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Jacob Spiwakowsky was zelfs in het kosmopolitische 
Antwerpen van vlak voor de Eerste Wereldoorlog een 
imponerende persoonlijkheid. Wie hem over de Key-

serlei zag wandelen, met vrienden of met zijn echtge-
note, zag een ware toneelspeler, druk in het Jiddisch 
redenerend, met heftige gebaren, af en toe theatraal 

Belgische vluchtelingen, 1914 (Nationaal Archief ).

Belgische vluchtelingen in de Eerste Wereldoorlog 

Antwerpen aan de Berkel (1)
Cees Derlagen

Na de Duitse inval in augustus 1914 en vooral na het bombardement op Antwerpen in oktober 
1914 vluchtten een miljoen Belgen naar het neutrale Nederland. Ook Lochem heeft veel vluch-
telingen, meer dan tweehonderd, opgenomen. Onder deze ‘nieuwe’ Lochemers bevond zich een 
belangrijke vertegenwoordiger van de Oost-Europese theaterwereld: Jacob Spiwakowsky (1852-
1914), die met zijn familie onderdak vond bij enkele Lochemse families. Helaas vertrok de familie 
na enkele dagen weer naar het door de Duitse bezetter weer veilig bevonden Antwerpen. Maar 
wellicht heeft Lochem in de harten van de familie Spiwakowsky een warm plekje betekend: een 
rustpunt in een chaotische wereld.
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opzij springend voor de rijtuigen waarvan de koet-
siers geen consideratie leken te hebben voor al die 
vreemdelingen die de stad hadden overspoeld. Voor 
de meeste vreemdelingen, meestal uit Oost-Europa, 
was Antwerpen geen einddoel van hun zwerftocht, 
die soms maanden had geduurd. Hun verblijf duurde 
daarom soms heel kort, enkele dagen, soms langer, 
enkele maanden. In beide gevallen verbleven ze in 
één van de vele morsige logementen die Antwerpen 
telde, voordat ze naar de Rijnkaai gingen, waar de 
stoomboten van de Red Star Line onder stoom lagen 
om ze als ´tussendekspassagiers´ naar New York te 
brengen. Ook Jacob Spiwakowsky had zijn er zijn 
hoop op gevestigd om met vrouw en nog drie jonge 
kinderen spoedig de reis naar Amerika te maken, ze-
ker nu de politieke situatie in Europa na de moord op 
kroonprins Frans Ferdinand en zijn gemalin in Sera-
jewo zo dreigend was geworden. De oorlogsverklarin-
gen die elkaar vanaf juli 1914 opvolgden, betekenden 
echter het einde van de geregelde scheepvaartver-
bindingen tussen Antwerpen en New York. Zo zaten 
zij en de vele, vaak berooide, emigranten opgesloten 
in een stad die zij meer en meer in een vesting zagen 
veranderen, en na de Duitse inval in België als een 
bedreigde en in de daarop volgende maanden als een 
belegerde vesting. 

Strijd om Antwerpen
Op 28 september 1914 begon de strijd om Antwer-
pen. De hoofdmacht van het Duitse leger trok Noord-
Frankrijk binnen en zo’n 100.000 Duitse soldaten 
moesten Antwerpen innemen. De Stelling bleek niet 
bestand tegen het moderne Duitse geschut: één voor 
één werden de buitenste forten en schansen in puin 
geschoten. Ook de – toen nog minieme – Engelse en 
Franse hulp kon de stad niet redden en op 7 oktober 
eisten de Duitsers de overgave van Antwerpen. Na 
weigering werd de gehele stad ontruimd en trok het 
Belgische leger zich terug in de richting van Gent. Op 
de avond van 8 oktober begon het bombardement 
van Antwerpen. Meer dan 4000 granaten en 140 
bommen deden hun verwoestende werk. Duizenden 
burgers verdrongen zich vergeefs op de kaden om 
een uitweg te vinden uit de brandende stad.
In Nederland, vooral in Brabant, in steden als Roo-
sendaal en Bergen-op- Zoom, zo dicht bij de grens, 
volgde men ongerust de ontwikkelingen. Het bran-
dende Antwerpen was in de verte te zien. Het bom-
bardement was zo hevig dat de huizen trilden. Een 
inwoner schreef dat iedereen de straat op ging om 
‘dit onvergetelijke moment in de wereldgeschiedenis 
te bespreken en het zo ten volle mee te maken’.  Zelfs 
op de Zeeuwse eilanden vreesden de inwoners voor 
schade aan hun huizen.

Al in de eerste dagen van de oorlog waren er veel Bel-
gen naar Nederland gevlucht. De val van Antwerpen 

begin oktober 1914 veroorzaakte echter een enorme 
stroom vluchtelingen. Honderdduizenden Belgen pas-
seerden bij Hoogerheide en Wouw de Nederlandse 
grens. In een lange stoet liepen ze met ezelwagens, 
hondenkarren, krui- en kinderwagens urenlang om 
het neutrale Nederland te bereiken. Ze brachten de 
nacht door in de berm, zonder onderdak, eten of 
drinken.  In totaal vluchtten circa één miljoen Belgen 
naar Nederland. Een half miljoen week uit naar Frank-
rijk of Engeland. De meeste vluchtelingen keerden 
snel terug naar hun land nadat de Duitsers daarvoor 
toestemming hadden gegeven en de orde hersteld 
leek te zijn.

Het gezin Spiwakowsky in Lochem
Eén van deze vluchtelingen was Jacob Spiwakowsky, 
die met zijn gezin op 14 oktober in Lochem werd 
geregistreerd en die hier onderdak kreeg. Zo treffen 
we in het overzicht1 dat op het stadhuis onder het 
toeziend oog van de burgemeester, veldwachters en 
enkele nieuwsgierige ambtenaren werd opgesteld de 
volgende namen aan:
1  Archief RAZ Zutphen onder inv. 1002-1338

Van de gevolgen van het bombardement werden ansichtkaarten 
vervaardigd met een propagandistisch doel (Nationaal Archief ).
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Jacob Spiwakowsky, 25 december 1852, met als ge-
boorteplaats: Boekarest; 
Henriëtte Pollack, 23 augustus 1880, Tifliss;
en de kinderen: Thérèse, 28 augustus 1908, Jekate-
rinassloff; Louise, 16 januari 1911, Parijs en de baby 
Leon, 5 februari 1913, Zürich. 
Ze kregen de volgnummers:  125 t/m 129. 

‘Een bereisde familie,’ zou de burgemeester Wttewaall, 
die ook voorzitter was van het opvangcomité, ge-
mompeld kunnen hebben. Van Parijs en Zürich keek 
hij niet op, maar van Tifliss en Jakaterinassloff… In de 
atlas op zijn burgemeesterskamer ontdekte hij, maar 
toen was het al te laat, dat het de stad Jekaterinoslav 
moest zijn, in het gelijknamige Russische gouverne-
ment. En Tifliss moest natuurlijk Tblisi, de hoofdstad 
van Georgië, zijn. Zijn gemeente, kon hij met genoe-
gen vaststellen, telde veel nieuwe kleurrijke inwoners, 
maar dezen spanden wel de kroon. 

Die avond bleken er 220 Belgen, de meesten uit Ant-
werpen, geregistreerd te zijn en allen  waren zonder 
veel moeilijkheden ondergebracht bij gastvrije Loche-
mers. Zo kon diezelfde avond ten huize van de anti-
quair Nijstad aan de Zwiepseweg Jacob Spiwakovsky 
het verhaal doen van zijn vlucht uit het verwoeste 
Antwerpen, terwijl driejarige Louise boven in een in-
derhaast klaargemaakt kinderbedje eindelijk de slaap 
had gevat. Leon was met zijn moeder bij weduwe 
De Groot aan de Westerwal ondergebracht en over 
Thérèse, met haar tien jaar al een hele meid, had de 
boekhandelaar Lovink zich ontfermd.

Hun vlucht uit Antwerpen naar Nederland en de 
opvang in Nederlandse steden en dorpen verliep in 

grote trekken gelijk aan die van al die duizenden an-
dere Belgen.  De razende stroom was na de dramati-
sche oktoberdagen op gang gekomen. In Roosendaal 
en Bergen op Zoom waren de straten overvol. Alle 
denkbare slaapplaatsen waren benut en velen kam-
peerden in de kille oktoberdagen op straat, voordat 
ze uiteindelijk met treinen konden worden doorge-
zonden. Families waren door de chaos uiteengerukt. 
Wezenloos hadden velen, vooral ouderen, zieken en 
armoedzaaiers met wat inderhaast bijeengepakte 
bezittingen langs de wegen gesjouwd voordat ze 
Nederland bereikten. In de grensplaats Putte kon men 
duizenden mensen aantreffen die uitgeput langs de 
straat liggend de nacht ingingen. Sommigen besloten 
na enkele dagen weer terug te keren naar Antwerpen, 
verwilderd en vervuild.  In begin september waren al 
duizenden vluchtelingen de grens overgetrokken, de 
meeste waren via Zeeuws-Vlaanderen en Vlissingen 
over het land verspreid. Door het werk van plaatselijke 
comités, gecoördineerd door het landelijk Comité 
en de provinciale besturen en het in den beginne 
overweldigend enthousiasme van de Nederlandse 
bevolking vonden toen nog alle burgervluchtelingen 
een onderkomen. Maar nu, in oktober, was de situatie 
grondig veranderd. Nu waren het een miljoen Belgen 
die een veilig heenkomen in het neutrale Nederland 
zochten, dat in die tijd een bewonersaantal van ruim 
zes miljoen inwoners telde. Op elke zes Nederlanders 
telde men dus één vluchteling.
 
Zo arriveerden per trein half oktober bijna vierhon-
derd vluchtelingen te Zutphen. Daar zijn er 166 door 
het plaatselijk comité opgevangen en ondergebracht. 
De overigen reisden door. In Lochem stapten zo’n 
213 mensen uit de trein: 34 paren met 78 kinderen, 
9 moeders met 20 kinderen, 1 vader met 1 kind en 
daarnaast nog 20 vrouwen, 9 mannen en 7 kinderen, 
kennelijk zonder gezinsverband. En de vertegenwoor-
digers van het plaatselijke comité, onder voorzitter-
schap van burgemeester F. W. R. Wttewaall, zag onder 
toeziend oog van enkele veldwachters kans iedereen 
te doen registreren en op een Lochems adres onder te 
brengen. 

Lochem neemt vluchtelingen op
In de registers van de Belgische oorlogsvluchtelingen, 
bewaard in het RAZ te Zutphen, treffen we de namen 
aan van de Belgen en hun gastheren en gastvrouwen. 
Uit de kladversie van de registers valt op te maken dat 
de toewijzing van de gevluchten aan de Lochemse 
bevolking, destijds iets meer dan 5000 zielen tellende, 
nogal chaotisch moet zijn verlopen. 
Opmerkelijk, maar toch eigenlijk niet, is dat de zes-
tien Joodse vluchtelingen bij Joodse families werden 
ondergebracht. Door hun geschiedenis van vervolgin-
gen, pogroms en migratie bestonden in de grote ste-
den, maar ook in de kleine plaatsen op het platteland, 

Burgemeester F.W.R. Wttewaall, bij zijn benoeming tot 
burgemeester van Deventer, 1929. F.W.R. Wttewaall was 
burgemeester van Lochem van 1914-1929 (Nationaal Archief ).
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de mediene, altijd al Joodse hulporganisaties. Dus zal 
het weinig moeite gekost hebben de zestien Joodse 
vluchtelingen op te vangen. Uit het archiefmateriaal 
blijkt dat de vluchtelingen verspreid werden over de 
gehele stad, die weliswaar meer en meer aan toeristen  
gewend was geraakt, maar nu toch wel vreemdelin-
gen van een heel ander kaliber in hun stad zagen, 
‘toeristen’ bovendien die  geld kostten en niets ople-
verden.  Al waren er pensions en hotels die liever deze 
over het algemeen berooide gasten, die een kleine 
toelage genoten van regeringswege, opnamen dan 
hun kamers leeg lieten staan en dus hun gasten soms 
al na een paar weken node zagen gaan. Zo verbleven 
de kinderen Stise uit Luik, gescheiden van hun ouders, 
in het hotel Alpha en wel tot december 1914, toen de 
meeste vluchtelingen Lochem alweer hadden verla-
ten. De reden waarom kinderen vaak van hun ouders 
– dat gold ook voor de familie Spiwakowsky - werden 
gescheiden, is onbekend.  
Het lijkt erop dat alle 230 Belgen na korte tijd Lochem 
weer hebben verlaten en we mogen aannemen dat 

Uit de registers Belgische oorlogsvluchtelingen, Lochem, 1914 (NL-RuRAZ, 1002-1338).

vele Lochemers hen met opluchting weer hebben 
zien vertrekken. Gastvrijheid bleek ook toen een 
houdbaarheidsdatum te hebben. 
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