbare vorm weer te geven. 

 

Ik heb niet pretentie volledig te zijn. Mochten er lezers zijn die aanvullende informatie hebben met 

betrekking tot dit onderwerp, dan zie ik die graag tegemoet zodat deze in een tweede uitgave 

vermeld kan worden. Reacties kunnen gestuurd worden naar: knechtenrob_1@kpnmail.nl  

 

 

 

 


