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VOORWOORD

Deze blmlzijden zijn yt$chreuH in België tussclle'~ .j Aliguslu-IllfJU
tIl Ir; AUgllstus 1915.

VOOI- mijll flJI/'k kon ik altcMs beiJcltikketl over bh.dllll en boekel'
die vrijtJlijk of ;'1 't geheim tot 0118 kwwmm, en dil' eenieder zich

dus Iu.m (Ilmsclm/fen.

Om cltll lezer e.::hter tij overtIIjge,. heb ik eetl J...euze gemaakt

(mder tie bewijsstukken.. ik betiietf mij uitsltûltnd caH dezulke, die

/,'(m Dltjtsrhtll oorsprong zijt. of die ciOOI' cle Duitsehers gectnsu·

reerd /cordtl1t. Zij zijn:

A) De J)/titsc!lIJ bektlidJ/lakillgcn in BelgW MI/geplakt.
H) De Maden ,om hoe/uln die lIil J)llitscli/m/.{1 kOlllell.
(~Ck b1lUlen in Belgü; uitgegecm Ol/der J)ltitsc1le C~I$UlIr.

DJ De Niouwe Rotterdll1ll8che CourlUJt, htlunigeblfittJIllUldsclte

blad dat i" België lcardt toe!J~/atetl Hedel"! cle ~zeUillg.

Wat tie Belgische Grnuwbockc.II, de Yerslagen der COlllmissie van

Ondcrzook til bocke'~ dOOI' J1elgell 1jitgege~eIl betl,p,fl, ik "w(lk slechts
gebl'llik tall die, u:elke ons iI~ Belgiëbekend ICar6tl cM,. 1JA II!1UiJtr4s1915,

Kortom, lfinds ik (Ie g,.tnutl bel~ ocer,egaan, !teb ik grm ellk,{ idee
aml dit b06k totgeroegd tm get'lI e'j~'el ~'lIitgelateni!tet u:te"'~fJjegelt dlu
getrouw dell zielstoest(Ul({ ca" e611 Belg die ten. janr long om/er de
DllÎMrlit orer/lerl'sehing !teeft geleefd.

Ik !.eb lIlijl~ best ged(um zoo objtetief mogelijk te blijVefl, Uil
cimie aall mUit lC61'k de wetellHclwppclijke l1auwkf11rigllei{1 te geven

-,



,. I YOOR",'OORI>

die fk r:t:rsÜJgtn ~(In de Belgische OommiW 1'a" Ondtrzotk ka,.o},,;

teriutrt. Ik /ttb unr:oudig op et,. lHrt/lr tt,.reit,. tI~UIl' roor mij,
de !J(KWU metJio(/e ('(rn Illijlt btrfMp totge}JQJl.

• ••
Zithier de a(lltICijzilt9 der f;OOrtloamf{t brrmttm, ",tl de 1'tr'l1"

angen. teaarmtde zij in dm lekst lcorden aangetiuid:

N. ft. C....Y~UIU RolttrdaJll8l'ltt COUI'MIt. Ik lub uil dit blad

(~halot op bi. 5ij ttl .'U/) ,lechts artiktlm gnlomm, 'liel,flf"ltrapt
riOOl" de Duitsche cetlltu",..

IC Z. Rüb,ischt ZÛluIlg.

K. Vz. Küll.ische Volklluitu?lg.
Düss. Gen.-Au7,. J)l1u,.ldor(tr CtllUlll.Anuiger.
li'r. Z. Ji'rallJ,;fllrter Zei/lmg.
N. _L Z. NorddndMhe AlIgl'mdltt Z,ihmg.

I- tot 12~ Verslag. Ver,logeN r(1n d,. &lgwlt,. ()(J'IIIII; ~;t ran

O,.dtrz«I."

Belg. Dt«h. DacigltoH. Bt/git ffl D.,jtsc1llo"d.

ÀntiOO$ ('fillIl Thuret), Oktober 1915.
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INLEIDl~G

W!j wC('ucn! "'ti bewccnen de overweldiging van ons vader.
IIlO,I, ten sptit der plechtigste ,-erdragen, door een der onderiee
kl'AAll~ gepleegd. Wij bewcenen onze verwoeete dorpen, ooz(>

\'l'rbmntle .llteden, onze monumenten met kogels dool'llChoten, onze
ll<'hutt('n van kUlltit en weleuschnJl ,'croictigd voor llittid. WU
W('('II('n "ltI wU deuken BllU de honderdduizenden onzer medebur
grrll die als dukloozen hebben gezwon'en langs do wegeu "au
Ellrolll~ - ols w[j bedenken, lIRt BelgHi, eeDs zoo fier op z[jn
voorliJlOed, Jllw\r lUi vertra'lt, gebrandschat, u-itgemorgcld door
opcillChi0R'cn en oorlogsbcdragen, genoo<bJUtkt is do hand 0Jl te
houden voor openbare liefdadigheid.

Wie zou zÜn tranen kunnen weerhoudeu, nn in VIllauderen
OOZl.' 801l1illen den laatsten IItrook TBn ons grondgebied ,'erded.igen;
nu, in on:w dorpen, mannen, vrOlIwen, gr!l8Mrds en kinderen, zon·
dcr mcdodoogcn :tÜn neerge8Cboten en nog noorgeschoten worden
uit wrtlllk voor d~nkbeel~ige miadaden; nu duizenden burgers al
J!!jzclaarB in Dui~hland gc"8l1gell zitten: nu de Burgcmceeter der
hoofdstad zit 0l'w:' loton in een gc\'ll.ogcnis io Silezië, omdat bÜ
de ~hten züner Ill8tgever.ll hooft durven handhaven i nu de gees·
lelijkheid nu onze landelijke &treken i. gedecimeerd, zoodal in
gchl:'ele kantons de kerkelijke dieruden niet llIoor verril:'hi kunnen
worden i nu een geleerde ale Von Gehuchten .lIterft in ballingschap,
na 'I.ijn handschriften en teekellingen, de vrucht "lm tienjarigen
arbeid t(, hebben l.ien opgaan in de vlnmmen nn Leunn.

• ••
"et .On~.e tronen vun druefheicl rncnp:eu zich de tranen van

dllnkhMrheid "oor de medelüdende tU&e('heukomst '-"0 NL'<lerIRlld,
I
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Amerika, Spanje, de Skandiullvi.llChe londen, Zwitserland, Jtaliê....
zonder onze boodgcnooten te vergeten. Deze edelmoedigheid h('('ft
weten te voorkomen dat wü zouden "orgaan 'fan hoogor eo ellende i
<'en millioeo onzer vluchtelingen heeft in Sederland broederlijke
hulp gevonden, die geen enkel oogeoblik verzwakt ilj de Ver·
eenigde taten dank aan den invloed en de ongeëvenaarde werk
zaamheid van hun Gezant te Bru.lllleJ, den beer Brand Wbitlork,
voorzien on8 vaD het dage1Ük.llCh brood.

Belgiê z.aJ nooit ,-ergeten} DOch de nfpe-rsingeo van Iwo die
eeo der riilute en vruchtb&ante landen ter wf!reld tot d<>u hon~(>r.

!nood hebben gt'braebl, DOch de onvergeliikeliike naastenliefdE' der
volke~n die 008 tot dezen dag toe hebben in trta&t gesteld IC

b1Ü,.co be!!tallO en 008 onlrukt hebben aan den dood door uitpultioK'

• ••
WU wacuau! Maar niettomin geven wü ous niet over nun Wtlu·

hoop, want wU hebben het vertrouwon op de toekomst oogeschonden
bewlUlrd, en deD nl.eten wil ow olies in het werk te steIlelI dut
een dergelUke beproeving onl voortaan voor immer mi gOllprw.rd
blijven. En bovenal, wij weigereo den nek te buigen onder hC't
juk. De DlliL,ehers mogen on8 oyerladcn met immer meer onr~ht
"nnrdige cn immer meer hatelijkc oi.chcn, zij zullen ona niet tem
men. Laat hen de Belgische vlag nroonnen alll een zinnebeeld
van oproerigheid j wij behoC\'en haar niet te zien wapperen om
baar getrouw te b1ü!cnj zij mogen zoo zij willen het 7'e De"",
verbieden Yoor het patroonfOOdt des Koningt: sinda de Koning
('0 de Koningin aan den Yler dapper dee.len in het tijden ,-ao
onze broodf"t'l) en onze zonen, h('('ft het koningachap onder OOI

~n hechter aanhangen! dan de leiders van het llOCialisme. Neen,
voorwaar, wij z.:ijn niet bereid ona aan wanhoop over te gevco. En
nieta i. beter in .taat Oll. flink op de been te houden dllD de 'ym·
pRtbie vau alle volkeren die 0118 omgeeft te midden nu onze
onvcrdi<'nde ra.m~n'l

• ••
liet nul' ie nOK niet gekomen Olll te oordeeleu over de gcheurte-

lIiJl;~('n die Europa in \'lIllr en vlam geZ(lt hebben. Niettemin zijn
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wij van meening dat al degenen die zich in smut achten om nuttig
op Ie treden, den plicht hebben zich te doen hoorC!.ll: Duihchland
inderdaad beschikt over zulk 000 '"ol maakte organiBAtie om zÜn
denkbeelden in den vreemde te verspreiden, dat langzamerhand I
do openbare meening in onzüdige landen, die slechts oon enkel
geluid hoort, ten sloUe on:l:e vÜnnden zou gaan gelooven.

liet zou nntteloos en waardeloos zÜn om evenals de 93 Duitache
geleerden gedlUlu bebben, allerlei verklaringen on ontkenningen
op te stapelen, zonder ze te bekmchtigen door een enkel feit.
DIUlrom zullen wil niets IUinvocren' dat wÜ niet terstond kunnen
bl.wcstigcn door bowÜzell die gemakkel!jk Z!jll Illl te h'lllln. Del,(l
regel dien wü ons gesleid hebben, verplicht OUl:! het veld onzer
tlUderzockingcn llRll\\ te olllschrÜl'en. Wil zullen slooht,s spreken
over hnndelingen cn gedachten-uitingen die onmiddellti" in betrek
king staan met dezen oorlog; en daar het dus omllehre,"en gebied
nog veel te uitgestrekt ZOIi zün, zullen w!j niets zeggen yan de
echte krijgsverrichtingen, noch van al wat i8 voorgevallen buiten
de grenzen \'on België. Verder stellen wÜ oos volstrekt niet voor
het werk YRn den gesehioose!Jrü,"er op OIIS te nemOlI. Wij laton
aan moer bekwame handen de zorgeu over om de w8.9.rheid te
ontwDrren ten opzichte der huidige gebeurtenisscn, eu stellen ODS

tevreden de onbctwistbtlro oorkonden re nemell, bijna altiid uit
knipsels Ylln Duitsche dagbladen, Duitsehe boekon en Duitscbe
beke-ndmllkingen, en daaruit den geeste;<toestand op te mnken; en
vervolgens zullen wü Rantoonon op welke wüzc de neigen tegen
over dio daden gehandeld hobben.

In de volgende bhlllzÜdeu zullen w!j eerst een onderzoek iostellen
oaUr de tcl"!"'III.:htillg dCI' B/JlgiHcho o,djdigheid door Duitachlaod)
en "cnolgens tlfl.fl,r de 1'/JbrCllken op het HaafI'Jt!.e T'er(lrag vall
18 Oktober 1907. Wii zullen zorgen a.lleen ~l'(m'd(J en onlMtlCisl
bl.rll feiten aan te halen i overigens is het aantnl inbreuken der
1)1Iil8Chers op het volkenrecht in JX.lgië 7.00 ontUlglük, dnt w!j
voorloopig al die ge\"llllou hebben kunnen op z!j schuiven, die
niet met de grootste zekerheid bewezen zÜn. Ondcrtusschen zullen
wÜ trachten uit die feiten eenige nanwil"l.iugcn op te diepen aan
gaande do denk\\"üze ollzor vijanden. Deze 1,1ll meC'r in het büzondûr
wordC'n OllgegfllUl in een dord~ hoofdstuk: D~ DI,itJlchc geed door
zirhzel( be$d'I"l't·e'l.
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Ilet illtclle~tlleele leven in Uelgië.

Eerst eeoigc woorden over de stukken waarvan gebruik is
gelllankt.

NAarma.te de Duitl:lChers 0118 land b('lcUen legden zü zÎch cr
op wo OIIS van de o\'crigc wereld af k- scheiden. Zij hieven ror·
"tond ui onze dagbinden op, omdat deze Ilatuurlijk weigerden zich
t(' onderwerpen aan do censuur, Evenwel verplichtten de Duit8chcrl:l
zckcrr bladen om wccr te vCrBchjjnon o. m.: L'AlIli (le ['O,.(lre,
to Samen CII Le Büm pltblic, te Oent. Hot eerste blad ZOJ'gdo cr
voor openlijk Mn zijn Icz(,rB te ,'crklaren, dat het militair go;'.ag
het dwong te \'cr8Chjjllcll (zie bI. 313).

'Vat vreemde dllgbladen belreft. hun invoer werd onder zware
straffen verboden.

Censuur op lettel'kulIdi(Jc, muzikale, biQscopische enz.
VOOI'/ b,.eIJgselen.

BRBI.UlT

L - Allo drukwerken C"cn alB allo andere uitgaven vangoschriften
of prenten) mot of zonder onderschrin, lIIuûekttukkell llIot (gedrukto)
tekn of toolîcMingen, verkregen lungl moohaniseben ofsoheikun"digen
weg en oo.tennl om ver8preid Ie woroen, zijn onderworpen aun de
ccu,uur vall het Generaal Keizerlük Duiuehe Gouvernement (burger.
lijken oientt).

AI wie drukwerken g1lnocmd in de cente alinea 1'.&1 hebben '·er·
"aardigll of verspreid, zonder verlof van den eenlor, zal worden ge
Itrllft "olgent de krijgswet. De drukwerken zullen worden verbeurd
verklaard en de zetsel8 en jllaten b08lomd voor de vervaardiging
:tullen onbruikbaar gomaakt wordou.

Als versproiding van een drukwork verboden door dit ondorhavig
bC81uit lr:lll ook beschouwd worden het lIanlllakken, ton toonstellen of
plnatltlll orvan, daar wnar hot publiek in staat is cr kennis van le
tIemen,

11. -' 'l'ooneelvoorstellingen, gezongon of gesproken voordrachten
van allerlei lllIrd ewen al8 voorlftollingell "an lichtbeelden, biollOOpi&Cho
of lUidere, Illogen Jliet wordon gohouden, indien de tooneolstukken,
voordrachten of lichtbeelden niet voorar door tien ~1180r zijn toegclah!1l.

AI wio tooneehooratllllillgen, voordrachten of yertooDingcn van licht·
heel(len ~111 houdon wnder "orlof vall den censor ell al wio in welko
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hOOOl1l\igheid ook deel zal hebbollj in wlke voorstellingen, voordrachten
ef vertoollillgen, zal worden geBIran volgell1 de krijgswet. De lIlaten
en filml tullen worden verbeurd verklaard.

Dit belluit treedt onmiddellijk in werking.

Bruuel, 13 October 1914.

De gouverneur generaa.l in BclgW,
Baron vos DER GOI,Tl:,

VeldmRarschalk.
(Aangeplakt te Bru8&61),

Dagbladen te Brussel loegelaten.
UOII'OBCIIKIJVES ).).S OE CoIUIIBUK1~IflJS V).S POLITIE (BRUBBJl:L)

Diervfordrr.

Ik hob %00 juist vernomen dRt bet Duiteche gezag voornemens is
streng op lP. tredeu tegen verkoopen en rondbrengers vau dagbladen
en plakkaten die oorlogvnieuwa bonttm!.

I .. 't belRng vall die verkoopera en rondbrenger" ill hel noodig, pul
en perk Ie slellen aan hun bedrijr.

De bladen en plaJ.:katen, waarover bet hier gaRt, moeten Afgenomen
on d13 bolo.ngbebbellrlon mocteu wordOIl M'OWRIlUchuwd \'oor do ge\'aren
wnarao.ll zU zich blootBtcliclI.

DRnr goon onkel Bolgi$ch ttRgblud hoort toogestemd zioh 111\11 de
Ouit8cbe cen~Ullr te onderwerpenilUlt de gouvorneLlr-generaal ie Brusscl
Jon verkool' toe van de KiJlni.tt:he Ztitl'~, Kijlnische Volbztitung,
.Vimwe Ro/fertiwnlche Ccmrllld, Ba'tin" .\'flrhrichfffi en de Dii~~tl

(lnrie' Oen.'f'(ll-Atceiger.
Ten cinde 4110 onge"llllen te Tcrmijden %fll het goed zijn deze ver·

koop too te lul'()ll.

Bru&!el, 8 September 191+.
Do Burgemoester.

A. M.l.x.

All vervolg op mijll JiCIlBtorder "IlIl gisteren en mijn 110ta van
hedon, moot op de lUst der dagbladen wier verkoop is loogelaten
worden toegevoegd r~ Q'w/üliun, oon OLlitaeh orgaan gedrLlkt in de
}'ransche taRI.

De verkooper. van dit bind evensll die vall ue andere bladen ge
mold in mijn dienltorder 811 nolu al, OOVOII aangogeven, zullen voor
zion zün van eon vorlofbewijs van hel Duitsehe gezag.

8ru1l801, 9 September 1914.
Oe Burgemeester,

Á. Ma.
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JII afwtikillg van mtin bericht vau deze maand zal de Vlaam.&Cbe
vertaling van het plakkllat genaumd: Dernin-u NOU.T1cl/U, 1I'aar1'81l
de uitgavo door het Duitacbo gel'Ag ia goedgekeurd, niet luiden:
JAa18U .Nieuw~. maar wol: ulIlflte fnlUi/ltin,qen, ton einde allo ver
.warriJlg to voorkomen mot hot Brunelsche blltd: Het Lwlt,t~ Nieu.lOlJ,
dat geweigerd heeft ûeh te onderwerpen aan de DuitlJChe cen.uur.

8rU886I, 13 September 1914.

Do Burgemooster,
A. MAX.

Verbod van dagbladen en mOl/deUnge mededeelingen.

OrrlCIEI:LE 81l:KEliDMAKIIIO

Of8C.hoon de plalltJlelijke bevelhebber voortdurelldjuillte mededoolingeu
bekcn,IIRut mnken o\'er de krijgsbodrij ven, verepreiden \'rcemde bladen
<lp1.etteltik val8Che nieuwsberichten.

Het wordt ter kennie VIUl het pulJliek gebracht dat het formcel ver~

boden i., aan wiell dan ook, om Ie Spa of in de omstreken niet
OuitllCho dagbladon in te voeren zOllder voorafglw.nd verlof van deu
plaal.ll61ti~cn 'bovelhebber.

OVtlrtruderll zullen wordeu gestraf't volgens de krijgawet.
DeMifde straffen zullen wordon toogopaat op hen die mOlldelinga

\'alllCbe berichten vorapreiden.

Spil, 22 September 1914.

De PlIultselijke Bevelhebber.
AITIa, Kol<lnel.

(Aangeplakt te Spa),

\V,UnaOIlUWlliO

Ik veetig de allndauht der be'<llking van België op het foil dAt do
yerkool' en do \'orsproiding van dagbladen en van alle tüdingen ver
menigvuldigd door de pera of door oenig ander middel, welko niet
uitdrnkkolük zijn toegolaten door do DnitBcho censuur, ten etrcngste
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verboden il. Elke overtreder zal onmiddellijk worden ge~angen ge·
nomon on gestraft met langdurige gevangenllChap.

IJru8so1, " NOl'eDlbor 1914.

Oe Gouverneur-Generaal in Belgiö,
Baron \'01( 1I1!~ OOl.n,

Veldmallrschalk.
(Aangeplakt te BTlluel).

Op nieuw doen volkomen Yalsche geruchten do rondte omtrent den
oorlog.toestand. Zij worden sloohts verspreid !Dot het doel do bevolking
op to hiuen en dienen nergells lUIders too dRn ongerusthoid onder
haar te \'oroor:r-akon.

Voortaan l'Iullen de vOl"llpreidon Tall dio leugenachtige beriohten
atreng gC.IItraft 'l't'ordon.

JAluven, 2S November 1914.

De Kcizorljjke Cher van hot arrolldiaeement,
v. Tlll&lk

Aangeplakt to Leuven).

'VA,U'ICIlUWUIQ

Laatstelijk beb ik vOl'lollhillendo pC-rsonen de "olgende draffen mooten
opleggen:

..•. Zc!l maand gevangeni8lltrar
aan den lo'ran80hen onderdaRu Louis Pro8t, wegens het verspreiden van
il.f8chrifion van leugenachtige oorJog8oorichten, vervaardigd door Illid·
del vau eeu 8Chr~rmachine ....

De bekendmaking van deze vtlroordeelingen moet dienen ter waar·
&Cbuwing van de Bruue18che beTolk.ing. AiB dergelijke 'ergr~pell zich
herhalon "lullen do BtralfOIl worden verzwaard.

Bruuel, 19 October 1914.

00 militairo gQl.ITerneur vall BruMeI,
Baron VOIl LUTTWIT1.,

Ooneraal.
(AallgoJllnkt te Ilru.8IIe1).

Volgoll' artikel 18,2 "all bet keizerlijk OOIluit van 28 December
1899 zÜn g6lltraft:

(~) de kolen"erkooper Julel POll Deur, van Jambe" tot 1 maanden
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gevaugeni8lltraf en een boete van 100 mark, subsidiair 20 dagon go
vangoui88traf.

b) Zün dochter, Camille Pouucur, tot 2 maanden geYangcuiaslraf,
omdnt 'lÜ l':ich dikwijl8 vreemde dagbladon Uil daghladllrlikolen vcr·
eeba!t hebben, welker verkoop verboden i8; vervolgons nog omdat de
doehter, met Toorkonnis OD verlof VRn haar ,'ad<:'T, gedichten en artikelen
heert overge8Chroven cn verzameld. vijandig aan de DuitscheTS, on
voor het grootllte gedeelte gemeene 6n vuile beloodigingoll beultcmd
tegen deo keizer, de verbondoll vor8ton on het Duitsoho leger; dallroll·
boven omdat zij gelijk men volkomen begrüpen kan, uit do zorgvuldige
wijzo waarop de talrijke afsohrinen gomlUlkt zÜn, het oOr8l'fonkc]ijk....
aan andere heeft overgegeven, cu ten laatflte omdat ,lules Pounenr
bekent dat hU zit.h reeds lang heeft helÎg gehouden met h('t \'"enoer
van brioven, wat verboden is.

De gevangenilBtraf wordt gerekend Ie zijn ingegaan met den
eersten dag der gevangenneming. De ill beSlAg genomen schrirl('n en
aodere papioren lIullen niet worden teruggogeven.

L'Ami de I'Ordre, " ,",pril 1915.

• ••
De Du.itsche cel/sum·.

Vanaf 20 Augustus was dus do 'Jolltelijko helft ,'un België be
roofd ,'ILU ulle verstandelijke l;'omooll8cllII.l) met de huitenwereld.

Gedurende 14 dagen bleef roen geheel zonder ccnigc tijding. Daarop,
te beginnen met ö September, gaf het Duitschc gOIl\'ernement
verlof tol het drukken vun bladen zorgnlldig gezuivel'1t en ver·
vslscht door een gestrenge censuur I): L(' Quotidie'l, Lr IJn~xtlfrJiIl,

L'&ho dt Brllxrllu, J..n D~ntièf'r8 Nourtlles,' luter vl'~henen

{Je Beige, /..(1 lJet"igut, La PIJlrie, enz. Ic Uru~1l('1 j do AVl'lli,' 10

Antwerpen, CD "elo anderen. noowel onderworpen aall de Cetliluur.

\-ofllohijnen de dagbladen toch Illeehli~ als \'oorloojlig on hebben een

oozekN bell\aan. Le Bim P"blic wUllt zÜn 1('7.('r;l dlUlrop Îll het llUIll

lIler vno 13 December 1914. Al deze bladen werden bij gelegen
heid gelltraft mot 8Ohorsing; büvoorb('old J.AJ Qllotidiell van 9 lot 11

December H1I4, zondcr bekcude reden; I:-Ami dt l'OI·tin' \"Rn 2
tot 7 December IfH4 wegens het oJlnemen "lUl e('ll 1l1lll.ll1dicbt dll.t

nis beleedigcnd w('r<t beschouwd j /,A Bk" P"blic, gcdurelldl' de

• goheclc mnand }f ei 1911).
De geïllustreerde bladen wOflleD ev(>ueClls h"eCcllsureerd. De lllliU-

I) wii til'eien vertier (bb. BUIJ yoor1leelden ",ede VAn die llcn'Ullr.
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IDef1l I tot 3 van 1,914 JUustrf, uitgegeven vóór de komst der
Duit8eherfl, llJogeu niet moor ten verkoop worden aangoboden i
nr, I gaf de portretten van Koning Albert, Nieoltul 11, Poincnr6
en George Y i nl', 2, dat "nn gcneranl Leman i nr, 3, dnt van
Burgemooster Maxj "nn af November worden de nummers streng
besnoeid i zoo vindt men bij v, ,'oilltrekt geen lll'beeldingen "all do
8toelen door het Dnitsche leger in brood gestoken, De andere geil
lustreerde binden, L'Jictllalilé Illustrü, !je 'l'emps PrIseut, euz,
geven niets dan onbcteekenende platen en de portretten onzer
nieuwe meesters, militair en burgerlijk. X

Om in zekNo mate de dagbladen to vervangen be8loten onze
uitgevers kleine brochmen te laten drukkon aangaande den oorlog,
Illuar zonder r~ht9treekRChe nieuwstijdingen over de krijg8,'errieh
tin~en. De7.e uitfl'iL.en zün Illltuur1!ik onderworpen lUIn de eellsuur,
eo meerdere die datcoren "an vóór het besluit van 1a October
1914, zijn verboden i dat is ook het geval met de zeer belang
wekkend/) hrochure: dw ''''el' Adolpfle Max, Burgemeester t(m

BI'lWMl, ztJlt admi"jst"otie l'(/1J 20 AI/gl/dus tot 26 'pt.1914,cn
lIlet de nUIllDlers 1-10 vnu de broehuren uitgegeven door den
heer Urian Uil!.

Prcntbl'icfklUlrtcn zÜn eveneens onder censuur j de serie-uitgfl,'e
vool'8tellend de ruïnea van l~eu"en, Dinant, Charleroi, Luik ....
moest worden onderbroken, Zelfs muziek moet de offieieele goed
keuring ontmngell (zie het besluit van 13 October 1914, blz, 4),

KortoDl, men ziet dat ons openbaar leven .reeds dicht nadert
CUln het Duitsehe idCMI: Al/es jlft "rbotell. ']'e denken dat IJelgiö,
zoo reehtmatig fier op l.Ün grondwetteljjke vrÜheden nu "erplet
tord, llmechtig nl.'Crligt ouder den zwaren hiel ,'an den Pruis!

Geoorloofde JJuitsche bladen.

Ter verJ;'oeding \'all hetgeen zÜ meende ous te moeten ontnemen, /
lItond de Duita<:be overheid op 10 September toe Duit8Che bladen
te ontvllugen: Küllliselle Zeitung, Küb~iilCh" JTolk.szeill/I~, Düs$el
dOl'fer 'l'ltgeblafl, DÛ8$pldorfu Gellt'ral-AlIzfûger, en ook C('nige
geillustreerde bladen: Berlh'''r lflustriel'ft' Zeitung, Die H'OCIit',J-o
8CIJal/, Kriegs-&/IO. Later werden ook andere bladen toegelaten:
V0$8j8dj~ Zt'itUllfJ, Bel'li,Jer TagehlaU, Frankfurter Zeill/IJfJ, Br"
li'U'r ZeitUIl9 Wil .llit/afJ, L'Am; du PeHp~, (bijz()/I(ltt'e uitgave voor
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Belgil in •t Duitsen /lIl' t fi','a'18c/, 110" J)er VQU'sfreund OOI. Achtlt) en
ook oenige nieuwe geïllustreerde bladen: Kriegshalder, Zeil jin BiUl
cn vooral de Illuslrierltr Krie!ls·Ktlrj~, in 't Duitsch, Vlnamllch,
JfranllCh en Engelseh I), welks 16 blndzÜden vol \toorstelliogen slechte
5 oentimen kosten; dit is bltikbMr een propagnndablad. geldeltik I

gesteund door het contrnle bclltuur. WU zullen later gelegenheid
hobben om te wijzen op 'l,Ün wAArheidszin, ab die zoo genoemd
kan worden. Gedurende lnngl.'o tüd kwam geen enkel dezer bladen
op geregelden tijd uit.

\VU hadden hier ook tor onzer be8Chikking twee binden uit·
gege"cn door de tegeering zelf: 10 JJeulscne Soldattllpost (HerauB
geg,ben $'on der Zioil- Vertmlillng d~1f GeJleral·GouJ!ernnlrs in
JJtlgii,,). in 't eerst uiteluitend ooetemd voor de soldaten, maar
toch ook verkoc.ht aan hurgel"8 (ofschoon zeer ongereg~ld) vall
September 1914 tot RnD 't begin "ao December 1914. 2° I~ RifHil
(Ec1lo de la Presse, J0I4r,l(Il oflif'iel dit Burf'au (dl,WI(U1d I, DIIJI,û
dOlf pour la public(1tiol~ de norwelles ullilletltiqutfl à l'étrcmger),
~I}llchreveo in 't .I!~rRllech on 't DuitBch. Er verschonen 49 Ilum·
mer8 vall. Het had zulk cen onovcrkomelUken afkeer Vlln leugen8,
dat nR in het inleidend artikel vun het eerete nummer gezegd te.
bobben, dat België geheel in Duit8che bandon wu, het iu ccn
naburige kolom sprak van gevechten in West-Vlnaoderen tU8scheli
Duitachere on Gealliëerden. Laat ODe terstond zeggen dat, met
betrekking tot oprechtheid cu "rUboid van meelling, lllle bladen
vlln den RUn gelYk etaao: officieel of uiet, zU maken alleen be
kend wnt hUil door hot gouvernement wordt toegeetaan, of liever
ingcgo,·en.

Geoorloofde Bollamlsche bladen.

Ecn dagblad niet onderworpen nnn keizerlUko censuur, één
enkel slechta, vond genade hU de overheden: de Nieuu:e RoUer
dalnsche Coura"t. ZUn idCt.~D "olkomen gUD8tig geetemd "oor
Duit8chlnnd, heblJen het iu staat gesteld in België te kunnen
doordringen, manr niet geltikelijk overal. 'l'o Gent kon mon er
zich op abonneeren, mlUlr zÜn verkooJl per nummer WQll verboden.

I) Oe Engebehe lebt werd nu korten 'iid weggehdoll.
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'fe Antwerpen ia het gedurende meerdere mllAnden verboden ge
weest, nn Rf 7 December.

'fe Leuven en Bru8!le1 kan lDon bet "erkoopen io de straten,
en ook bezorgen aan geabonneerden. Men veronderstellIl ecbter
niet dat het blad geregeld wordt verspreid; de ocbtend-editie van
10 NO\'ember 1914 werd 27 November gezonden aan eenige abonn&l
die b!jzollder volhardend waren geweest in hun a.anvtltge; het is waar
<1f1t, dit nummer het artikel bevat aangaande de brieven d!.'r kr!iga
govangenen door do Belgon gemaakt (zie blz. 55), eu dat deze
brieven heel wat beschuldigingen dor Duitsehers te niet doen. en
hUil eigen leugens en plunderingen op buitengewone wijze ann den
dog brengen. Wat de ntil. VRtl 6, T on 8 December 1914 belren.
deze zijn in 't geilOoi niet verspreid; een officieele mcdcdceling
'fcl'llchenen in D'Ami de I'Ordre van 9 en IO Dcc. vcrkllUlrt dat
zij .mededeelingcn bevatten die niet knnnen worden toegelaten
over de verpllllltsing van troepen". De nrs. van 24, 26 en 26
Oee. zijn eveneens achtorgehouden. Sedert Januari llH5 ia elke
nllw,nd een tienuLi nos. verboden gowooat.

Dit de Niellloe RoUerdamHCheCoul'OlIt hebben wij uitsluitend arti·
kolA ovorgenomen vnn de l'Odlikteur8 en do eigen oOI'reaJlondoutcn
van het blad; hot kwam ons \'oor, dat het ontleenen vlLlluittrekaela
\'811 Belgische bladen Mn dit blad oen werk\\ijzo zou zijn, die
hool'oel gewooll in gebruik bij de Duitschetl, tooh niet geheel en
RI eerlijk is. Wannoor wij genoodzaakt zijn een Belgisch artikellULn te
halen door middel van de N. R. O. dan zorgen wij er voor dit onbe
wimpeld te zeggen; overigens komt dit enkel en alleen mlUlr \'oor, nis
wij niot in staat zijn gow868t het Ilelgische blad zelf nn te 8I(18.n.

~~en ander Nederlaud8ch blad, hot A/g1JI1leetl Handelsblad van
Amsterdam, kwam te Brussel in het begin van November; maor
na \rcrloop van 000 week werd het vorlof ingetrukken.

'l'e beginnen met ~'ebrURri 1!)l5 werd de "crkooJ> op uieuw
tuegelaten iJl Delgii.i. '1'erzelfdertijd werd toestemming gegeven
\"OOr den invoer \'an oonige andere Bollandsche dngblndeo, wier
pro·Duitllch karak.ter nie1 twijfelachtig was: Hef Vadl'rlalld, dIJ
JUaf1.llbQ((c, de Ni/!UIU OOl/rant.

J)uilsche plakkateu.

Ons geestelijk voOOaol om\'at ook plakkaten. Vooreeret: Woclr
Sclll4wingell, BI!Bll4ilcll en Aankondigingen va.n allerlei Mrd. Ver-
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volgens: de NKallntijdiltgtH -..ilgtgecnt door /tet DHÎt.3cltt nQuru

nh1Itnt, die worden aangelllakt, gewoonlijk in drie talen, in de
\'oornaamsU! steden. Te DruilSel waar men ze de .,Lwtige Blüttw"
noomt, t.Ün :z!j bfjwnder talrijk. 're Li:uvcn, Vih'oorde, .Bergen,
zijn zij in ha.nd8e.brift en meestal enkel in het Duit.eh opgetteld.

.De biljetten in Brussel aangeplakl, zijn büoa allen heruitge
~'fell in een of ander der vier "olgende brochuren·reek.8eD:

Procl(lfllo/ÎoltA afltmant/t'lI /) Brltxtlln jJ(l/dmttl'O«llpatioH. Cit
gever: JI. Bccquaert, 198 bCllveuschc St(>('lIweg, Brussel.

!JI'uxeUtlJ et Stil afficltelJ de Oller,.,.. Uitgever: L. Hochctin 20,
)[nrin HcnricttcBtraat, Bru88C1.

EJliljodt8 dB gut'rrt. /(tcueil 1"(fIliplel etel/ /)/'O(lalll(ditms, (II"/"/t/$,

cOlJlmu~lÏcali01l8 et avis publitll par ['autoritl (,llemUtlde à JJru:rtlf('.~.

Uitf,"Cver: A. BalJieu, l.cu\'enschc St<'enweg 13, Bru8llel.

Lu til;;", proclanuJtio,., d J10llulltl d, glle,.r~ all"maHdt'lI. afp

(M~, fi BrllZû", pmdaH' fOt'ntpa"mt. Uitg<'Ver: BrÎan HiII,lOlib,
:-3traRt van den gt!zegt!nden hoom, Brusael.

De plakkaten van Luik 70gn IlOk henlrukt door den Heer
BriBIl-Hill.

Gesmokkelde rUlgblallen.

Lateu wg maar terltond zegltren dat niettcgenstaande alle ,·pr
OOden en alle veroordcelingen de verbodcn dagbladen t()('h blen'n
doordringen in het bezette gedeelte dCil wndft. Die bladen \\aren
"ooteent degene die gert'gcld \"enlChenen in de ~teden nn~ nict
onderworpen aan het Duil.lehe ~elllg. Zoo w",rden JA J/tlro/IIJU
en I~ JlahH l"an Antwerpen. fA Bj,,, Pllblir en I~ F/lIllrl,·,
LiJWrak 'an Gent spoedig Dru'i8el binneugt"ftDokkeld en in 't ge
heim ,'erkocht. Men drukte ,....,k in hel no~ niet bezette gebied
zekere dagbladen nD reros be70ette strden j zoo verscheen L'}"dl
J~lldlItlCf' Belgt' van Bruuel te Oostende tot aan de komlIl der
Duitschcrll in die ltad.

De venters die deze binden '-crkochtelI, hadden ook vrermde
hlnden l voorni .Frl\n8Cho en ElIgel8eho, I"",ler toon geheel België,
llÎtgczondcrd een hoekje van VlMudcreu, Blln de ])uitseher8 ouder
worpen WOB, werden verschillende DclgillChe bladen in den \'teemde
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uitgegeven: La .uüropole en Ulndépemlance Belgt, te lAnden, Lt
XXt Sièclt te Hnvre.

Wij ontvÎngen ook vall tijd tot tijd de bladen door de Belgische
uitgewekenen in den vreemde uitgegeven; zoonlIl : L'Ecllo JJtlgt
te Amsterdam, /AI lJûgifJut, te Rotterdam, L'E'cllO d'Allce,·s te
Bergen-op-Zoom, Lrs NOllllûf~1J en te Ctmrrit,r (ie la ,lfewse te
MlUUItricht. Uit Engeland kwamen: De Stem uit Bt,lgif te Londen,
IA: lo'J'om:o-8ûge te .h'oJkClltone, f~ ('ou,·rier Bûge te Derby. 'I'e
Parijs verscheen 1,(1, Pat,·;e Belge.

Men begrijpt dnt de \'erlJoden bladen zeld1.o.am I':ijn. Zekere
dagen, waarop de jncht op vcrkoopertl bÜzondl.'r vruchtbaar is,
biedt men 50 en I':elfs tot 200 fr. voor een nummcr nl.n de Tilllts.
Daar d(\ snJokkelnrü van Engelsehe dagbladen vooroameljjk plntltil
heeft ann de I{ollnudsoho grens, hebben do overheden steeds llleer
draconische llllUltrogolell afgekondigd voor het verkl,lor langs deze
g'relilello Op het oindo "llll I!)l'" was hot praktisch onmogoltik
geworden van Holland J1llAr België te g(l(lll langs den gewonell
wcg (Zie iJii.8iJeldOlle,· fif!llt'ral-A'lIztiger· \'fin 20 December 1915).

Uo COllrflnton-Slllokkellltu's moeten dus sluipen in het verborgen
('Il hun bedrijf is niet 7.onder gevaarj gezien dat in de buurt \"!lil

Putte fpro"incio Ant.....cl'f)ClI) do Duitl!<lhe IIChild .....achten t .....ee bunner
gedood hebben in Deoember 1914.

To oordoeion mUIl' het aalltal \'ragen om inlichtingen dio tot OIIS
goricht z!in, boezemt deze naag meer menschen belangate\ling in dan
wil wel dachten. Het gaat hier b1ilkbaar o\'er Ilt\JlIen lIaar vreemde I
1il.lldell, en nicL over verlorplUlaen lI00dig om nu in Belgiii te reizen,
die men gemakkolilk krilgen kan. Ua" zÜn or tal van lezen die Ol'er
eon of andere reden Belgisch grondgebied wenschen to verlaten, cn
die Oll~ \'lagen: .'Vat Itaat ona te. tiOtlll?"

XI de ll00digo ltapvon gedaan te hebbeu OID juiste on officicele
inlichtingen to \'orlrr!jgon, vindcn wij onl in do droeve ll00dzakel!jk
hoid hlln tc antwoorden ..• , daL er uiou te doell iIJ. Uon verlaat
60lgiè niet meor.

ln de richting Duitacbland wordcn gcon paspoorten verleend, tcn'l.ij
lIan Duitsche of Aall neutrale onderdancn wier Itmd van herkom.t niet
filet Duitschland in oorlog ia: van dl! .aanvragen" wordt geiiischt dat
:t!j op j uiIJto 011 \'oldoende wüzo het docl hunner reia 'l.ulloll uiteollzeltell.
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Jo de ricbting 'fan 110Hand wordt l'olltrekt geen paspoor~ gege...en,
beh.he aan de Hollande.... dio "crr'ut in &Igii! door dit nieuwe Toor·
~hrirt. nUf hun eigen land willen terugkeeN!n. Zij krijgen echler
geen '~rlo( om te 1'crtrekken dan na eent IIChriflelijk verklaard Ie
hebben dat zij onder get'n enkel l'oo,.,rend~l naar Relgië :tuUen térug
keeren TOOt den gchoolen duur nu den oorlog en zoolallg Rolland
neutraal u.1 blij1'6n. Op dezen regel worden ,1{'Chta twee uiuonderîngen
tof>gelAlen. Ten eertlto, ton gunste TAu perIOnen, die met goedkeuring
der DuiLlcho ovorhoden ~ich bcp,ighoudon mot don invoer "an le't'cn.~

middel on, bot1.Ü voor hel bezettingsleger, hetzij voor de nelgi/l(!he
burgor-bevolking. Om 0011 pai:lIlOort te ,'cfk rijgen zijn dezo pOtlOnon
verplicht to hewüzoll dllt l.Ü .vall do partij lIl[jn," dat wil zoggtlU dat
de kWOIlifl van le,onlmitldclen-'Voorzioning direct verbAnd boudt met
het nlt of bedrijf wllArin zij in gewono tijdell bun onderboud vinden.

Bveneenl kunnen verlofpauen gemakkelijk worden toegestaan aan
industri~len, op 'VoorWAarde dat zij oo1\'ijzen, dat hun rei7.en in den
noemde 'Volltrekt noodig '-ijn Toor bun zaken en onTormijdelijk: ten
einde middelen nn bestaan te 'Verzekeren voor de behoene hunner
beambten en arbeiden.

De grenxcn zijn dut r:oo goed als geheel gesloten en een zeer llCherpl'
bewaking wordt uitgeoefend. Bepaalde wegon zijn aangewezen Toor
de zelduam bevoorrechten om Belgii! in of uit te gaan, en degene
die hN beproeven zou lanr een anderen weg 10 gaan dan den offieieel
aangeduide zou zieh blootJtellcn aan hot genar om zonder eenigcn
vorm '!'an proces te worden doodgeschoten.

De Bolgen zullon dUI hun land niet Illeer verlAten, Do llelgillChe
Trouwen dio hallr mannen, do mooderl die hllM zonen gO'!'ll.ugen zien
iu DuilllChland. moeten alle gedachte OpgeVOIi un hen te gaan bezoeken.

Tt·" lotie voegen \'lij hier nog bij, dat uoch tie onderdancn 1'an
Staten die in oorlog zijn meL Duil.ichlnd, noeh de Dni~he... die zith
naar el'nig 1'ij8Odeljjk: land willen begeven, oenig pcupoort 1'80 wellten
aard ooit kunoen ,·crkrijgen.

IJl/hlgiJIw. 2!l December 19J.1.

Sedert de grenll is argesloten met prikkeldraad en met een
electritchen draad ooder hooge spanning is nfltuurlÜk de o"er
tchrijdillg DOg veel moeilijker geworden . .1Iaar moei1Ük betooke.nt
.IIiet ollmogelÜk. WKt de E'rnnsebe dagbladen betreft, zij kwamen
langell tijd binneo door Henegouwen. Spoedig werden zoor ge·
Ilrenge maatregelcn Vlm deze zijde bekend gemaakt: de overtre·
dt>r8 stellen zich bloot om te wordellllrgelUaakt met geVo'cerechotell
c"cn all) tip de noordelijke grens.
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Gfheime 'verspreiding Vlm nieuwstijdingen.
Opdat een grooter rumtal lezers zal kunnen gobuat worden door

de gesmokkelde dn/{bladen, worden do gewiohtige artikelen, vooral
die welke betrekking hebben op de krtjgsbedrijl'en, met do schrtjf
machine \'ermelligvuldigd. Op deze lIittrek8els wordt cvenzeer
jaoht gemaakt ahr 0Jl de oorspt'Oukeltjke stukken, wnt echter nict
belet dat moll voortgnat ze te maken ell te verspreiden in 't ge
heim. Allecn te Brussel "!jn een ló-tlll vnn deze goheime blaadjcll,
w!tlln'an clk zijn llnntal vank niet-bN111onde nbonnél! heeft. Van
t!jd tot tijd ontdekken onze vcrdrukkol'ïl een of andcr vnll die
werkhuizen van lnfl.chinollchriftj JlIllar terstond neemt ook woor
een andere toew[jdiugllvoll\:l persoon het werk Ol·er.

In sommige bekende inrichtingen kOIl mOIl, oeu zokeren t!jd
lang, een dagblad tcr lezing kl'ügen gedurendo tien minutell tegen
betaling V,U\ een of twee frank j muar het geheim werd eindelijk
wlrraden, dank aan eel1 of ander der talrijke 8piollnell die het
gOllvtJrncmeut cr op nahoudt.

Geheime dagbladelI.

Ten lao.tate, nict weinige personen in bezit vun een 8chrijf
macl1ino of \'61\ oenig ander middel tcr \'crmenigvuldiging vlln
geschrevon tekst, vervaardigen en verkoopcn in 't geheim teil bate
vall een of ander licfdlLdige instolling artikclen uit dagbladen <'>0

vreomde tijc}echriftou, die betrekking hebben op den tegenwour
digen politickeIl toestand. Veel docuwenten hebben OIIS oudor dezon
\'orm bereikt.

Een dezer inrichtingen is opgezet ollwid1cllijk na do upheffing
lIer dagbladen. Hct WRS hoog lIoodig vau onzo medeburgers niet
alleen roehtstrooksche berichten over den oorlog to vcrsclUlffon,
lllaar ook die lligemoonc beschouwingen, o\'crcenkomend met het
geen mCIl gewoonl[jk in de tijdllChriften loost. Nnll1lt de kleine
dagbinden bovenvermeld die do Belgen in stAAt stelden de krijgll
bedrijven te volgon, schiep mel\ ook con soort Van wekelijk8cb
overzicht, dat in eeu vijftigtal getJPto bladen uittreksels gaf uit
rcvucs, boeken, cn groot-e buitenlandsche blndell, gewiphtige rede
vocringen, enz. Eeu grootc plMts werd ingeruimd voor urtikelen vcr
tllllid uit het Engelllch, hot Nederla.nll&eh eu voornluit het J)uitsch;
hl:t v('rtalinW'-burenu werkt in eeu plante wnur de DuitschcrR.
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7.ckcr zijn oauwezigbcid niet zouden ,'{'rmoeden. Het tijd&chrift
zel( wordt arg<'wcrkt in een plaats die 6\'cnmin verdenking op
wekt. Om hct gchf'im del! te beter te be",aren kennen de schrij
Tcr der arlikelcll ('Ikander niet eens j hoe dikwijl8 toch i. het
niet ~beurd atlD dcn aehrÜ"cr "ao deze bladzydcn, lNWijl hij
een of ander onder-toek instelde aaugaande de Dui~he l)('l/,ctling,
dat hij plotseling ontdekte zich te bevinden in tegenwoordigheid
'tan een zijner mooewerkcr'8. Laat ons er hij\"oegcn dal onder de
bont!<'rd<:'11 l<'u'" van dit tijd.llChrirt, geen (Onkel zijn oof'l:;prong kent.

Eindelijk: moedige Belgen houd<'u zich bezig midden in tt
lJcz.ct gcbiecl en ten svijt '-ao alle DuitllChe ,'erboden. met bet
drukk('D vaD dngbladen die in duiZf.'nde exemplaren n:!rtlpreid
worden. Oe twee voornanm81c z!in L(l libr~ JJ~lgjfJlU cO JA l'!"it!.
007.6 IJllclf>rdrukkf.'n mogen vrü de meest lWllokkelüke prijzen
uitlovM aan degenen dit> de \·onaardiger. vaD lIif' bllLden 'lUlleh
aan .....ijzen; dex<' blijvon onbewogen voortglUln met IC vor8Chij.
1I0n. Ont bUW!j8t , het zü iu 't voorbijgaan gezegd, dllt d(· Duit~

sehou 8chnndl'Iijk lif'gen ala zü \'enekeren dnt ZQO\'C<'I Iklgcn
bun oug(!I('ckend<l verklikkcrllbrievcn zcnden. Neen: het cenig
gevolg der dwangmalttregelen uitge\'Bardigd door dl' lluitBChera
ia gewcc8t Uelgiê te vervormon tot eell uitgebreid n08t \'80 ~l·

menzweerders.

• ••
T"'ee voorDllme bronnen van documentatie zgn \"OhltT'l'1d TOOt

ODa grt,loten: photograpbie en verkeer per post.
Uet doen yermenigTUldigen Y&n pbotograpbisebe opnamen I1

(ormeel verbod<'n \'ooral in de "teden die de J)uit8cben bebben
VerwoeAt.

Verboel vem ,JllOtographie.

a~LUIT

Het i. !liet geoorloofd, leoz!i krachten. ccn \'orlof "crlcend door du
ph.attclÜko lIlili lairo overhodoll, photographWen te nemOIl in tlo .traten
on Illidoro )lublioke pllllltllC!l, in de 8traten \'Illl Bolgië Ilczot door do
DuitlCile troepen.
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Elke o'fertreding ui gOitran worden met genngeniutraf of boete
tot een bedrag nn 8000 Mark en de verbeunherklaring Tan de toe
.tellen, platen en pronen.

Bruuel, 19 September 1914.

De Oou'ferneur·Generul in België,
Baron 'fOS Dia GOLTZ,

Generaal·Veldmurtehalk.

(Aangeplakt te 8ruSleI).

W.U,R8CHOWIXO

AI wie, zonder '(erlor, afbeeldingen maakt Tan de nnl'Deltingen 'fer·
oorza.U door den k:rÜg, of wie dezo tentoonIteIl, te koop aanbiedt,
'ferkoopt of op andere wijze 'ferapreidt, door middel nn briatharteu,
~ï11u!treerde tödllebrifle:n, dagbladen of andere drukwerken welke der·
gelijke '(ooratellingen beYatten, .,ooral Tin gebouwen of plaatlen ...e.r
brand of ...ernield door den oorlog, ui gertnIt worden met een boece
Tan 6000 Mark, of met gefangelWltting nn boogsten een jaar.

Oe inboelagname fan ...ormen an platen die gediend bebben ter
...ermenig... uldiging ....n deze 'foontellingen, en eveneen. bun Ternie
tiging, kan ook worden gelut.

Antwerpen, I Docember 1914.

De Keizerlijke Gouvernour,
If'reiherr TON IlIJI,NI:,

Generaal van de Infanterie.

(Aangeplakt te Antwerpen).

Voorschriften voor het 8chriftelijk verkeer.

Geen enkele poten brief kan in België Tersooden worden.
Tot ongeveer haJ(·Deeember werden brieven VaD stad tot Btad

gedragen door wagen.,oerderl, die den postdienst wlarrwnen
eedert de opheffing "fan het .,erkeer per spoor; men kon dan nog
betrekkelijk gemakkelük: inlichtingen verkrijgen. Maar a18 gave
b!j zÜn bl!jde inkoDlst, maakte Baton von BiSlling, die von der
Goltz als Gouvernour·generoo.l in Belgiö opvolgdol een oinde fUUt

dele kleine b!jverdiellste der voerlieden. Zoo werd Senator 8pe)'er
veroordeeld tot een boete vall 1000 Mark en 10 dagen gl'I/lII

genill8traf, omdnt hÜ brieven had vervoerd.

•
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W.A.IlSCBD'WIJIO

Het i. yerboden brie.,en te venoeren in België en o'er de Bel·
gilChe gren. Ionder dat dele gaan door de DUÎtsehe poee.

Bratlel, 15 DeeeDlber i9l'.

De OODTerneur..()eoeraal 'fan 8elgiê,
Baron "Olf 8111UIO,

Generaal der Cualorie.
(langeplakt Ie 8r1luol).

Sedert dien ie het erg moeilijk ge.....orden juistbeid te "crkrügon
aangaande cen of andoro zaak: die in een andere plaatll WIlI voor
gevallen, want men kon b1Ükbe.ar geen modedooling vnn dezen
aard toevertrouwen aan de Duitllche potlt, die alleen open brio\'en
aanneemt en ze een ondcnoek. doet ondergaan j daarenboven ver
.eken 2.Ü geen gemeeolChap met alle richtingen.

Men heeft dUI geen ander middel dan uM op inlichtingen uit
te gaan, na zich eerst vcrgewl te hebben 'fan de zeer verander
lijke ureD, waarin bet geoorloofd is zich te bewegen in de plaateeD
die men moet doortrekken.

Uren van. verkeer.

A ... ll' DE BII:VOLKIIHl

De Burgomeester moont lijn medoburgen de strikte inaohtneming
te moelen aanbevolen van de maatreg1llen die genemen zijn om de
orde te handhuen, ten einde Ie Toorkomen dat de gijzelaars de leer
:n,'.re get'olgen Tan oenig t'orzuim daarvan louden moeten lijden.

De inwoners moeten allen binnenshui. lijn Tan ar het innUen nll
den uond.

Van ar 8 ure 's uonds (Duitaebe ttjd) mag men de wachtposten
Diel meer 'foorbijga&n.

Van ar 9 ure 's uonu is hot streDI t'erbodeD &ieh ia de straten
der scad te bevinden.

(Aangeplakt. te Spa, in Augulius 1914).

Stad I.ulk.

DE BVJlOIlWeE!T.IlH ."'lf Da B."oLKllfo

Do toegangldeuren der huizon moeten gedurende den ganwc.llOn nacht
open blg'fOD. De "ensters aan den str.atkant. moeten verlicht zijn; de
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AD. CUOT, &hepcne.
F. DI FIU,oqUU, Rechter.

luiken en gordijnen moeten omhoog blij 'fen. Dei nrkeer op de Itrt.ten
zal ophouden om jure (Dultlehe tijd) (6 ure Belgitehe tijd). De kom~
hui1.en moeten op dabelrde uur gealoten zijn.

Luik, 21 Aogu.tu. 19U.
De Burgemeester,

KLUU.

(Aangeplakt te Luik).

W,UMlClluwuro

liet 'ferkeer in de .traten i. "erboden Vl.n ar 6 uren '. uonds
(Belgitehe iijd).

Het i. 'ferboden lioht ie hebben in de huiten na 1 ure '. a'fonda.

Mechelen, 7 October 1914.

De Plaatl.-oommandaut.
(Aangeplakt te Mechelen in 't Ouitech, Vlaamteh en Franteh).

OP 81VIL 'fJ.Jl Dil: DUITlr'nl O'l'CIHIUD.

Van af 8 uro "Ivonde (1 ure Belgisohe tjjd) mag or geen licht
meer zijn 'foor de 'fensten der huiz.en 'fIn de Btad nene.

De patroelje been bevel om te tehieten op elk Terlicht 'feIllier dat
uilkol'Ot op de .traal.

(Aangeplakt te Hene).

SI ad Uergen.

W"''''RllCKUWI:fO

De Duitache overheid brengt ter kennis 'fan do beTolking, dAt van
I. &Tonde 81/1 uur tot 4 uur '. morgenl Ille verkeer in de .traten
ttreng 'forboden i•.

Alleen geneesheeren, Tee-rt.aeD, noechrtlu",en ...ooRien "'In een pu
poort, geteekond door de gemeentelijke onrbeid, zullen 'ferlor hebben
orer Itraat ie gaan.

Elite overtreding nn dit bevel f.8.1 Itreng worden geltran.

SI October 1914.
Olrnizoool-OOmmalldo Berg1ln.

(Aangeplakt te Hergen).

Het zat ook lloodig zijn te wetelI welke lltl1Jlpen mell bU do
overheid doen moet om nachtverblür te krtigen. Zoo kan meo
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"aD af 23 Januari 1915 niet meel in Gent vcrblijycn, hetzij in
hotel, pension of op kllmel'8 zouder cent vcrlor daartoe gekregen
te hebben op de kommandaotuur.

Reizen per üzereu weg.

VOOrl':Îen van con lX1spoort heeft mon zich slechts op weg te
begeven. Als mOD "ijn reisplan goed ineenzet, 7.al men dikwijls
gebruik kunnen maken \'all de buurt·tramwegen. Alle andere
middelen \'1111 \'urkecr zUu zeor onzeker. Do Ilutomobile is verbo·
den. De plUlrdcn zUn in 0081ag genomen door het militair gezag.
Op den ijzeren weg is bet govanrlljk verdachte brieven bij zich
te hebben; zoo wordt iedere reiziger dio te Antwerpen aankomt
of de stad verlaat, tot op do huid onderzochtj do dames wordelI
ontkleed in de wachtkal1lcrll. Op andere lijnen ondergaat mOD

dikwijls lichamelijk onderzoek gedurende ile reis.
DMrenbovell, de reiskosten tÜn buitensporig hoog (0 fr. 10 per

kilometer). IIier volgen eonige voorschriften ontleend aan den
offieieolen reisgids, dio iJO\'I'Üzon hoe IUlDJ;onlltllll eu gomakkelijk
de reizen per spoor zÜn.

Noyember 1914.

OtRuieele gids tlor lj7.f1ren wegen

lharu in werking in Belgf~ onckr ~hur tUin htt Duiuclu goutemement.

Met inlichtingen aangaande de reizen. Prijs: 0 fr. 10.

ALOIIilICICl: ",J.MWIJZIMOEK

Eon 1I.ekor aantal treinen llÜn aet!ert eenige d.gen in gebruik gesteld
op de Belgische ijzeren wegen door het Duitl(lho OouTCrnement.

Zij zijn de yolgende 1):

'J Er i. eOrl rrei .. per dag in beido ri(lblingen. Dik"'ÜII rüden die treinen (lP
uren dut IlÜ yoor burgen niet lil gobruiklJn zÜn. De rreiu "runel- Hergen o. lll.

komt /laU Ie Bergen OUl 9 uro '. aYOlldl. Oio 'Jan Ilorgon-Hru.lBeI yerllUlt 8ergeu
.4 min: Uil middernlloht. Welnu hot verkeor in do Itraren y.n llergen is yer
Looden tWileholl 8'Jt '.I\"On<l1l on .. UM 'II!:lOrgoDI. (Zie blo 19). (Koot YllnJ . .!I1.)
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10 Brunei-Aken j

2' Brlluel-JlÜlIcl i
aD Bruucl.Namenj
(0 BruNei-Charleroi i
60 Leo ven-Charleroi;
61 Brunei-Antwerpen i
l' Bruseel-Kortrijk.
Gelet op den slechten staat der lijnen, willel. en seintoeateJlen kun

nOD deze treinen nog .Ioohte met matigen gang rijden, en kan ook de
duur der reis niet worden vaalgeatcld. Het i. derhah'c aanb6velena·
waardig zich bij het vortrek te voorzien 'fan lovenamiddelen voor don tocht.

RtiAbiljelirn.

Kaartjee werden uitgereikt aan de stations van vertrek voor allo
plaatsen die wij juist bebben aangewezon.

Do prij' tier kaartje. wordt berekend togen dell prij. van 0 fr. 10
per kilometer.

"hans geven deze kaartjes recht op een rois in ollverlKlbillig welke
kiluWRgelll zOlu!or oellig prijavorsohil.

Hot is Vlm nu ar waarllChijlllijk dnl binnen eenige dagen de prijs \'an
o rr. 10 per kilometer zal gerekend worden voor 2e klaawagens, torwijl
30 klu zal worden toruggobraoht tot 0 rr. 06 per kilometer 1).

P1l8poorlt:ll.

Oet Duit8Che beheer vraagt niet efficieel naar do paspoorten der
reizigera per ijzeren weg.

Wil zijn echter Tall meening dat met het oog op gebeurlijkheden ~ie
zich kunnen voordoen bet beter i. altijd rijn papieren in goede orde
bU zich te hebben.

Dit is con goede voorzorg.
De pll8poortoll zijn thans 'ferkJ'ijgbaar, Webtraat n° 17.

Verkeer per rijwiel.

Het rüwie1 is praktifICh verboden.

'V..... RICIIUWllfO

J. Het verkeer van particuliere auto"l motorlietaen en rijwielen is
'f6rboden, lloowel Toor de .tad BruIIel all 'foor de voorsteden, behalve

I) I)elo prijlvcrmindoring il nog niet toegelM'll. (Nool 'fAn J. 111.)
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voor perllOnlln voonien van 001\ bijzondere verlorpas van Jen Duitseben
bevelhebber (Webtraat, 6).

001;0 toestommingen zullon alleen 'ontrokt worden in gevallen van
dringondon aard.

Elke' oTerlrcdillg zal gOltrafi wordoll Ulot vorbourdvorklaring dor
voortuigen.

I!~ormoel bevel is gegevon 1l.lUl alle Duihche troepen in 't veld rondom
Bru8llol om te 8(lhiololl 0ll eiken wiolrÜder in burgerkleeding.

Doze maatregol ia noodzakelijk, omdat mOIl bowÜ7.oll heoft dut hot
garnizocn vall Antwerpen voortdurend/op de hoogto i, gehouden \'811

de bewegingon Ollzor troepen door bemiddolling 1'&U wielrijdon.
11. De IlGriOllon dio n8 15 SOlltambar 1I0g iJl bezit zullen "ÜD vun

postduiven, ovenalll !lila Rodere perlonen die door teinon of on ver·
8chillig welke andere middelen zullen traohten hinder te veroorzaken
aan do Duitaehe militaire belangen, zullen worden veroordeeld "elgene
de icrtigs\Il'ot.

Bruuel, 16 September 1914.

De Duittche militaire Gouverneur van Brussel,
Baron VOlf LUTTynT:l:,

GenoraaL
(AangeplRk te BrulJSCl).

VItItKlllI-t l'l:lt RIJWieL.

Waanchtnoing. - Buiten de grenzen van ~ioden en dorpen zal
van af 26 Juni 1916, krachtene besluit \'Iln he' generaal gODver·
nomont "an 20 JUlli, het verkeer l.er rtiwicl onderworpen ztin aan
het kootrool van 't'erlofIlR&&eu.

De grenzen van het gebied der Illutsen zullen worden medegedeeld
door do dagbladen.

Do pauen zullen Ilecbu 't'erloond worden roor verkeer in he'
arrondissement zelf waar de pereoon woonachtig ie die een pu \'er
langt. De VU wordt alleen gege't'en voor zekere bepaalde wegen Ran

arbeidere, llCholiere.1l enz. om te gaan en terug te keeren nn hun
plaals un arbeid, aan genOOllheeren, geestelijken enz. binnen den
kring hunner we:rhaamheid (Medegedoold).

L'A111t cU I'Ordr~ 24-26 Juni 1915.

liet i8 noorlig de jongste \"erkoors-\'oorsebrifteo te bC8tudeereo,
want ?ti vcrlInderen dikwti18. Vergelijk bü,'oorboold de wllar
scll1lwingcu van 30 Oogst 1914 en 2 September 1914 011 die van

18 April 1915 en 29 .April 1915. ,
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Gebrek aan sametlha'lg tllsschen de Voorschriftetl .
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Den inwonen ....n Bruuel wordt bekend gema.U dat aan iedereen
het nrkeer Terboden is, hets:ü te Toet or per rijtuig in aUeg9dee1ten
der omstreken ....n Bruuel die door Duiteche troepen bezet sijn,
heb.he aan degenen die dragen zijn 'In een nijgeleidc ....n den
ondergetoekenden GOuTcrneur ....

Bruuel, SO Oogst 1914.

De Duillcbc Gouverneur.

(Aangeplakt to 8rullol).

,Y,u,UCHUWU'O

Bru..d, 2 September 19U. - De .tad Bruuel i. niet .rplotenj
een ieder il nij de IJtad te Toet. te Terlaten, hehahe in de richting
der Duit.che TOOrpOlten, dat wil zeggen naar de zijde Tan Ant..erpen
en Ooawnde. Penonen die lich builen BruflflCl moeten bew gen, met
aut.omobil6t rij- or Toenuig moeten zich Toorsien ....n oon Terlorpu
argegeTen door de lUid Bruaacl en geteekend door den Duitaehen mili
tairen kommandant.

Deze pal wordt argeleverd op het Stadhui. te BruneI.

lXi commandant van BruIlol,
BAn~ Majoor.

(Aangeplakt te BrUNei).

BOLVIT OX1'IU1' aET TUItIU na IIJ""'IIL

lIel Terkeer per rij ..iel, toegetta&n door mijn ..... nehuwing Tan
H~ f'ebruari 1915, i" te-ngnoJge Tan mi.bruik, Terboden in bei ge
heele land 'In ar 21 April 1915.

Geen Terlot tot Terkeer ui worden toegestaan dan te gun en te
kemen per rijwiel Tan bui. nl.r de plaate waar men altijd wernaam it.

Hrullel, 18 April 1915.

De OouTerneur·Oenorllll in Bogië,
Baron TOlf 811lU10,

Generaal-Colonel.
(Aangeplakt te BruIIHlI).
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Van ar beden i. bet yarkeer per rijwiel ....,ederom geoorloofd.

BruNei, 29 April 1915.

De GOUTern6ur Tau Bmuel,
VOF: K~...a..

Generaal·Luitenant.
(Aangeplakt te Bru8leI).

Vervoer van brieven door postduiven, pvlell, brood.

Do moeilijkheden worden natuurlijk nog grootor wanneer het
berichten uit den vreemdo gold, bÜvoorbeeld uit llolland. lIet
briefvervoer per poetduif is practisch onmogelijk, tengevolge der
zeer strenge bepalingen uitge\'8ardigd tegen deze dicrtjce.

Om brieven over de grenzen te krijgen bediende men zich
dikwÜll van PÜI cn boog. Daarom namen de Duitechen ook deze
..·.pens in beslag. (Zie N. R. C. 1 Januari 191á, ochtendblad
en bladz. S81). Niettemin hebben de Belgen toch nog niet gestaakt
brieven DRar Bolland te zenden en vioe-vCNlll j mon maakt een
boog uit een boomtak en het riet &8D den slootkant loycrt :leer
goodo pijlen.

Gedurende langen tUd sloot men brieven in brooden die in
Holland gebakken in Belgiü verkocht werden i thans mag geen
brood moor aan de Delgen geleverd worden zonder dat het eerst
door C!en Ouitseh soldaat is ope.ng<!8neden.

AI die maatregolen echter kunnen toch niet verhinderen dat
dageltika bonderden brieven België binnenkomen langs de Hol
landllC.he grenzen.

• ••
lIen riet tot wolk een uiterste bet BelgillC.he ,",olk gebracbt is.

Welnu! niettegenataande al deze mociltikheden hebben l"Y onl
zeer belangrijke bewysalukken weten te veraebafl'en. Jammer ge
nocg kUDnen "'9 op dit oogenblik niet allen openbaar maken,
want zij !touden do pcreonen bekend maken die 7..6 ons hebben
meegedeeld en hen blootstellen aan ItrafmlUltrcgelen j en, tot on7,c
ejgen schade, hebben wü ondervonden RI wat die uitdrukking he
tookent in den goost onzer tegen woordige overhooraehen.
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IlE SCllENnrNG DER BELGISCJlE NEUTBALITEI1'

A. na Voorbereidselen.

"'U waren te venrouwvoJ.
Afct uitzondering der militairen en mD oenige Staatslieden,

waren do Belgen overtuigd dat natiën, evenala afzonderlüke
personen, gebonden zUn door hun overeenkomsten, en dat daarom,
zoolang wij getrouw bleven 8.80 onze internationale ,·crpliob·
tinge.n, ook de ondcrtec.kelllUlr9 \'ao het verdrag van Londen, vnn
19 April 1899, waurin de ,-oorwaarden voor de neutraliteit, of
liever de ncutmlisooring van Belgiü waren \'astgclegd, (Belg. Dfsch.,
bl. 3), eveneens hun verplichtingen jegens ooa zouden nakomen.

Zoo beeft het meeat verspreide onzer katholieke dagbladen,
Et. PatrioU, geen enkelen dag zün 8trÜd gestaakt tegen hen die
Duitsehlnlld, een dor garnntco onzer nationaliteit, durfden "er·
denken van zich voor te bereiden tot den inval in België. Niettemin
werd in 1911, gedurende de krisis vnn Agallir ons vertrouwen
oen weinig gCllChokt door een nnder dagblad met groote oplage,
Le &ir. In een rooks artikelen getiteld: &mmu notu prRts?
werd gezegd dat volgens alle Duitsehe militaire schrijven do inval
in België "all oostelijken kant onvermijdelijk was, van af het
eerste uitbreken van oon oorlog tusflchen Frankrijk 011 Duitsebland.

Bet walltrouwen der Belgen in, slaap gewiegd door
Duit8Chlwld.

Dna wel wat kinderlijk geloof in nationale overeenkomsten
hernam echter apoedig zijn kalmeerenden invloed. Had niet juiat
Wilhelm n "de Vredes·keizer" Mn de Belgische missie, belaat



26 BtlLOlll', VERZIT TWIo:N DE OUlT8CIU; OVERHEER8CIIISO

hem te Aken te gaan begroeten, gezegd dat België nieta had te
vroezen van den kant van DuitllChland (Zie Etoile Belgd L9. 10, 1911).
In September 1912 een ger1l8t.1tellende ...erktaring des Keiaera. BU
zÜn aanwerigheid b!i de Zwitsenebe manoeuvres, wenllChte hÜ
den Heer Eetster, President ...an den Zwiteel'Behen Bond geluk,
en zeide hem, hoe gelukkig hij WIL8 te mogen getuigen, dat bet
Z"'itacrache leger met goed gevelg de ongereptheid van het grond
gebied zou kunnen verdedigen tegen oen Fransehen inval. Illioe
jllmmer" voegde hÜ er bij, "dat het 13elgiBehe leger niet even
SQod is \'oorbereid on niet in staat ia een ~"'ranachen lUlllva! af
te weren," Dit bctookcnde bltikblUlr diLt liclgië geen ollkel gel'aar
dreigde van Pruisillchcn kant,

't Was niet alleen de Keizer die ona zijn diepen eerbied getuigde
voor internationale verdragen. De Duitache miniaterB legden in
den Uijkadag dergelijke verklaringen af. (Bd/g. Dtsch., bI. 7).

1n België zelf maakten de Duitaeben gebruik van elke ge
legenheid om bun niendscbap voor OOi te roemen en hun eerbied
voor de verdragen. In 1905, hU de viering der 75e verjaring van
België', Onafhankelijkheid, zeide Graaf von Wallwitz op een
offieieel~ bijeenkom8t: "Voor ons Duit8eberB, is de handhaving
von bet garantio-\'E.'rdrag gcaloten bÜ d(l geboorte van het huidige
België oon 800rt van politiek oxioom, wlUlman naar 00%6 opvatting
niemond zal kunDlm torncn zonder C(In der grool.8tc mieslagen
te bodrüven," (Zie bI. 18ó. An1&aI/lll parlemttrt«ires belfJts, Scmat,
vnn 190G).

In 1913 bij gelegenheid der Blijde lnkomllte van den Koning
en de Koningin te Luik, k.,·am generaal von Emmich, dezelfde
die belast ""ord in Augultu. 1914 om de .tad te bombardeeren.
onze 80uvereinen begroeten in naam dee Keizers. Ilil aprak steed8
VELn do Duiblcbe s)'mpathiëcn voor de Belgen en Belgii!.

In Auguatus 1913 gar de Ileer Enberger, als katholiek afge
vurdigde van den UÜk8dag, zijn eerewoord, dat er nooit aprake
van geweest \'1'88 België binnen ie TlIl1en, en dat dit land altijd
kon rekenen op de entrum.partÜ om de internationale overoon
kom8ten te doen eerbiedigen. Uü ia del.elfde die thll.nt 11l1erlei
klare onwaarheden opeenstapelt om den iu\'al van Duitaehlllnd
te rec.htvaardigen,

• ••
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Duitsche dubbelhartigheid op I, 2, S Augustus 19J.J.

Wij komcn tot de dagen die onmiddellijk deo oorlog vooraf
gingen. De Duitecben bericbtten dat do troepen die in normale
tijden de kampen bezetten in de nabilbeid der Belgiache grenzen,
",-aren gezondeo naar EIZ8JI-Lotharingen i deze artikelen ten on2.ent
overgenomen hadden er toe bijgedragen om 0011 wantrouweo
gcheel te doen inllluimerono De llelgillChe Regeering deed van
haar kant haar uiterate best om de publieke meening te kal
mccren en .l1e aoti·Duitiehe betoogingen tegen te gaan. Om
Ilecbc:a een enkel voorbeeld aan te balen: het n'. van 2 AUgUllfulI
van den Petit Bla4 werd in beslag genomen door de politie om
eell artikel vijandig tegen Duitllcbland.,

Terzelfder tijd gO"en de dagbladen de meest tegen8trijdige
berichten ten aanzien der diplollllltieke onderhandelingen tU88cbcn
de regecringen, onderbandelingen waanoan de teket oos eerst
geruimen tijd later bereikt hceft.

Kortom. in de gedachteo-stroomingen die elkaar in .België
ontmoetten, behield vertrou"'en de overhando Meerderen DOler die
I .AUguIltus deelnamen aan eeoe zitting van de Belgiaehe Konink
ljjke Academie beilpraken, .ÓÓr de zitting begon, den oorlog die
reed8 tUlö8Chon Oostenrijk en Servië verklaard wa9, en de botsing
die IICheen te dreigen tU88Chen Duit8ehlnnd , Frankrült, RU81and
en Engeland. Maar niewand verondeMlt.elde dat België kon wor
den meegesloopt in dcn bnlnd. Dienzelfden ochtend, vcrlc:ldc men,
had }'-'rankrij" officieel door zijn Gemnt te Eru81el hernieuwde
verzekering gege\Oen, dat hot zich getrouw zou onthouden om de
n('Ufhl.liteit van België te &ehenden (le G,.(UH-cbotle M". 15), en
er was geen enkele reden om aan deze woorden te twijfelen.
Eenige dagen te voren had de Duiteche Gezant te Bru.uel
yerzekerd dat !.ijn tand te veel eerbied had "oor internationale
"erdragcn ow zich te ,'eroorlo\'en ze te &ehenden i en dat, dat
hebben wij ook geloofd! 0 n"f\oeteit t wij hebben hew nogmaals
gt:!loofd den volgenden dag, tOOIl hij opnieuw dezelfde verkhlfing
deed (l~ Or(lIIwboek 11.0. 19 j Bdg. Dtsch. bi. 7). En iu den avond
\'all dien Zondag 2 Augustus, 'Zond hij aall onzo Regcering het
Duitsche ultimatulll (Je Gr(Juu:~k nO. 20).



28 BELOl~'S VERZET TEOEN DE DU1TBCllE OVERIIEER8CIIIN()

liet ultimatum.

IIet telegram vlLn 2 Oogst waardoor de heer von Jagow het
ultimatum beveelt aan den Dnitscben Gezant te Brueeel, luidt:
"Zendt deze nota aan de Belgisebe regeering, in een strikt of6
c:ioole mededooling, dezen avond om 8 ure en Traag een duidelijk
antwoord binnen 12 uren, dat is voor morgenochtend 8 ure."
(LüttkA, blo 4). Nooit sedert het ontstaan van ,Belgiö W8lI zulk
een dringend vraagstuk opgerezen voor zijn regeering. Ollit8ch
land gaf het 12 uren, 12 uren van den nacht, om die vroog op
te 108lKln I Het wilde niet dat onze regooring tijd zou hebben om
kalm te beraadslagen j het hoopte dat in een vlaag van ontwUing
het ontstelde België zijn waardigheid vergotend het onvermjjdelijke
zou aan vaarden.

• ••
Stomme verbazing heencbte er toen de dagbladen den &len

Augustus de komat van het ultimatum berichtten. Wie bad
kunnen denken dat een Staat, garant ODwr neutraliteit zijn plech
tige verbintenissen met 'Vooten zou treden, dat hij met voorbe~

dachten rade een internationaal verdmg zou vel'9Cheuren door
bern zolf onderteekond ; dat in 't vollo der 200 eeuw een beschaafd
volk, dld voorgeeft den vooruitgang den weg te wU:ten, zioh RaD
zoo lage eedbreuk zou Bohuldig Illaken [ \VU gaven in uns hart
eon to hooge plaats aan het gevoel van reohtmardigheid en van
trouw aan verplichtingen om onzen 006telijken nabuur de be1ce
diging aan te doen, Van te verondeM!ltcllen dat bij zijne hnnd
teekening niet zou eeren; e.rger dan dat, dat htj zou trachten
ons mee te llieepen in zUn oneer. Kortom, België weigerde te
gelooven aan de dubbelbartigheid van Duit8chland.
~a dua te zgn ingelicht, moett men 1"el voor de bewtjzen

bezwijken, DuitBchland stelde onA heel bedaard voor onze waar·
digbeid op te offeren, - ten zijnen voordeele, voor hem alleen,
onze internationale verplichtingen te verbreken - in één woord
ons tot zUn bandlanger te maken.

AIA loon voor onzen steun 7.0U ])uitschland, zegt -l!. Bettex
(Der Kritg), ons de 80m van 4 millioen mark gcgc\'en hebbeu.
(Z;e bI. 259).

• ••
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Jntu9schen ging de DuitB6he Ger.ant le BruSllCI "oort on9 e"en
trouwelooze als verwarde verklaringen te doen en ons te verzekeren
\'an de vrienschappclUke gevoelens züner regeering. (Zie bI. 351).
liet Duitschland, gcmlUlkt door Bism8rk hooft beslist niets
meer dat herinnert IULn het Dnitschlnnd \'an Goetbe en Fichte.
Ten andere, had men dat rood9 moeten inzieo, toen men de
Duitscbertl den man zag verheerlijken, die er zich op beroemde
de dépêche van Em9 te heboon vcrvaltlCbt ten einde den oorlog
van 1870 onvermijdelük te lnakeu, en die er in geslaagd was
ztine landgenootcn als leidend beginsel te doen aan'faarden dat
.,macht gaat boven recht".

De Redevoering val"/. den. Kanselier in den R-fjksdag.

• lntusschen kan mon aannemen dat nog eenige kleine bezwaren
ble\'eo betltann iu de plooien vnn het Duitsche geweten, vormits op
denzelfden dag waarop do nük8ktlliselïer aan den Enge18cben
Gezant te Berlijn zeide, dat een internationale overeenkomst slecbts
een 11 "odje papier" ') is, en do neutraliteit slechts een woord, 
hU, in den Rijksdag, erkende, dat de inval in België een onreoht
vaardigheid was i !Daar hil verontaohuldigde terstond deze schending
van hot volkollrooht door IItrategischon nooddwang.

Een enkel woord over deze rode,·oering. Het gedeelte dat
handelt over de neutraliteit van België is voor ons het meest
belangrÜke van alles. Men moot wel gelooven dat de Duitsehers
dit eVClleens gevoelen, want het is juist dat wat zij aanhalen als
bealia80nd wannoor zij cen uittreksel geven, zooals bijvoorbeeld
in Schurmann. Die Vorgt8chichte (bI. 12) en in Helmolt, Die

') De Kanselier heeft getracht lijn (Il1yooniehtige uitlating: ."odje papÎer'
terug te trekken. In een Înler.,le'll' meI een corTe1lpondellt .,.n the ÀUf)eiott(l

Pren. geeft hij aU" bohahe duidelijke "erklAringen onr het gebruik
"an duo uHdrultking. (Zie N. R. C. 27 FebruAri I9U. oohtend· en a'f(lDd
blad; u Biell Public, 80 JIiDuari 1911i; DQUtldorfu Gt"ual·.4nujgu,
2S Januari 1910).

De Oulilehen hebben niet gaarne dat nlOO d,elO 'll'oordlln "an .,on 8ethmann·
lloll'll'eg "aIlhaaII. Eoo reekt lJroohureo JIi,'oi,., df, /a gutrre de 19H, die
gedurende do bezetting Ie Bruml vlll'IChenen il, geeft hot luilie onderhoud
"lIn don KlI.raclier mei den EngollKlhen gor.ant, op. Ooglt 1111. (bI. 2(6);
maar het .'fodje papier" komt er niet in .,oor; de ooo,our heeft deze allo
cOlllpromitieerende uitdrukking goaebl'll.llt.
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geheime Vorgesc1lü:1Ite (bI. 298). Er ill ééllEl plaata die op twee
verschillende wijzen wordt weergegeven, die welke betrekking
heeft op do berlltc.lling der llchade door DuitBch!Bnd veroorzaakt.
Een der berichten zegt: "De llchade die wil veroorzaken zullen
wij goed maken, zoodra ons militair doel zal bereikt zijn." Dit is
de uitdrukking gebezigd door Schurmano en Helmolt, die even
eens is opgenomen in het 8e1.9iv.lle Grawl'boek onmiddellijk na
het begin van den oorlog. De andere lezing is deze: "de onrecbt
vanrdigheid die. wti begaan 1 - ik spreek openlijk - de onrecht
vaardigheid die wil begaan zullen wij trachten te her&tcllen, zoodra
ons militair doeleinde bereikt is." Dit ie de lezing van Die
WaJirhrit (schoon dat geen bewijsvoering is voor de echtheid),
van de Dokumente ZlIr Geschichle des Krieges 1914, van Der
Kriegsau8bruch 1914, en van Hclmolt, Der Weltkrieg (bI. S\).
Op het eerste gezicht IlChtint het van zeer veel gewicht voor
ons te zijn te weten, welke der twee lezingen de ware is, daar
de eene ons herstel der 8ehade belooft en de andere alloen dat

'men trachten zal ze te herstellen. Maar eigenljjk laat de onder
vinding die wil hebben opged8J1n van de eerlijkheid, waarmede
Duitsohland zijn beloften eerbiedigt, on8 toe te zeggen, dat beide
lezingen dezelfde waarde hebben; daarolll gelooven wij dot het
nutteloos ZOII zijn onderzoekingen in te 8tollen om dit gC8Chied
kundig feit all te helderen.

n. Uechl\·All.rdigillg van den uall val in België.

Het voorwendsel 'van flde Fransc"e bedreiging".

Mcn wist (Pl) dus in Duihchland dat Ji'rankrjjk bC810tcII was
on7.e neutraliteit te 8ebenden, en dit was genoeg volgeo8 de
Duitsebe theoriëco, om te mnken dat de DuitscheNi hun voor zouden
zijn. "Jndordaadll 8chrürt generaal ,'on Blume in con ortikel van
de DlÏsseldorfer G,meral-Anzeiger von 2 December 191-1, getiteld:
.Koning Albert Engelands knecht": .een poHtick man of een
legerhoofd kan niet waehten een be8lnit te ncmen 011 in to grijpen
tot hij cent de duidelijke bewilzon heeft van hetgeen hU ver
moedt, wont don zou niets gemokkelUker zijn dan Staatrlmo.n of
legerhoofil le wezen j hU moet zich laten leiden door do vermoedelIs
van af het oogenblik dat zU voldoende zijn."

Laten wij nu eene vragen of Duitschland zulke vermoedens
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tegen Frankrijk bozat, die 018 quasi-zekerheid konnen gelden. Met
andere woorden, was Duitschlllnd oprecht toon het verklaarde te
weten dat Frankrijk' op het punt Btond Bclgië binnen te vallen!'
Welnu; wij lUlrzelen niet, dit te ontkennen; want indien het wer
kel!jk geloofd bad dat Frankrtik zich gereod maAkte om onze
neutraliteit te Bohonden, dan zou het veel meer voordeel gehad
hobben met te wachten tot dio schending waB gepleegd. Inder
daad heeft België Rltijd verklaard dat hot in geval van een oor
log tusechen Frankrijk en Ouitsohlalld, den eet'8ten aanvaller met
de wilpencn zou wcerBtaan en zich tcrBtond zou IUUlBluiten bij de
andere mOKendheid. Duitschland nu bad goon enkehm roden om
de oprechtheid van Jlclgiö te verdenken i het wiBt dUB - want
in dit geval wist het, - dat door de FrnnllChen hij ons te laten
binnenvallen, het de medewerking van ODB leger zou gehad heb·
ben tegen zijn vijand. En hoc minachtend zijn meening ook was
omtrent on1.o soldaten - misschien heeft bet thanB wel gelegen
heid gehad zijn melming te wijzigen - bet had cr in elk geval
belang bij om ze niet ah cegeosto.nde1'8 te hebben.

Wij loggen bijgo,·olg dat het dreigende van een FranlKlhen
inval in België slechts ecu ,-oorwendsei ou een vogelverschrikker
Willl; een voorwendsel om do lICheoding VBn België te reeht
vll11rdigen in de oogen VRn aodere volkeren i een vogeh-erschrikker
om de kredieten in den Rjjksdag to laten Btemmen zonder voor
afguande besprekingen: "Wij hebben deze zitting niet kunnen
nfWRchten Olll de vijandelijkheden te beginnen on TJuxemlmrg,
mi&llchien ook &Igië binnen te vallen", verklaart de l{an80lior.
J.ct wel hoe verdacht dit "mi88chien" klinktj de Duitsehe troepen
zijn in den nacht van R 0ll <I Oogst, Bolgië binnengedrongen
(Tt GrUltlcbpek No. 35) en in den lIamiddag VO.O 4 Oogst, in de
zitting '-an den Rijksdag, is de Kao8elier nog niet dienlUlngnande
ingelicht! Wij zouden denken dat de officioclo telegraafdieust in
DuiC8<lhland beter werkto dan op die wij zo.

• ••
Wat wareu dan do werkelijke redenen voor den iu'·al iJl ons

land? liet waren strategische redeneo, dat is waar, maar niet die
welke do Kansolier aanvoerde in zijn hotoog. Zij waren sedert
lang bekend j de Duitsc1le legerstaf heeft llltijd den plotsclingen
aanval op J"rankrijk beschouwd o.I. een onvermijdelijke nood-
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7.akclijltheid j en daarom wa. bet noodig tegen eIken prij. door
llelgiü te trekken. Overigen., den zelfden dag nog waarop de
KanlClier in den Rijksdag do .PranlChe toebereidselen inriep,
erkende de Staat68ecretari. von Jagow openlijk de ware OO..'oog·
reden ,·oor de schending van .België. De propsgandabroebure dit
lVallrluil übn- dtn Kri~1 I) Da gewezen te hebben op het gevaar
van een },"lransehen aanval, tonder daar noehtan. nadruk op te
leggen, belCbrijn in den breede het oorlopplan der Duitaebcra:
anelle aanval op Frankrijk door .België heen: dan on middel ijk
na de overwinning Tera.ndering van front en vernietiging van
het RUl8ilclle leger. Hetzelfde idoe i. uitgewerkt in oen oneindig
aantal artikelen en broehuren.

c. De Dllitsehe bescllllltligin/{en tegen België.

Er komt nog een verzwarende omstandigheid bij de sleohto
daad die den Duitschen naam bevlekt. Dat is de hardnekkigheid
waarmede de pers en de slaatllieden Vlln Ol'er den Rijn de 80huld
aan Dclgii; zelf trachten te wüten. Want als men hen golooven
wil, wu Bclgili zelf begonnen zijn.

Noodzakelijkheid om. de Neutraletl ie bewerken.

Toen de leiders van Duitaebland tot hun groote 'fCrwondering,
echt of geveinsd, ontwaarden dat Amerika. en de andere Neutrale
,tawn niet zoo goedgeloovig het Itrategisch excUU8 voor de IChen·

') Di. Wdr"ût ilwr dtl' KrWt, !e o.itp'l'e. l'tlM-bellell 20 Sept. liu
(&rljjlt E. 8. Mittler ea Zollell).

Deze brochure i. "mengetleid dOCH':
P.UlI. DCIlI, pllblicl.t Ie Berljs;
Dr. nSECHUCa, DirekteW' "'1111 hel .A.merl<'.a-rn.tituu.t te BerlÜOj
)lUTHlü Euuaoca, lid ....0 dell Räbd~, 8f.rljjn j

Pror. Dr. r .....lfel:l, 8erlijllj
Dr. EKlfEllT J1CIH, Berlijn;
Dr. NA(l)U.1U', lid .... I1 den UÜbdag, Ber\ijlli
Orur YOll' OPPl:IUlDDRr, lid .... 11 hot Prll.i,isehe lleertlnhlJ1., lid .... n den

Uijk.dag, Ber\!jn j

Orn.r 7.U RE\'.IlNTLO'll', plJbliel~t, ClillrloUenburgi
nr. !'A(lL ReIlRIlAclI, Prore.lOr allo do hoogeTl' haDdeluehool, Uerlila;
Dr. SQIUCIIT, Direkteu.r ...all de DrOldenllChe Banll: te Berlijn.
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ding der Belgische neutraliteit aan't'nardden, wüzigde zich plots
hunne houding. Daar de gehoole wereld in een spontane opwelling
van verontwaardiging, bet gedrag Tan Duitachland brandmerkte al.
verradelÜk en meineedig, omda~ bet oon volk aanviel dat bet verplicht
was te beachermen, nam deDuit8cberegooringde kla.saiekegedragalijn
aan "an alle misdadigers, die hierin bestaat dat zÜ de rollen omkeeren
en zich voordoen als bet ~huldeloolO slachtoffer, door een trouweloo
zen tegenstander gOOwongen wordt wettige verdedigioga-maatregC:lco
te nemen. Wat was daartoo noodig~ Den IlCbÜn aan te nemen van te
geloon~n, PO daarna vao te bebben beweren, dat Belgie :tün neutrali
teit reeds geatbonden bad vóór den Duitsehen inval; dan, niet wallr,
zou men Duitachland niet m(!('r kunnen la tig vallen om zÜn bonding.

Onhoudbaarheid der eer,lfte beschuldigingen.

Wü 7.ondcn de grenzen te bnitën gMn die wil ons zelfgcateld heb
1x-n, indien wü 008 de moeite gaven om één "oor één al de voorge
wende 8chendingen VUil Belgisch gebied door Ji'rauschen cu Eugol~

lIohcn tO woerleggcn. Ovcrib'tlllll z!jn de lllOOl:lte dezor besChuldigingen
rUCQ8 te niet gedMn door Al, Waxwoilor: (Be/gif onzijdig en oprecilt,
bi. 14 1-178).Van.al die bcschuld igingen zullen wij slechts cene even
aanraken: namelÜk dat al die wogenaamde schendingen der neutrali
teit yoorargnan aan 4 Oogst. indien 'tÜ werke1tik hadden plaata ge
grepen dan 'tOuden de talloow pionnen Vo'aarvan Belgiè krioelde den
Dnilacben Gezant te Bruucl hebben l-erwittigd, die den Kan.seiier
giltelegmpheerd zou hebben,en deze zon zich gehaast hebben een crn~

Ilige grier daarvan te maken tegen België in zUn redevoering in den
Hiikadag. Van welk: belang zouden dergelijke onthullingen niet ge
Weeflt 'tijn voor zijn bewijs"oeringl lndien hij er geen gebruik van ge
maakt hoort, dan komt dat door dat hij niet dienaangaando wall inge
licbt,('n indien bil niet WlUl ingelicht dan "'Ba bet, omdat die reiten niet
b<>atonden. Zü zijn verzonnen, zooronhandigdaarenbo"en, naderhand.

Een enkel woord over de kwellingen den DnitacbCl1l in Belgie
aangedaan. Det hoordartikel vaD do KGln. Voll-sztg. Tan 26. lil,
1914, ()chtendblnd, besebuldigt onll 'flotweg onze eigen onzijdigheid
te hebben geschonden, dcwÜl, zegt het blad "sedert meerdere
joron de Uelgische rcgooring de geweldigste ophitsingen toeliet
t('gell Dtdhchll\lld, tegen zÜn kultuur en tegen al wat Duitlll'h is."
Wn.t jnmmer dnt dczo beschuldiging bczÜdou de wnn.rheid i~, on
dat in "IMts "011 do Duitllchol1l lIrgczondord to houdon, wij hUil

•
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bÜ duizenden hebben toegelIlten en hen overal de beste plaatsen
bebben laten bezettc~, zoodat rij in staat werden gesteld onze
geheele militaire organisatie grondig te bespieden. Thaol zien wij
ben terug in België in de uniform van rescrvo-officieren .

.Al. het een dagbladsehrüver is die in Duitsehland woont, die
de BclgiBcbe regeering beschuldigt fan de oogen te hebben dicht
geknepen voor de anti·Duitache betoogingen in België, dan kan men
al. v6rw.chtende om8tandigheid aanvoeren dat zijn goede trouwer
ingeloopen i8. Maar wat moet men denken, ""Rnneer die leugenll wor·
den opgedischt door een mlln van aanzien, profell80r in de oudheid
kunde nan de lIoogeschool van München, iernnnd dus die gewoon
i8 kritiek toe te pn88Cl\ in het zoeken DMr hi8tori8che wfUlrheid,
een mnn die maanden lang in België woont en die do.aruit alle
bronnenbewijutukken putten kanP Wat moet men denken, kortom,
all het een lUan betren gelük baron Friedricb Wilbe1m von Bi88ing,
won van den Gouverneur·Generaal in België? (Zie bh" 411).

Veraudering van taktiek: de onthullingen der N, A, Z.

tedere week voegen de Duitlche bladen een nieuw nummer
toc aan de akte van beschuldiging opgemaakt tegen België, Men
zou zeggen dat zij redenecren atl Tolgt: "Daar wij geen enkel
o\'ertuigend bewtis kunnen aanvoeren moeten w!j zooveel mogeliik
bewiizen vnn eiken llllrd opeen8tapelen, wii zullen er dllrl wel in
8lngen Belgiü te verpletteren ouder het gewicht der getuige
nillCn." Om onl in slMt te atellen een ourdeel te \'ellen over
het weisIngen Tan deze wijze VOD doen, toU DuillChland ons
moeten zeggen hoeveellliechte argumenten zijns inzien8 noodig
~ün om een enkel goed argument wMrd te ziln,

Er zijn redenen om te veronderstellen dat Duitaeb1and zelf bet
onvoldoende dier aantügingen inzag, Vandaar de verandering Tao
taktiek die wÜ waarnomen ledert de maand October 1014.

De regeering telf trad in 't krijt door haar o(fieieu. blad de
Nnrddtfd eh, All!1~ltti1U Zeitultg verklaringen te laten gcY"en TRU
OO\\'ü8ltukken gevonden op de Bru8l61sche ministeriC8.

Om te kunnen oordcclen over het afdoende \'an dit Itukken
vNtoon l moet men deze twee punten good in het oog houden:
10 de beschermende rol van Engeland ten opzichte der Belgische
neutraliteit; 20 de wllArlChiinlijkheid vnn oon Duitschen inval in
gO\'al ,'nn een Duit ch-.I!~ranschcn oorlog. Slechts een kort woord.



DE SOllF.... ODiG DER Bt:LOl.SCm; NBUTRALITEIT as

Jc. fiJ/lgelal,d als gar(mt tier Belgische neutraliteit De gehoole
wereld weet dat sinds eeuwen Engeland er belang bU beeft,
meer dBn eenige andere mogendheid, dat België niet 7..&1 ingelUfd
worden noch bU ]'rankrUk nonh bU Pruisen.

2e. Ret gev(I(lr vall eell Ouitsc/iell inval. Sedert verscheidene'
jaren waren de Duitsche gtlneraals het eens ow de noodzakelük~

beid te erkennen van een doortocht van het Duitllche leger over
llel~i80h gebied in geval VIUl ecn oorlog met Frankrijk. Het
was in militaire kringen oon openbaAr geheim geworden, zooals
de N R. C. van 22 .December (avondbilui) zegt.

België had dUll ernslige redcncn om ecn Duitsehen aanval te
verwachten. BIUkbnnr kon het Illechts oon ding doen: hulp vragen
aan het land dut zich tot ooacllermer zUner oozUdigheid gemaakt
had. 60 waarep het ten allen tijde gewoon was wet oowrikbaar
vertrouwen te mogen rekenen.

I. nET RA.PPORT v AS DARGS OREINDI" VROEGER nELQlscn

OEZA~T TE BERLIJN

Vervalschinu 'vau het Tapport GTeindl.

Den J4en October 1914 liet de Duitsche regeering op de muren
van Brusscl ccn pln.kkaat nnnplakken getiteld: lIEngeland m
Belgit" (Dokumenun gevond811 op liel Belgisch staf·burta14). Een
afdruk van dit plakkaat wcrd denzelfden dag koslelooa uitgedeeld
in uuizcndtn.lIen. Dit stuk bevat eerst oon korte opsomming V8n

de besprekingen die in 1906 hebben pllmta gehad tusschen lIet
hoord \'an den Belgischen grooten staf en den Engelsehen militair
attaché. Wij kunnen "oorloopig dit gedeelte der bekendmaking
ter zijdo laten. dlmr wij wat ,'erder cr toch op terug zullen
komen. Vervolgens behulst het atuk "woordel!jk" eeD gedeelte
van oon rapport van BarOll Grtlindl , gedateerd 23 December
1911. In dat rapport wlU\rschuwt M. Greindl do Belgisehe rcgee~

ring voor de mogelijkheid \'8ll een Frallschen inval.

Do Octant outwikkelt dan woordelijk wat hier Tolgt:
Van E'ransebe zÜde beslaat het genor niet alleen ten zuiden TaU

Luxemburg. liet bedreigt ona langs do geheele lijn onzer gemcc"~
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schujlpolijke gron~oll. Tor bevogtiging hiervan zijn wij niet Ql\llge
wezen op veronderdellingen, maar ""ij be~itten poilitie\-e gegevens.

Het idee vsn eeu omtrekkende beweging door het Noorden behoort
zeker tot de 1)IC\nnen dor "lntente. Ware dit niot het geval dan zou
hot pllm Olll Vliuingou te versterken niot zoo\'eol goschreeuw hebben
verwekt te Parijl 011 te Londen" Mon hoeft d.u.r goon gebeim
gewaakt \'IW de reden waarom men wilde dat do Schelde zonder ver
dediging zou blijven. Zij bestond hierin dat mel1 met alle gemnk een
]<~ngclB<:h garnizoen naar Antwerpen 1.0U kunnen brengen, dUII met
bet doel zieh ton onzent oen operatie·ballill Ie verschaffon in de richting
van den neder.nijn ell 'Ycstfll.len. en Oll~ venolgells mee te slepen, Wll.t
yolstrekt niOf moeilijk zou gewOOIIt zijn j beroofd vll.n onSl18tionliai \'erelerkt
kamp JlOUdOll wij OIIS door onze eigell dAAd \'11,11 olk middel onLdaan hobben
om woorstand te bieden !lau de bevelen dor twijfelClOhlige bellChermors,
welke wij daM zoo onvoorzichtig toegang zoudon lU'bbeu geg<lYen.

De "nlsche ell tegelijk ua'ivc lluubiutlingen vall kolOllelllllrlll\r·
lliston ten lijde lier sluiting vall tie BlItelIlil Cordillle, hebbcn ous
duitlelijk ,Ioen zien WDur het 0111 ging. Toon hetduidolijk was, dat wij
OOi! niol lieten bang maken door het voorgewende gO\'8nr van de sluiting
der Scholde, werd het plan niet losgelaten, mllar gey.ijzigd in dezen zin,
dat het Engel80he hulpleger niet zou ontsoheept woroen op do BolgillChe
kUilt, mlRr ill d.e diehtst bijgelegen FraullCho ilavens: dut ia wat bewezen
wordt door de onUluJlingen \'an kapitein };'aber, die niet fijn tegengCllpro.
ken) ovenmin als do beric.hten der dagbludell die u beve.tigd of °11 zekere
punten aangevuld hebben. DIt Engelaoho legor, oliliCheept te Kales
611 te Duinkerken, zou niet langll onzo grOlIs gegalln zijll tol, Mn
Longw)' om Duitachland te bereiken. liet 1.0U onmiddellijk langs het
noordwesten ona gebied binnenvallen, wat hot 't voordeel zou gevell
tenlond don 8trijd te beginnen, hoi Bolgi8eh leger te ontmoetelI,
indien wij 0011 \'eld8lag zouden wugen, in oon streek waar wij goen
stounpunten zouden vinden in oenige yellling; zich mCOlltor to maken
van provinc.ien rijk aBn allerlei hulpbronnen, ell in elle geval onze mobili·
satio te verhinderen of niet toe te laten, dan na oorst formeele toezeg
ging VIIl ons te hebben ont.l'angeu, die zekerheid toutlen gevon (lat die
mobilisatie zou ge~ILiedcn ton voordeele \"lIn f~ngelaud en zijn bondgenoot.

lJet is vol8trekt noodzakolijk van to voren hot plan valt te stelIelI
dat hot Belgill:ho leg6i' in d('lIo \'erouduutelliug wu moeten tolgen,
too\\el in hot belaug \'!lU ouze militaire \'erdedigillg, als \'oor de
richting \'IlU Ull~O onitelllnndltChe politiek in hut geval dat do oorlog
IIQU uiLbreken lu~scben Duiuchland ell frankrijk .

•\Iwie bet nnn~plakl(> gedeelte \'all dit rapport Aandachtig
llcrlccbt, ZIlI spoOllig bemerkell dllt du zinnen 8ülUcnhang mis·
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sen en logische opvolging. Zoo iee erongetwîjfeld zeker een gaping tus
schen de eerste zinnen en dio welke beginnon met: • Toen hetduideliik
was, dat wij ons niet lieten bang maken door het voorgewende gomar
van de sluiting der Schelde, werd het plan niet losgeinten, mnar go
wijzigd in dozen zin, dat het Engelllche hulpleger niet zou ontscheept
worden op de Belgische kust, maar in de dichtBtb!jgelegen .h'ransche
havens." 'Velou, wat beteakent dit "voorgewend ge\'IHlr"P Voorge
wend, door wieP Eli vervolgens: "wij Inhm ons niot bang maken"j wie
is "wij"P Let wel, dat een plUlt regclB verder het rapport de gebeurliik·
heid onder het oog neemt \'lIn een geveeht tU1J8chen het &1
gisebe en het Engelscho leger: Belgiii dllt tolt nog toe bondgenoot
was "an de EngoiBchen iB Dil hlln tegenBtalldor, zonder oonige
aanwijzing, boe bet \'ao de eerBte poBitie tot de tweede is over
gegaan. In denzelfden zin wordt gesproken van de Bluiting der
Scbelde en de landing van Engebche troepen op de Bdgisch~ kUilt:
mu.ar men kan zich Daron Greindl niot voorstellen als mcencnd
dat Antwerpen aan de Belgische kust ligt. Kan men hierna nog
twiifeleu dllt in dit gedeelte van het dokument zinnen geschrapt.
zijn? BlÜkbaar nietj want het is \'ohtrekt onmogol!jk hetgewicbt
co de ueteekenis van bet rapport to begrijpcn door de lezing van
het AAngeplakte gedeelt.e. Niemand zal ecbter toegeven dal de heer
Greiodl onverstaanbare diplomatieke bemerkingen maakt j de
Duitschcrs zullen evenmin nis wij zooiets veronderstollen, want
in dat geval zouden zijn moeningen allo gezag Verliezen, Wat is
dan de gevolgtrekking die zich IUln ons opdringt? Deze, dat de
DuitBche regeering den teket verknoeid hooft, door zekere zinBnooeD
uit te laten die niet pasten bij de gevolgtrekkingen welke zij wonachte
te maken, cu dat zij wellicht zekere zinnen ietwat verdraaid heeft.

De Belgische regeering heeft de gehoole openbaarmaking "ao
het rapport gevraagd (zie K. Z. vao 24 October, eerste ochtend
blad). Dllitscblaod heeft oobter geweigerd j het rapport is te lang,
heeft het geantwoord bii middel van de N. A. Z. van 25 November
1914. IJet ecnige wat men heeft kunnen gedflfLo krügen is, date
zti in hetzelfde nr. van de N. A. Z. eon afdruk geeft van bet
0pBcbrift en de eerste twec rogcle. Daar do Duitsche regeering
het overige niet openbaar maakt, hebbeo wii bot recht te vcr
onderstellen dat zü dit weigert omdat zij dit dokument dezelfde
vervnlsehingen beeft dooo oudcrglUlD, waarmede wti onB nu gaao
bezigboudcn. Io ieder gcval, gelÜk hct ou ie IUlUgeplakt heeft
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bet rapport VaTl den heer Greindl geen beteekeniB. Men krÜgt den
indruk dat het moedwiUig dooreengehlUlpeld iB. Door wie?

2. HET RAPPORT ".U; GENERAAl, DUCARNt

111 1.Ün nr. van 25 Novombot t914 gaf de N. A. Z. het fuc
simile vlLn hot rapport "ermeld in de vorige paragraaf, dat wil
zeggen het stuk waarin Generaal Ducnrne, Chef van den Genernlen
Staf van het Belgisch leger, zÜn besprekingen verhaalt met Luitenant·
Kolonel :&rnllordiston, Engelsch militair-attaché te Bru88et. nÜ het
fac-simile waren gevoegd de vertaling van een uittreksel uit het
mpport en eon toeliohting. De N. A. Z. komt België niet binnen
en wÜ hebben het bewuste nummer niet in handen gehad. Maar
in zÜn 2e ochtend·editie "aR 25 November geeft ook de J(. Z.
het artikel vnu de N. .d. Z. - doch 1.ondlJr het fnc-silIliIc. De
zinnen asu het l'llpport ontleend zÜn achter elkander gedrukt,
zonder oenige aanwüzing in welke plAAtsen stukken waren o,'er·
KCfllagen. 0(8C1I00n hct l'llpport verdeeld is in acht paragrnfen,
waarvan de eerste zeil elk betrekking hebben op oen of meerdere
bcaprekingen, ia do tekst van de f(, Z. geordend in ecn enkele
alinca. Na het uittrckacl van hot rapport zegt het Uün8Che bind
tCD alotte: "Ilot dokument draagt de volgende knntlookcning:
De. ÎtltQ(1It de.r FÀl!ltisc1te1~ in Be.0ii! zul tliet 9elJc/iie<len, (Ia" ua

dIJ ael,t'lding onzer lIiJutrlllite.ît door DIII"lschlaml." 'J'erwljl al het
overige ,erlnald is in 't Duitach, wordt deze ûn afgedrukt in
't 1i'tILnseh, Olll het denkbeeld te doen ontstaan dat hU niet één
geheel maakt met hot rapport,

De Be.lgi80he Regeering heeft 9 Oooember geantwoord op het
artikol van de J(. Z. (UJ'ldépendance. JJelgp, 7 Doo. t914). liet
velltigt do aandacht er op dat het rapport eenvoudig gesprekken
vorhaalt, die plaats vonden tusschen den Engelachen militair~

attaché en het Hoofd VIlO den Bclgiachen StRf, ten einde te onder
zoeken op welke wüze Engeland het kl'llelltigst ona zou kunnen
te hulp allellen in geval ,'all een Duitachen o.o.n'·a1. Twee kceren
wtiat het rapport cr op, dat bet zenden '"an Engelsche hulp niet
zou plaota hebben, teozü tl<l do schending van 008 grondgebied
door het Duitsehe leger. Wat de zoogeno.o.mde Fran8Cho kanttee
kening botreft, onze regeering hoeft de verzekering van de Küi
nllJche Zeitullg atlngonomen voor klinkonde Ulunt. Do Belgische Mi
nisters te Havre, ontvangen blijkbaar de N. A. Z. niet, cu het



D~: 8CllIolNDI~O DER DELQISOIIE NF.UTRALITEIT 39

dokument Ducarne hebben zü niet moor voor zich i zü hebben du
erkend dat de kAntieekening later iA aangebracht. Welnu, dit is
onget..... tife1d onjuist: een blik op het fac~simile, zooals ""ti het
gezien hebben in een bÜ"oepe1 ,..n de FrcUu.:(llrkr Zritllng, nn
8 December, bewijst dat die voorgewende kantteekening slechts
een verwtizing~teeken, een "erbetering i8, die tot het geheel l"an
den tekst beboort, gceebrc,'en is door dezelfdo hand en op denzolfden
tijd; or wa, dus geen enkele reden, volstrekt geen enkele, om haar
los te maken van het rapport zooals do DuitachetB gedaan hobben,
door haar af te drukken als iet, dat volgt, en in hot PranllCh.
Daarenoo\'"en is er niets verwonderItiks in dat men nrwij!.ingen
in dit stuk aantreft, want bet i slecht. een eenvoudig klad, zoo..
als de talrijke doorhalingen en wtizigingeo duidelijk getuigen.

~:ranr waarom hebben de Duitechers het "cnalschtP liet bet
doel om io den gcCtli der lezen, - die voor bet grootste dool !.ich
tevreden stellen met het eigo.nlijke nrtikeJ te doorloopcll, zonder
zich tllet een kritiek van het fac-8imile in te laten, - en op erg
lietige wüze het idoo to docn binnensluipon dnt het rapport
Ducarne een bepaalde o"eroookomst vaButeldo l"oor de urnen·
werking der Engolsche en 8oJgischo legers. Zij hebben het niet
aangedurfd den essentieelen zin gebeel uit te laten, den zin
namelijk, die in de wijziging vervat is, en vaststelt dat de
Engelsehen niet in Belgiè rouden binnentreden, dan na den
DuitBChen inval i maar zÜ drukken hem af als iets bijkomstigs,
llis ieu dat Dict in dcn tekst is, en dat later is bijgevoegd onder
vorm ,'aD een kaDttcckening. Daartoe WIUI het voor hen "ol~

doendo den lIin te verpl8ll.tscn en in de ootBpronkelijke tnal Ol"or
te drukken. De list, hoe et'nvolJdig ook, WAS uitstekend ZOOOlll
men zier. Maar welk een eigennardigcn gCC8testOOSt.o.Dd bezit dan
wel de K. Z. die dronken "on het welslagen van dezen list niets
beter weet dan te spotten met het slachtoffer, in zijn middag~

hlad '"an 11 .Dctcmber 1914. De N. R. C., niettegeo.8taande al
zijn voorliefde l"oor Duitsehlaod - laten wij niet vergeten dat
dit het eenige niet-Duit3che blad waa dat onze meeetel"ll in Belgie
toelieten - kan zich toch niet weerbouden, in het avondblad
"an 22 Dccl'moor 1914 do K. Z. op zijn nlachheid te .....üwn.

Nu 0011 enkel woord omtrcnt twee andere vervalecbillgen \'an
het dokument Ducame.

A. Door de enderverdeeling in paragrafen weg te lateII, gooft
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men den indruk dat het geheelc rapport bet ~sultaat is nm
betlprelcingen die zeer dicht op elkaar ,'olgden en tussehen w{'lkell
een IIlmoohnng ill van tijd. Welnu, een zin die opzettelijk door
de Ouitscbe bladen ia weggelaten, 7.cgt dat de eerste bespreking
plMt:! "ond omIltreeu half-Januari ; daar bet rapport zelf geda
teerd Ûl 12 April, liepen de beaprekingen dus over een tijd
ruimte van ongeveer drie maand, Het naschrift (dat niet moet
verward ""orden met de verwijzing) dateert zelfs nn bet einde
September 1906; .de:r:e laatste bijzonderheid 'Wordt ook tilzwijgend
voorbijgegaan in het artikel der K. Z.

B. Onder de andere "vergeten" paasngetl} regt. de derde alinea:
"De heer Barnardilltoo antwoordde mij dat zijn );Iinister te Brull8C1

" er over zou spreken met 007.cn Miniater vao Buitenlandsehe
Zaken". Kan men nog duidelijker verklaren dat men in deze ge
sprekken zich te neden stelt lIlet slechts bakens uit te zetten
zonder oog iets vast te stellen, tiaar degenen dio de besprekingen
voeren die niet alleen hUil eigeu Minister moeten medodcelcll,
mMr ook aan den Minillter Vllll Buitenlaudeche zaken P

IIet rapport Duoorne ""1lS ona niet eerder bekend dnn door d
K. Z. '"'lIL 25 November 1914. Niettegenstaande de bewijzen van
valllCbbeid die de Duitachenl onll reeds zoo kwilltig hadden ge
geven, waren wij toch nog niet volkomen gehard tegen hunne
wijze van handelen, en voor een oogenblik weifelden wij: wij
vroegen ona af nf de Belgiaehe regeering baar plicht werkelijk
verraden l.ad P Gelukkig J.Orgden onze vijanden zeI( er voor ons
het tegendeel te bewijzen; immen de P. Z. van 8 Jlecember
kwam iDtijdl om 088 van bun kwade trouw te overtuigen.

• ••
in rijn wrgelooebeid heert de Duit&c.he regeering een uitgeetrekte

openbaarheid gegeven aan baar talenten al8 vervalllCher. DJ> het einde
Vlm Deoembcr 1914 en in Januari IfHá liet zij.io België in honderd·
duizenden exemlllRreo eeo boekje "erspreiden dat verschillend
dokumenten bevatte} wanronder ook de VIfUl,msehe en Frnnsebe
vertaling van het artikel der N. A. Z. en het fac·simile VBn het
dokument Duca.rne. Deze koor werdt de teket ten volle gegeven}
zonder echter ecnige lUI.nwijzillg omtrent de verdeeling in pnrngrafen.
Wat nu d.e beroemde uitdrukking van de wijziging betreft} deze
ill teruggeplaatllt in haar natuurlijke pOlitie in het midden VBn de
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4e nlinea. I). Mallr, onverwachte ontdekking, men vindt hllllr ook op
dezelfde plllllts nis in de artikelen ,'an de N. A.Z., de K. Z. en de F. Z.
Immers DO de kopie "nn don tek8t leest men: Hot dokument dmngtde
kanttcekening: 8 De intocht der Engcl8chen in Bclgiö zal niet plante
hebben tenzü na do schendin~ onzer neutraliteit door DuitllChlllnd."

Door hun goochelen met een onkelo zinsnede zÜn do Duitsolie
diplomaten, als waardige opvolgers van den schriftven'al&eher von
Ems, cr in geslaagd, een tekst te verva1eehcn op "ier ver8chillende
manieren: door weglating, door verplnn.tlling, door weigering om
te "ertalen, door overtolligheid. En dit alles om het ,'oornaamste
punt von het document te verhergen, llamclÜk, dat de Belgen
cn de Engolsohcll, wetend wat Ouitsche trouw beteekende, het
noodzakelijk achtten maatregelen te nemen tegen den tüd dat
Duitsobland zijn plichten zou ven,nkell.

In 't kort: Als men zonder vooringenomenheid een on"crminkt
afschrift leest vall het rnpport Ducnrne, dali krÜgt men den iodruk,
dat b(H'oegde pcrllollcn bijeengekomen zÜn OIJl do beste middehm
Ie bespreken "oor de verbetering van de bekende on"oldoe.ndheid
V/ln het Belgische leger, in gflval van een Duît.schE:n inval in
België j llJanr dllt er· Rleehts sprake is "1111 voorbereidende ge
8prekken, welker resultaten mOClOn worden onderworpen Ban de
Ministers. Door het wegijlten, !lIlmentrekken cn verplaatsen van
zekere C8!lC'lItH:-e!e 1)fI8II1IIl8Cn ZÜIl de Duitsehers cr in geslaagd de
betockenilJ "sn bet rapport volkcmoD vall aard te doen veranderen.

De houdi"9 der Belgen tegenover de Duitsche goochelarijen.

Men begrijpt het groote belo.ng dat de Duitaehertl hechten aan het
dok umellt Oucarno, omdat bet, volgens hen, moest bewijzen dntBelgiö
groot onrecbt aan OuitBcbJnnd geploob"ll heert. Het WIUI van het hoogste
belang niet enkel het buitenland te overtuigen, opdat het ons aan one
lut zou o\'erlaten, maar ook de Belgen l.elfj want van den dag af dat
deze geen vertrouwen meer titelden in bun regeering zou het veel ge.
mnkkelüker l.Ün huo den Duitsehen wil op te loggen. ZÜn zij er in
gtsllln.gd de openbare meeDing om te zetton PWat het bujtelliand be
treft, weten wij het niet, maar wij betwijfelon heti in Be.1gie zeker

') Men I1 godwongen 10 gelool'en dat luik een ongewono eer]likbeid zich
niet lang bn h..ndhuon in don gooit van 0011 OuillCh diplom.... t. Immon
do linlnedo 11 011 hllar plaatl in den FTalllChen telut, maar ontbroekt in den
VlaawllOhen, die er togenOl'er Itaat.
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niet, hoewel uiet toneden met ons bun uitleg van het dukument
DueMne gela,'ard te hebben iu do K. Z. CD P. Z., zU oog gezorgd
hebben het opnieuw uil te geven, in 't Ncderlandsch en 't Fmnsch1 op
het papier met de gewone lotters ,'ao den .lLoniullr beige. EigenlUk
heeft dlls het Belgische llublick de drukkosten moeten betalen
VIlIl deze ven'alsching "Uil openbnre gesohriften! 'Yelnu, zU hebben
zich vergist nllugMndo onzen geestestoestand, want Jliettegenstnande
deze "olltllUllingell" is onzo overtuiging' niet gMn wankelen. Geen
eukele Delg hc:eft kritiek uitgeoefend op de hllodelwjjze zUncl'
regeerillg met betrekking tot de \'erdedigings-overeellkomst met
Engeland. Bet zou gelUk 8tflall, met iemand wieus huis door
brand verniold ia, cr een verwUt van te maken dat hU een \'er
zekering had nange~"Mn llIet oen betrouwbaro mnatac}mpIJjj.

3. Ht:T ItAl'l'ORT "AN O~;ln;RAAr, JUNOIlLUTIl

Met con ziUlmede to lichten uit het rapport Ducarlle tou eindo
die buiten den tek8t te plantson, hadden onze \,üllndell nog iets
Rnden op het oog j de verbinding nllmelijk \'IlO het document
OUCRrno met het documeut ,1 uogbluth l telt einde de kuiper!jen
der Belgen klllilrbljjkelUk 10 bewjjzen.

Wnt is het document Juogllluth? Het ia een geschrift geda
teerd 23 April (wuar8chijnlUk \'Iln het jaar 19121 zeggen de
Duitschers) dat het \'erslng OOVRt van een onderhoud tusachell
]juitelllmt-Kolonol DridgCfl (opvolger VIlU L. K. BarnardisU1n al8
Rngelseh mililnir-llttnohó te Brus8el) on Genemnl Jungbluth (op
\'olger vao GenertUll Ducarnc nis hoofd 'f/lll den Belgischen leger.
stnf). Dit onderhoud dnt plants hlld tengevolge ,-an de i'Alak \'an
Agnrlir, UewUst dat geen eokele overeenkomst gesloten was Uil

do gesprekkQII \'au 1906, 8Illlmgomt in het document DU~lrne.

10 het onderhoud V/lU 1912 WIlS opnieuw sprake \'IUl bet leger
dat Engeland 0118 te hulp zou zenden IlO. dat onze neutmliteit
door Duitaehlllnd :r.ou zUn geschonden. De tusschenpcrsonen waren
bet niet eens aangaande het tijdstip wlUlrop de Engelache tuaachen
komst behoorde plnaf.s te bebben: de Engelsche officier was van
oordeel dat de hulp zou moetOn gezonden worden onmiddellijk
na. den inval, terwijl Generaal Jungbluth aanvoerde, .dat men
daartoe onzo toestemming moest afwachten.

EeMlte vraag: Is dit dooumenlecrlUk? ~een, want de Duitsebera
maken sleehts het begin cr \'fln openbaar en zorgen er ,"oor het
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slot der gedaohtenwiaseling weg te laten. Dit stuk ecbter is
minder handig verminkt dan het "orige, \VRut oen handige "cr
valscher zou ook de lnatste zinsnede die vermeld wordt, hebben
laten weg,'sllen: !lDe Generaal voegde or Mn too, dat wij overigens
,'ol komen bij machte waren om de Duitachen te beletten dat
zij zouden doortrekken", - want het zou voldoende geweeet zijn
deze zinsnede weg te laten, om te doen gelooven dlltde]~elgiscbe

Generaal bezweken wfU! "oor de argumenten van den andere. 1I1l4r
ja! JIJelI kan niet °11 alles letten: oon Ulisdadigor begaat altijd
een of nadere dwnasheid wllnrdoor hij in den val loopt.

Kortom, het document Jungbluth bewijst dat con aanmerkelijk
verschil van meening bestend hlssohon do partijen nangnando het
türlstip dat de Engelschen moesten komou, 011 dat de Belgische
Generaal krachtig ~ün meoning handhnnfde, Hoe eindigde de
bernadslllgingP Do Duitsohors meenen niet dat zü OIIS dit moeten
toevertrouwen, Waarom? Mon begrijpt het zonder do minste muoito:
het bekend gelllflllkte gedeelte bowijst nogmunl8, dot men hier te
doen heeft met een godaohtellwisscling, en niet met OOI! vormelijke
overeenkomst zooals onze vijanden zouden wiJIon doen gelooveu,

• ••
Van welke zijde men het vrung8tuk der Belgisohe noutl'alitoit

ook draait, mell komt altUd terug tot dit: DuitllCIJlnnd heeft den
-Ien Augustus doze neutraliteit geschonden zonder dllt Bolgiö daar
een Cllkelen grondigen roden "oor gegeven had. Sedert dien tijd
zijn de Duitschers cr 0» uit getrokketl om te tmclltOIl hun !l0n
roohtvaardigheid", zoollia de Kanselier 7.eide, te rechtvaardigcn.
Manr geen enkele dor beschuldigingen 11/\ dien tijd uitgevonden,
kan iu hot lUinst deze onrechtvAArdigheid verschoonen, ou zij
hebben geen andor govolg gohad dan het "erraad "9.11 don mein
oodigen beschermer nog nfzicbtelükcr te mnkon.

De meel/iug der Neutrale'l.
liet is ons aangenlUlm in dit opzicht de meening hier aan te haleu

,'so vier schrijvers dio behooren tot landen wolke goen iUl.Ildool
in den oorlog genomen hebben.

Ren Hollander hooft in de A"'akrdUlllmer ecu belangwekkend
artikel geplaatst, dat in het .h~mnsch ,'crtaald is, maar WfW,t\'nn
de verkoop in Belgili onmiddellijk door do Duitschers verbodeu
is. Ziehier oonige zinnen er uit:
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.o~ ziji onze vrienden, wggen de Duitaers tot de Uollundetl, omdat
g~ neutraal zijt." En tegelijkertijd schelden zii de Belgen uit omdat
dezen Duiuehland bestrijden. Ik zou een oogenblik willon stilstaan bjj
deze verbouding tUl8Chon Duitscbland on België. WQ.nt het is opmer
kelijk dat (Ie DuitlJchors Olll ale een deugd IlAnrekenen wilt in de
Belgen een mi8daad is in hun oogon: de handbaving der neutraliteit.

In oon voordracht die grooten weerklank verwekte, heeft de
heer Karl 8pitteler, een welbekende sehrij\'C1' vnn Duit8<:h·Zwitscr·
land, ook de partij voor België opgenomen. Wij kennen deze
voordracht 810chts uit do ontleding welke de K. Z. vlln 30 Dec..
Ie ochtend-oplnge, haar doet ondergaan.

Ziehier een uittreksel WMrover het RÜnsche blad zich bijzonder
woedend maa.kt:

"Ik beschouw dit vinden Vllll dokumenten in de l.ai:kon van het
.tioJtogend slachtoffer (België) zoo ver het den goost betroft, die tot
de.te daad heen aange.tet, een grof gemis aan goeden smaak. Het zou
waarliik genoog zijn ge1't'OOlIt het slachtoffcr Ie verwurgen; bet ver·
volgene nog te besmeuren, i. al te erg. lndien een Zwitser modedeed
aall de lasteringen tegen Bolgië zou hij ni ot alleen oon sohanddaad
begaan, maar een fout; WKllt den dag waarop Uien 0111 IIationaal
bestaan zal willen aanvalIon, zullen dezolfde boachuldigillgen worden
gebezigd tegen ani: laat ona niet Tergeten dat vergif tegenwoordig
gerekend wordt onder de oorlogsmiddelen."

Een ander Zwitsersch schrij\'c.r, de hoor Philippe Godet geeft
niet minder krachtig zÜn gedachten te kennen (in het Joul'na/
de GtJlèce van 8 September 1914):

"Wij allen zijn het eens o\'er dit begilIacl : Zwitacrland meet neutraal
z~n" Dit wil niet zeggcn dat elke Zwitser em waarlijk noutraal to zijn,
zioh moot gedragen als 0011 lafnard. I<Jll dit ia juist waar w!i nood·
znkelijk too llouden komen, als wij de bouding aannamen welke de
heer Dubois ona voorICbrijn onder den naam van zedel~ke neutraliteit.

"Voor eorlüke menlChen bc8taat er gooll zedelijke neutraliteit. Er
zou gooll 1.Odel!jkheid moer op aarde bestaan indieo neutraliteit ge·
oorloofd wall tegonover goed of kwaad. Hij dia lijdelijk en onvorschillig
blijft tegenover zekere dingen is don nallln van menlch niet lau"ger
waa.rdig, en zeker niet den naam Tan Zwit80rlCh burger"

"Het i. al. burger vall het neutrale Zwiberland en in mijne hoe
danigheid van Tr~ man, dat ik bijvoorboeld verll:llUlr -om m~ slecbts
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lot dezo t .....ee feiten to bepalen - dl1tdosehendingder Belgische neutraliteit
een misdaad en de 'er.....oesting van Leuven een daad van harwracheid is.

~Ik noem dezo gebourteniuen 1.0011.18 mijn ge.....eten als mell80h eUlll.
r.wiher ze mij deet zien. Hot is van weinig belang wie die gruwelelI
bedreven heeft 011 aan welke lI11tie zij lDoelen geweien worden. Dnar
ligt do VrAAg niet. Ik weet slooh1l celle 7.aak: dat. kwaad, kwaad i8."

Jn Amerika is de openbare meening ovelloone zoor sterk tegen
Dllitschland. )JOII herinnero zich bijvoorbeeld hot manifest van den
III.ler Church in antwoord op dat der 93 intellcktueelc Duitschera.

De vervalsc"illg van den brief de l'Escaille.

In de voorgnallde bladzijden hebben wij sleehts datgene he
BChou wd wat betrekking heeft op België. hLen vergis80 zieh
echter niet aangaande Ollze houdingj wij hebben geenllzillll de
verwaandheid te gelooven dllt België ooit de eerste 1)lnllt8 heeft
ingenomen in do onderhandelingen j integendeel wij houden vol
mankt rekenschap met de geringe diplomatieke beteekenia mn
ona land in het "ontstemde" Buropceaebe concert dat ia uitge
]oo))en op dezen oorlog. On8 eenig dool i8, IU\n to toollen dat
België niot do olllloemelijko rol goapeeld heeft, welke do Duitsehers
hc·t aanwrÜ,·en. \Vat de oorZlUlk zelf "Rn dezon oorlog Sftllgnat,
on de verantwoordelijkheid welke de leiders aan gene zijdo \'Bil

den Rijn trachten te schui,'en op Groot-Britt.nnje, ten eindo hun
eigen land cu vooral hun bondgonoot Oustenrijk daarvllu te ont·
Inslen, i8 eell vrnngstuk wnnrin wij niet zullen treden, want hot
"uh buiten do grenzen die wij ous gesteld hebben. Wij moeten
cr evenwel oen enkel woord over zeggen, naar aanleiding der
Illllkkaten welko do Duitsche o\'erheden in België bebben doen
ruulplakken gedurendo do maand September 1914. Het eerste is
gt'dllgteekend don 1Gon September; hot geoft oon kort begrip vao
0011 brief gericht door den heer B. de l'E8<:fI.iIIo RIlU don Minister
"lIn Buitelll8odscho Zaken v[\n Belgili

U~richtell bekend gOllllUlkt tloor tic Iluil.sc.lie regeeriug.

Rruuel 16 Replombor. - Den 31011 Juli is oon NlPllort van den
~nnkgelasligde VRn België to Sint.Peteuburg unn aUn Relgilchen
Minister I'an buitenlalldscho U/.kcn, den heer I)luignon, in handen ge
\'allen tier Duilllebers; dit rapporl W8~ den 300n Juli "erzOllden onder
l'en mllCh Itdres. In dit rapport l\orclL O. m, gezegd:
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~Dit alleen blijft onbetwistbaar: Dat DuitlOhland, bier toowel ah:
te Weenon, gepoogd boort oen middel te vinden om eon algemeen
confliU te vermiiden, maar dat het op dit punt bot "uto belluit van
het Ooatonrijk8che kabinet tegenover zich liet, vall geen Itall terug
te wijken, e'fenala het wantrouwen van hot Petorlburgtehe ten
opzichte dor verzekeringen 'Van Oostenrijk-Hongarije, dat het Ilechh
denkt aan eon bestraffing en niet aan een in-bezit-noming VRn Serviö.
Een offioieolo medodooling dezen morgen aan de dllgblndoll verzonden,
doolt hodon modo, dat de relervisten tot een bopllald getal zijn torug
geroepen onder do vaandels. AI wie de grooto terughoudendheid der
offieieele ltuuileho mcdedeelingoll kent, liIal mot zekerheid zeggen dat
de mobilisatie algemeen ia. Vandaag ia lIIen Ie Bint-Petorlburg er
vut 'an overtuigd en men bezit zelrs de formacle verzekering
dut .~ngelnlld "~rllllkrijk zlt.1 te hulp komen. Deze hulp weegt zoor
zwaar in do BOhaal en heeft niet weinig bijgedragen om de oorlogspartij
te doon winnen. AIie hoop op een vree(lzaroo oplouing llOhijnt verloren."

Door dit rapport 'fall den diplomatieken vertegenwoordiger Tan het
koninkrijk België aan het Flof te St. Peterlburg wordt oow6zen:

10. Dat DuitBChland bezield Wat roet vredelie'fendo voornomens en
op allerlei wijzon den oorlog zocht te vermüden; 011

20. Dat Engeland niet tUlschenbeide is gekomen in den oorlog om
wille van BelgW, maar omdat het aan Frankrijk beloofd had hulp
te verleenen.

Het Duitsche militaire beltuur.

Een dag of tion Inter een nieuw plakkaatj dezen keer, geeft
men den volledigen teklt van den brief en verklaart men hoc
dcze in handen der Duitscbers gevnHen is.

Dit laatste punt laten wij on,'erletj het behOOrt tot het
stra(roobt, niet tot do diplomatie. Laten wij enkel het ,'erslag
onderzoeken dat zij hebben openbaar gemalIkt en de gevolgen
die -zij er uit opmnken.

Is het ,·eralag eerlijk ~ Om dit te weren moeten wij den ossen
tieelen zin beschouwen, die gedrukt is in vette lottors : "men
bezit zelfs de (ormooie verzekering dat Engeland Frankrijk zal
te hulp komen", en stellen .....Ü dien tegenover de korrcspon
dcerende zinsuede ,·ao don tekst: "Heden ia meo to Sint Peters
bllrg sterk overtuigd, en heeft men zelfs de verzekering dat
Engeland ]'rllllkrjjk zal steunen". DH uitdrukking "hulp" vnll het
verslag, knn slechts worden toegepast op militaire hulp, tcrwijl
de tekst slechts spreekt ,'all ~steun", dat is van een diplo-



Ot~ SCllEl'iDISti DEIt BEI.GISOIlt: NEl:TRAr.ln:IT 47

lIIatieke handeling. Yalsch ÜI derhalve ook gevolgtrekking no. 2:
~ Engeland i.s niet in dl:'n oorlog tusschl:'ubeide gekomen om wille
van België, maar omdat het aan Fronkrijk beloofd hRd huil) te
'-erleenen".

Laten wij thans de eerste gevolgtrekking beschouwen. Zij
bewccrt "dat Duitachland bezield wa tUet wedelievelldc ,·oor·
nemelIs ('11 op nllerlei wijzen den oorlog zocht te vermijden." rn
werkelükheid, de tekst, c"ena1H het ..e",log, zegt ol1eon mlUlr,
dnt Duitschlolld een algemeen conftikt zocht te "ermtidell, Wilt

beteekcnt dnt het den oorlog wilde beperken tU88chen Oostenrijk
cn ScrvHl i iJl Itntlerc woorden: Duitsehlilud wildc dat Europn de
wtic hnnd ZOII IlLten Mn Oostenrijk om Servië te ,·erpletleren.
SergenI zegt de tekst dat Duit8ehlond iet gedoan heert om "dcn
oorlog" te vermijd('n, den eenige die den 50 Juli \'erk.1allrd WAS,

den oorlog l"an Oost('nrijk tegen Servië. Kortom, deze gC'l"olg·
trekking is \"erval.&Cht.
~u blijft de zinaned(' nog over die de twee gevolgtrekkingen

inlt'idt: _Door dit rapport van deu diplomatieken vertegen
woordiger van het koninkrijk België aan het Uof \"nn Sint.
PClcnlmrg wordt bewe7.en": Is werkelUk de heer de I'E aille
de BclgiiK'he diplolllatieke vertegenwoordiger te St. Petersburg?
)Ien SlA een bestuurlijk jaarboek op en men zal zien dAt .de"
vert(!gellwoordigcr is Granf Conrad de UuisllCret·Steenbeoque de
Blnrcnghion. Wat betroft den heer de I'Escaille, hij is sccretaris
bÜ de legatie.

I)c gevolgtrekkingen houden hier op, er .....as geen plaats voor
verdere VN\'lllllChingen.

• ••
l\ïeulL'e leugen.! aangaande het rapport Ducame.

Men moet geloo"en dat de nrvaJsching van diplomatieke
stukken de Duit:sehe eerlUkheid niet kon benooigen. Ziehier den
tekllt "'lil een plllkkaat opgeplakt te BrU8lle1 op 12 Maart 1915.

Uerlchtoll uilgegevclI door hot Duitscho UellOrllal·GOlivernemenl.

Borlljn 10 Mllart (OOiriuu tllededuling). - Drio lIl11andau Uil do
bekondm"king der bekClulo documenten, die 10 Bru880l werden go
vonden en het bowüs Ic\'erden nD de achendillg door de Belgen zelf



48 IlKLGlt's n:RZF.T TE<U,:N Dl: J>l,;ITS<lIU: O\'ERlIEER8CIlINO

VIUI hun eigen onlllidigheid, hebben eindelijk de BelgiiK:he Staaulieden
in de h'raDll(lhe dagbladen een tegenverklarlllg doon venchijnol\, dio
zich minder onderscheidt door de voortreffelijkheid VRn hl\ar bew!jzclI
dan door beloodigenden toon waarop zij is geschre,·en. Met dion ovor
"Ioed van woorden geheel eigen aan het }~ranscll, verkondigt doze
verklaring de stelselmatige leugons ,lIn de Ouitsche regeeringen slelt
daar tegenover de wel-beproefde eerlijkheid dor Helgische rcgeering.
liet is gemakke\!i k to beRrij~n dat de Bolgi8Che Shll\tsliedell bij gebrek
aan bewij:r:en, hun toevlucht nemon tot snorkende woorden, want hUil
teleurstolling moet groot gewcOit zijn inderdaad. toen zij dio pjjnlijke
on lastige documenten zagen openbaar gemaakt op een wijze die eiken
twijfel aangaande hun echtheid buitenlloot. Oll.~ de Belgische regccring
thans moent de betoekenis der documenten Ic kunnen te niet doon,
door oonige speldo-prikken toe te dienen alm den verlaler, is een
manier van doen die men moeilijk als erllstig kan opvatton. Zoo
klaagt mell op een plaats van don bekend gemaakton telut de vertaling
aall vun het woord &onderhoud" door &Abkollllllen" ; men besluit dliaruil
blijkbaar dat llIell bot inzioht had om te bedriegon. Hot ltaat thans
VRllt, dnt tOIl gevoJgil van het slecht leesbare ~chrift VRTl dou oorspron·
kelijken tekst van het rapport van generaal OuearDe het woord &oon
vention" (overeenkomst) eenmaal gillezen is, in plaats van ~uonversation"

(onJorhoud) on als zoodanig is vertaald. Hoe onzinnig hot iJ een ver
taalfout van onschuldigen aard te willen bezigtln om daaruit te besluiten
tol eell 0llzetlelijk en stelselmatig bedrog blijkt duidelijk uit dit foil dat de
fac-simili van bet oorspronkelijke torzelfdertijd met do "ertaling ver
sohenen 7.ijn, en dus iedereen iu ~taat hebbon gesteld om kel1llia to nelDen
van den oor8pronkelijken tekst. Het politiek gewicht dat men van Belgische
ziide Mil de documenten hochtto komt onmiskenbaar aan den dag door
het gosehrift op hun omslag, die ook in fae-similo is uitgcgoyen en die
klaar en duidelijk luidt: &Anglo-Belgiaohe onroonkomllen".

Het tweede verwijl dat in de Belgischo vcrklaring li811 de vertaling
gerich~ wordt is e"cn onzinnig ala het OOl'llto; men wend!. voor dat wij
do ûnsnede uit hot rapport VRn Gencraal Duc8rne zouden hebben wegge
latell, volgens welke &do intocht der I:!:lIgelsche lroepen in Bolgië niet :r:ou
Jllaab hobben, dan na de schending van Ollze onzijdigheid". Weillu, in ollze
vertaling, wij wijzen er hier op, wordt uadrukkeljjk gezegd: .111 het oor
spronkelijke bevindt zich nog de volgende kuntteekening: de intocht dor
~:lIg!ll8Chenin Helgiö 1.al uiel plaatll hebben, dan na de tchellding onzor on7.Ü·
digheid door Duitschland 1"1100 kan OIen} onder deze omstandighooellspre
ken van oon weglotillg "an deze zinsnede? 00 Relgischo regeering zou Ihalls
die gevllarlijlto documenlen willen beschoulvd ûen als niet-bestnallde,
door torug to vallen op de yerklariJlg, reeds vroeger gestLllln, ~oJl hllllr
eer," waarin zli ontkent dllt een der belanghebbende regeeringcn ooit



DE SCIl&.'(DrNO DER BELOISCH.& SXUTRA..LITEIT 49

een overeenkom.t met haar ge.loten heeR en dat ulf. onderhandelingen
of hMprek:ingen nooit hebben plaan gehad. Een dergelijke nrk.laring,
hoewel .op eerewoord" i. wat al te nalef om ooit iemand te "jnden
die er gt-loof aan zal beehten tegenol'er de Terplettermde bewijzen
die tegen haar IÜn opgettaan,

Bet algemeen OOItuur in Belgiè,

De aanbef is oon schroouwende leugen. lIJ het wllUr dat de BelgillCbe
rcgeering drie mMnden gewaebt heeft met te antwoorden ep de DuiL
&ehe beschuldigingen PVol8trekt niet, daar zij den gOD December 1914
aan de dagbladen de Terklanng meedeelde, wa&"an wij boven (bI. 88)
gesproken hebben; wij kenden haar te Brulllel door L' lrtdlptndance
Btlg, van 7 December 1914, die binneng&!.IDoklr:eld wu. (Zie ook bet
2, nrauu:botl.:, no. 99). Kan men tenminatc tegenover Duii8cbland
zoo edelmoedig t:Ün van te geloonn dat bet die Belgiscbo verklaring
ruet kende~ Volstrekt niet, waut na de verklaring "au 8 Dooember
1914 gaf ook onzo regooring nog bet millÎ.8tericele schrüven in bot
licht van 13 Januari (zie 26 Orauwboek, no. lOt).

ZU die het AAnplakbiljet van 10 MAArt bebben opgemaakt
wi.ten dne volkOluon dat zij logen. - Wü metlDeU dat het over
bodig is de rest van den aanplakbrief to be8preken: zijn voorge
wende '\"erklaringen zün klAArblijkelijk zoo overvol van. valsch
beid, dat het genoeg is ze te lezen om zich daarvan te overtuigen.
Zij mogen zeggen wat zü willen, bun goocbeltoeren metde befaamde
linsnooe "an het rapport Ducarne zijn al te zeer in strijd met
de rechtnulrdigheid; wat betreft de lezing van lIconvention" in
Illaata van lIcoover811tiou", oon enkele oogopslag op het fac·simile
toont MD, dat zulk con verwarring niets ander8 kan zijn dan gewild.

• ••
liet is one plan niet om alle documenten met betrekking tot

den oorlog grondig te onderzoeken, des te moor daar deze studie
reed versebenen is aan de meest4)r-hand van de haeren Dürck
heim en Donill, Wuweiler en den se.hr[jver Tan J'ÁCCUM. TIet
is voor ens "oldoende te bewüt:en dat Duif8ehland opzettelUk de
stukken venalacbt heert, daar deze eenvoudige bewünoering al
zijn pogingen te niet doet om België te belmeuren : hU die 0011

good bewij8 tor zijner bCtlchikking hooft begAat d{' dWlln'lheid
niet 0111 hot te bedenen en bei alle bewijskracht te ontllclIuen
door zijn ,·crvalacbingen. .

•
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D. Oe oorlogsverklaring en de eerste vijAndelijkheden.

De drie achtereenvolgende voorstellen van Wilhelm JJ
aan België.

Onder de droge en koele diplomatiek \'&0 zijn bewoordingen
verbergt het nntv.;oord op het ultimatulll (lt Gral4w~k, no. 22)
nauwelüke de verontwaardiging wRarmooe het hart \'SD België
beerde toen Wilhelm n het Ranbood dat het r.ich :tOU mede
schuldig, maken aan eerIÜkheid·llC:henni•. Oeze verontwaardiging
heert de Duit8che regeering niel begrel)Co, evenmin al, uj zich
bewuet ia van htlftr eigço IJChande. Zoo nietl hoe zou z!i dan weinige
dagen later hetzelfde vcmchtelükc en "ernederende voorstel hebben
kUllnen herhalcu , 7.oools de heer Julel Dcatrée bet betittelde in de
"ergadering van den Advokaten·bond, op 5 AUgu8tU/I 1914.

Lawn wÜ twee opmerkingen mflkl'll Illet betrekking tot dit
nieuwe "ooutel (11' GrUlII(:botk, 110. 60). EersteD..8: de Oe7.antder
Verccnigdo Staten in Belgiij, dill zich belast heeft met de
Duihehe belangen, weigerde 'het ovor le brengeu i Wilt den
~Iinister "BD BuitenlandllChe 7.aken \'/Lil Nederlaud llnngaatl hij
nam die boodllChap op zich "zonder gCetltdrift". Tweedens, wan·
neer de keizer den geo Augustus OO"CfItigt dat do n~ting I~lIik

door beiltorming genomen is, ID()('t hU geweten hobben dat df'
vesting a.ltü4 nog weerstand bood i wunt indien de !tad Luik
sind. den 7en door de Duitscbers brxet waal waren tl~ !orlm nog
ongerept. Laten "'ij ons sk-ebta herinneren, dat het eerste fan dat
viel dat nn Barchon "'Aa, op S .AuguIllus 1914 j dat van Evegnoo
viel den Ilen l van f'léron den !'Ieo i het fort Looein onder bevel
van Generaal Leman, vloog eel1lt in de lueht op den 15en om
17 uur; verllClbillendo forteu boden toen nog tegenet.and,

De lJuitsche diplomatie onderging natuurl!ik een nieuwe Ter·
ontvfaardigt!e weigering (Ie Gratnl'~!'l no. 65).

Zelfs toen begreep het offieieele DuitBchland, verblind door
den glRne van zijn Kultur l de \'0110 laagheid !log niet van ZUil
verrIlad, dMr het den 10en Scptomlx:r het nieuwe voorstel ell
bet IklgillCh autwoord te Brussel liet nnnillakkoll.

Kan men do oprechtheid in trouwelousheid nog verder drijven?
J!d \\ant do DuitllChe regeering liot gedurende hot I>cleg van

Antwerpen teil derden male vredesvoorstellen doelI, in 't geheim. Do
voorwnurdl.'l1 dnl\r\'llll 7.U n niet bl'kenr! gelllllnkt i 7.elfs wilde cic pcr~
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Ton over den HUn ontkennen dat bcl geschied WM, manr de
<,rkenning er vl1n wordt gevonden in oon Weensch dagblad, de
Neu~ Prei,. Presse, CII het is door oon Duitsche oflicieelt mede
d~ling aan de te Bru811el \'crsehijnende binden, dat wU von zijn
brnltnan gehoord hebben. liet dflgbl~d LA Belg~ weigerde de
mcdcdccling op te nemen welke de grofste lasteringen tegen
~::llgeJand bevat, en werd geschorst; mant lUidere bladell namen,.
het op, bijvoorbocld LCl Belgiqut \'llll 13 Jl1nuari 1915.

De vijandelijkheden voorafuallnd aan de oorlogsverklaring.

Keizer Wilhelm J[ WilS et dus aiet in geslaagd ops tot Z!jll
handlangers te maken. Onnoodig te zeggen dat w!j niet beefdcn
voor de tweo vogelverschrikkers die zulk cen grooto plaats.
innemen in zijn tocsl>rakcn: z!ju voorrfllld V(lll droog kruit eUl
z!jn J>ll8 geslepen sabel.

En zie nu den souvereiu VRn het geduchte Duitscbe H!jk die
den oorlog verklaart Mn het kleinc België: atot zÜn groot leed
wezen rAlI hij zich gcnoodZlU\kt ziell, zoo noo<lig met geweld mu
wapenen, de maatregelen "IlU veiligheid te nemCD die OD\'er
lU!jdel!jk gellcht worden" zooala de oorlogs"erklaring het. uitdrukt
(1, Grauwbod', no. 21), Dezo bereikte Druucl dc.n 4011 Augustua
des morgens te zeven ure. .Maar schijnbanr buiten weren dce
Keizers, hadden de Duitsche troepen eor nog het telegmm io
lJelgië W8S iutngekomen, de grenzen ovof8ehreden in den nacht
van 3 op 4 Augustus.

• ••
De oorlogsverklaring van Duit&chlo.nd lULll België kwam te

Brussel Mn op 4 Augustus om 7 uro 's morgens. Dit is tenminste
wnt blijkt uit de offieioele documenteu door België uitgegeven.
Wnt zegt het officieele Duit&ehialld op dit punt? ~iets. Nergens
wordt melding gemaakt Vlm de oorlogsverklaring en juist deze
gewilde ouduidelijkheid stelt zÜn leidel'll in 8taat, zonder blozen,
te \'crklaren dat de Duitscile troepen ifl den nacht van S op 4
A.ugustus in België zijn doorgedroMgoll j zU licten goloo"on dnt
de staat "Iln oorlog WIl.8 ingetreden op den tien, dug waarop
België het Ouilsche ultimlltulll bad geweigerd. Zoo geeft de
Ohronik des Jj'ltfllChetl J{ritgt8 (bI. 33) den tekst "an hel ultima
tUIlI, (111 dM in twee re~el8 cen \'crslng \'00 het antwoord. llct
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eerst volgende stuk dat betrekking heeft op Belgie il de bekend
DllIking no den hoofdgeneraal van bet YaaaJeger. (ZieliglI"''' j.)
.Deze i. zeer vaag ten opzichte der politieke betrekkingen tU8ilChen
do hreo landen: 7Jjn tU in oorlog of niet ~ Niemand zou bet
kUDnen zeggen. Over do oorlogsverklaring, die hier toch een
plRata had moeten vinden, geen woord! Er is geen Iprake meer
van .Belgiö vóór de telegrammen van 7 Augustul (bI. 84"

Wanneer wij zeggen dat de oorlog"verklaring niet vermeld
wordt in eenige Duit8c:he uitpve, dan zouden wij te vcr galln.
Dje Jf'ah,.heÎt libe,. dim K,.;eg ("die Wahrheit!") spreekt VRn de
oorlogsverklaring, IUllar alleen om te zoggen, dat llelgiö den
oorlog vorklatude (bI. 40): Belgiën (lntll'Ortete dftrauf mil der
Kritg~rklürIH'1lI) ....

Wat in België i. Toorgenllen il lIChandelÜk boTen alle belcbrÜTing,
Duitlcbland :IOU sich aelr hebben blootgelteld aan de kan. nn !en
miliaaire nederlug, indIen het wu Toortgegaan de Belgilclle onzÜdig
heid te eerbiedigen, na TefnOm"n te hebben dat belangrijke Franlebe
Itrüdkracbten gereed .tondon op te trekken door België heen, tegen
bet Dui~he leger daL zicli Op manch beTond. Men beloorde geweten..
Tol .an België .lle moge1ük"e ICbade,ergoeding indien het den nüen
doortocllt toeatond: Bdgti 'tntulooTdtû nut lÛ oorlog,~H(lring. Dit
a.nhrooni ,."a. miaehion niot erg l'er.tandig, ma.r berustte ontêgen.
:leggolüJr: op bet recht. Wat daarentegen niet te roebhaardigon Tiol,
maar workeltik aehandolük 1'1'111 i, het reit dnt mon in België de oogon
der gowonde Duit8eherl uitltak, de loldaten Terrndor!tik Termoorddo
in hun kwartieren en uit do huizen aehoot op do h'ansporten der ge·
DOOIheeren en gewonden. Omtrent al deze reiton bezitten wij betrouw
bare berichten ...-an ooggetuigen, needzame Iteloorwaardige portonen.
En het i. met de grootate TeronhrurdigÎng d.t wij getuigen: de
oongoleeecbe .,.reedheden sÜn oTeriro8'en geworden În het moederland.

Di, Wuhrheit ibn dm Krûg (bI. 40).

Dez.elfde ui~D.ve OOVllt als bijvo<!g8C1 eeoige documenten:
110. 41 (bI. 160) geeft het ultimatum woer. lieD zou nntuurljjk
,'orwachten dat DO. 42 het antwoord vlln België zou zün, of de
oorlogsv('rkJaring. In 't geheel niet: die twee stukken komen er
niet iu voor. Wie den tekst leest en gelooft op die wijze Rdie
Wahrhoit" te hooren, UIl niet veel inlichtingen krijgen door de

') DelfMde leugen komt .oor in !Limit", bI. 6.
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documenten. Laten ..... Ü er in het voorbÜgaan op wijzen dat de
J)uitsche regeering in het If'itbotk, uitgegeven voor de zitting
van den RijksdllK yan 4 Angustus, ook, volgens oigen bekentenis,
oon keuze hooft gemlUl.kt tus6Cheo de documenten die het den
leden van het Parlement voorlegt.

Het vreedzame karakter van België.

.Bijna alle volkeren vaD Europa. koesteren nationale \"crbitte
ringen, rassen-hoat V/ln eeuw tot eouw O\'crgcgaao, het erfdeel
vau nooit bevredigde veeten, die een kleinigheid opnieuw kan
docn ontbrnndon, of wcl de ovorblijfBelcll van onderdrukkingen
cn beroovingcn vroeger door de \'oonadercn ondergaan, wllllt\'on
de gehate herinnering ala een heilig onderpand bij de opvolgende
gClllaehtell blijft \'oortbestaan. Zoo is er ook in al die londell een
partil \"IUI ltdwoopel'8", die aanzet tot den .vergeldings-oorlog
tegen den erfvilnnd". In Belgiö, zOODI&.. de heer Asquith zeide io
zÜn redevoering te Dublin, bClltnn.t niets van dien ntlrd. Wij
hadden tegen niemand eenigon wrok en ons volk, werkZ/lam on
vrodelie,'end, vroeg niets anders dRu met al zUn buren in vrede
te le\'en. Nooit was er bil ons eon betoogiog tegen ccn vreemde
natie; nooit beeft oen politieke partil vijandigheid van welken
aard ook tegen een aDder ,"olk in ziln program opgenomen. Aan
wie zal lllell dun wUs maken dat ltdc Belgische regeoring dezen
oorleg sinds lang zorgvuldig heeft voorbereid" 1) zooa\a Wilhelm n
ycrzekert in zijn tolegram /lan don President dcr Vereenigde
Staten. NeeJl, cr bestaat geen enkele twUfel op dit punt: alleen
'"aD alle natiën dio aao deo wereldoorlog deelnemen, brengt
Belgiij geen ras&cnhaat in den strUd mede 11); en indien het zich
in den V1IUrO\'01l ziet geworpen, niettegenstaande zilll trouwe
liefde "oor don vredo, dali komt dat alleen doordat zUn hoog.
moedige buurman het voor dit dilemma geplaatst hooft: of vrede
lllet onoer, of eOr Illet oorlog. De kem'.e watl niet twUfolnchtig.

') De ....1'II.uache leut die wü ge"," i. de _ngeplakte tekll. De. Duitlcbe
Itlul '"eneens _ngepl.kt zegt dal Belgiil reed. leden langen lijd en Ulet de
groollte zorg do burgnbe"olldng ge....pend I••d.

I) Een arl1kel over • Vlamingen en '\'1l10nu, in de K. Z., "all IS Maart,
m'ddag_editio, "orkhlllrt ook (lilt België gcon chauvinisme kcndc, zelf! niot,
1'0llgt hot er bij, hot nationllli.rne.
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Duitse/ut Spi01l1Ulge in Belgie.

Het is nutteloos te blij,'en 8tilstaon bij de be8chuldiginr van
voorbedachtheid, want bet staat ongelukkigerwijze maal" al te
V8st dat België vol8trekt niet gereed waR voor den oorlog.
Maar wnt evenmin te betwisten valt ie dat Duitsehland "sinds
lang zorgnlldig had voorbereid" den inval in België. Wij kUDnen
op dit oogenblik nog niet het omstandig verslag geven. VOII de
Dllitscho spionnage, dikwerf verge7.0ld VIlIl hatelijke handelwijzen i
want in de meeste ge"allen zouden deze ope.nbllringcn de pcr60ne.J1
dio ons hebben ingolicht alln wconvrol1k blootKtellen. Wij blijveR
dll8 vrijwillig in het onool)llalde, ons ,'oorbehoudend om later
duidcltik te sproken.

Later als de be".t:otting oons zul geëindigd ZijII, zullen wij ~n

bijzonderheden het geval ,'orhalen \'all een Duitschcn ingenieur,
dio teruggekeerd onder ons all' officier, de Rtelsclmatige ...er
branding geleid heefl ...an de fabriek die bij be8tuIlrd hnd; en
dat "an dion anderen ingenieur die bevel voerde over dOlt troep
belA8t om een kwartier in brand te Rteken in de nabijboid van
de fn.briek l wanr hij gewerkt had; dl1llk aan zÜn bekendheid met
de plaata kon hij binnen oenige weinigo oogenblikkon do r!jkst('
Rh'ntcn dnM in vlam zetten. Wij zouden op ccu klUirt kuunCllliRn
teckonen de grondRlagen in gewapend beton "oor zware Duit.8cho
knnonnen, Inng te "oren geroed gemankt op de lIlee8t geschikte
plnl'ltsen voor bet bombardementj ""ti 1.ouden ook den hOllt-opslng
kunnen fUtllwjjzell, bestemd voor 061\ brug over de Scheldel en bijeen
gebracht in ecu fabriek door Duitscherll opgericht aan den Of)"cr der
rh'ier. Wat do "oorrlllld }[nusergoweren betruftl dat ontdekt werd
te Luik, daarover bebben indertijd ollze dagbladen gosproken. '

Ziehier een feit dat zonder gevfU\r kan verhaald wordell, Een
Duitsch oflicior, wij zullen later zeggeu waar, heoft een uitgewerkt
plan uit zijn 1.ak IatelI vollen "an de emd SoignicR (fig. 25), waar
zijn troepen oenige dngen tevoren verbleven hadden. 13ehalve de
bjjzonderhedel\ vnn Rtrnten cu huizen gOf!ft dit plan IU\nwijzingen
aangaande de. bcwonet'8 vun zekere gebouwen: do apotheken, brou
werüenl looiol'ijell, den gemeente-.ontvllnger, de bank on andere
inrichtingen wtulr het leger noodig mocht heLben "opeischingen"
te doen. De gebouwen van groote afmetingen zün gekleurd in
bInuw. Dat is wanr de troepen waren ingekwartierd. Het plaD,
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getcekend met 'hinoeschen inkt en gekleurd, is volgens de aan
wijzigingen dio het bevat, een vijftien jMr oud. Maar bet Wllll

zeer kort geleden herzien en vervolledigd, want de laat..t aange
brachte vcrandering-en waren er in potlood aan toegevoegd: de vcr
betering van de Senne, de aanleg van een plein, enz.

lIoL geval dat de J\". R. C. van 19 Augustua (avondblad) ver
haalt, ia "ooral veelzeggend. Toen de Duitachen Luik en Seraing
bezetten weigerde de fabriek Cockerill natuurlijk voor hen te
"erken, daar zü er wen.ecbteu schietvoorraad te laten maken.
De Duitaehe kolonel Keppel nam toen de leiding der fabriek
op zich en beloofde den arbeiden DO '/0 loonsverhooging. En
del" kolonel IChaamdo zich niot zÖn bekendmaking Ie onder·
tcekenen: ,Attaché van do DuitMlhe regeering bij de tentoon
stelling te Luik". Hij had bijgeyolg ztin be"oorroohte poaitio
misbruikt om zich op de hoogte to steil on van de inrichting der
werkhuizen Cockerill. )len moot oohter gelooven dat do taRk hem
al to moeilijk viol, wallt de hONen Köater on Noske (I(";egs(alirtm,
bI. 21) bevestigen dat hU de plants hooft moeten ver!llren.

De geestestoestand der Dldtsche soldaten bij het begilL
c(m den veldtocht.

Tot op het allerlaatgte oogenblik hebben onzo "Üanden zic.h
bedrogen aangaande de trou ..... der Belgen j ".ij hoopten alttid dat
dez!.' alechta weerstand zouden bieden voor den vorm. Deze
gedachte wordt openlijk uitgedrukt in de rede van den Kanselier
nu 2 December, en ligt ook ingceloten in de bekendmaking van
Generaal "on Emmich (zie fi911tlr 7). De officieren cn eoldaten
die de grens o"ertrokken in het begin van den oorlog zijn geheel
ontateld over den onverwachten te~nstand van het Belgiache
leger: Wó sehrijven de Duit8Che gevangenen, geïnterneerd te
Brugge aan hun oudef'8j zij gaan zelfs zoo ver als het te be·
tl't'uN'n dat zij een onzijdig land m0e8len bestrijden.

IIrie"en van Dult:sche krijgsgevangenen.

Men achrÜn ona van Belgiache zijde:
Van de paar duitend Duiteche krijgageYAngenen, die in het begin

VIlII don oorlog in de kazorne der Inneinrl te Brugge geintornoord
wllron, is büna geheel de oorrOlJ)Ondentie door onze handen gegaan....

Over 't algemeen zÜn ze :r.oowat allemaal gelOhreven yolgena hot-
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lolfde model, met dezelfde gedachten en zinnen, die honderd en bonderd
maal terugkeeren, totdat men Z6 ten laalate van buiten kent: .Teile
eoob mit dau icb hier in Belgischer KriegtgeCallgenllChaft bin. Es geht
mir 80n.t nocb gaUll gut, ioh habe keine Wunde bekommell und wir
.iud lebr gut gepRegt. Wir haban Euen und Trinken genug. Hoffentlich
dauort dor Kriog nicht lange und leben wir UIIS balJ gosund wieder" ....
Allen hebben bet er over dat zij zoo good behandeld worden. Ver·
schoidenen hopen Mlf8, dat bet don Belgiscbon krijgsgevangenen in
Duitschland even goed mag gaan. Een gewonde in het gasthuis te
Brugge vertelt dat de Belgen do Duitsebe gekwetsten all broeders 00·
bandelen. Bij een ander moet de verbroedering tUlilCben gevangenen
en bewakers reeds beel wat gevorderd zjjn, want hij heeft den mond
1'01 o\'er zijne .8elgiache Kameradoll." Het goede eton en drinken
llChÜnt ook diepen indruk te mR.keIl ; de mee8to voegen er bij, dat zii
"genug" of .in der 1'10110 nnd Fülle" krijgon. ~~on enkele slechts
jammert over "Oiinsowein und dünnes Bier", mllll.r een andere weer
merkt in do volle naiveteit zijner oll8Chuld op: ~Oie Leute 8ind hier
aehr froundlich, donn wir haben E88011 IInd Trinken genlIg". Dat
....oordje .donn" i. bier wel onbetaalbaar ...•

De brieven van officieren zijn geheel ander•. Hier niet moer die
opgeruimdbeid, die vreugde over het behonden levon. Do oorlog met
zijne wi8!elvalligbeden troedt geheel op don voorgrond i allen l.ijn
krügaman in de ziel, ell de ,trÜd houdt hartstochtelijk hunne ge
daehten bezig. De onwetendheid, waarin men ze laat over de gobourte
niuen, werkt vooral onbenuwend .... Zij willen welcu .... weten ....
en PÜn1ijk klinkt iu ioderen brief die vraag naar nieuWlI. Het gedwongen
nietsdoen wordt eene foltering en loodzwaar drukt de verveling. Allen
zijn moedeloeI en bitter ontgoocheld - men denke dat deze briovon
dagteekonell uit de eeute phlUle van den oorlog, nog vóór de innem ing
van Brull861 - over het vorloop van de gobeurtenillllOn on het mi8
lukken "all een snellen doortocht door Belgil!.

Aan velen schijnt de aanval ep !Jot kleine land niet te bevallen.
~ 'Vij hebben een nelltrülland aaugevallon en mooten nu de oventlleelo
gevolgen dragen," zoo schroef een offieicier van gezondheid' "Toon wij
uit den trein stapten" - loeit men elders - ~kregen wij bevel, tegen
België op te rukken, wat mij, gelijk aan alleu, zeer ons)'Q1patbiek
was. Oooh wat bevolen werd, mOCllt gedaan.". ,Dor unnatfirliehe Anfall
gogen Bolgien war von vornheroin gogen den Strieh." - wWü rukken
Belgiè binnen, nog vóór or oenige oorlogsverklaring wu gedaan."

Uit al de brieven merkt mell, boe onverwacht de weerstand V!lll

Luik' voor ben was. BÜ velen beet hot: van onzo oompagnie, van O/IS

bataljon, van ons regiment, bleven or slecht. zoovoel of zooveel man
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over. Eén vertelI, dat in oon paar minuten IÜn kolonel, zijn majoor,
drie kapiteins en bijna al de luitenanb van het regiment onder de
kogels vielen. "Wij hebben 1001ijk misgerekend" - bekent een ander
.wij JJadden te veel vertrouwon en meenden dat de Belgen olltmoodigd
waren." - ~Die Belgier rechten wie Löwen," - heet het elden weer.

Anderen klagen over do vermoeienissen na zware dagmarllChen, over
het gebrek aan eten eu verpleging. De jonge luitell"nt uit Hannover,
van wien wij reeds spraken, schrijrt leUerlijk het volgende: "Ziedaar
wat ik gewonnen heb met in de attaque vooruit te rukken. Van hooI
mijne compagnie hebben mij slecht!! drio ondcrofficieron gevolgd. En
de andoren? ... tuit gij mij vragen .... Ja, die anderen .... Door
hunne bijna bovonmenschelijke inspanningen waren de manscbappen
drie kwart dood en zonder oonigo kracht. Toen wij verrast worden,
schoten allen blindoiingt rondom zieh on hot gelukte mij slechtt oen
weinig orde in de eompagnia to herstellen door mot mijn pistool in do
?uist ?oornit to springen, roepende; "hij, die nog één enkelscbot lost,
zender mijn oo?el, schiet ik neer op staanden vootl" - Dat henteldo
Den weinig orde, maar het gelukte mij niet, veel moor uit mijne
mannen te krijgen. Ja, ja, dat gebeurt er wannocr men tot kanon non
?Ioesch dienen moet. Want ...eol meer waren wij niet. De Belgische
officieren drukten allen hUil ne bewondering uit "oor onlon bijna dol
zinnigen aanval. En waartoe dit allel .... om ellendig all krijgsge
vangtne te eindigen."

Do meeste officieren blijken ontwikkelde mellschen. Nergens treft
men eene uitdrukking .an haat tegen den vijand. Later pas vindt men
oenige verbittering tegen Engeland, dat allen als de oorzaak van dezen
oorlog aanûen. Sloohta 0011 enkele brief van oen officieravrouw geeft
eon staaltje van een andere geelltesgesteldheid van 1I0mmige menschen
in delila omstandigheden. Na oorst ieder der verbonden naties oopieus
to hebben uitgescholden: dio schrooklichell Balgier, den gelbi8<lhen Ekel
(do Jllpannera bedoeld) Bun wie door Dnitschland zelf nog wel het
vcoMen werd geleerd, hoeft zij 'tover: dio "SchweinUgel von ElI~.

linder," die van alles de schuld dragen, ?ooral daarvan, dat haar
.Iiehe. l\,liinllli" zoo lang afwezig :tIl1 blijven. Dan gaat de brier
?oort: "mie 'Vonne wOrde ieb sie lIlwircken und baben und ver
dem Ranche treten I .•.. t1l1d den orbeutewn Weine, bekomst du am
wenigsten dein Teil davon pil Ja, die buitgomaaklo wijn die moet wms
een leelijke rol in dezen oorlog hebben getpeeld ....

N. R. 0., 10 Novembor 1914, ochtendblad I).

') Dit DumDier 'fan de N. R. C. "ord in Belgiii niet beBield.
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Duitsc!fe leugetls aa'lgaaude de inname vml Luik.

Uet i. juist, ofschoon het bericht gedeelielijk uit Duil8Che bron
komt, dat de DuitllChera België zijn binneog6"allen in den nacht
van 3 op 4 AUgUl'ltu8; zij overac.hreden de grena nabij Gem
menich om 2 ure in den ochtend en den volgenden nacht (~.n

4 op 5) beproefden zij reed. een aanval op Luik. De officieeJe
berichten van Berlijn hebben echter dezen datum nooit getu>emd.
Om te doen geloo'fen dat de inname van Luik buitengewoon
I'Inel ging, en dat het Duitacbe leger geen ern.!ltigen tegenltand
ontmoette, heeft de staf het beleg aan beide kanten beenoeid; hij
laat het beginnen op den fien in plaau ,'an den 4en ell verklaart
het rl'odl geeindigd op den 7en AUgUBtUI.

]jel kan belangwekkend zijn te bewijzen dat volgenl de
DllitllChcfB zelf het beleg van Luik begon op 4 AUgustuB. De
brochure LiitticJ. vergetend dat ze op bladzüde 12 het officieele
berioht hooft weergegeven dat do DlJit~che voorhoede don 50n
AUgustUB in België Wag doorgedrongen, geeft bladzijde 15 dou
brief vall eell Duitschen 8Oldaat, waar dC1.6 ,'erklaart dat hij den
4en des avond, te 'fbeux ingekwartierd Wh en dal hU daar het
kuon hoorde donderen tegen Luik.

"li zouden geen juister begrip kunn('n ge'-en van de wijze
waarop de regeering en haar kruiperige pers de openbare meening
bedriegen, dan door de berichten weer te geven aangaande de
inname van Luik, ZOOlLls vermeld in DuitlChe boeken. Die boeken
zijn: Ch,.o,"/r, tin DNitsc1len K,.;~•• - K"~g!-1JqJacItnr. tkr
K6lni«lte ZeitN"!l - der' Liigenfeld-*1lfJ unaertr fti"de - der
Wellk,.itg iJl OokulHe,.ten UM Bilden. - Liitticlt (K,.itg u"d
Sitg_ 191-1) - Die Wah,.lteit Ijbtr den R,.;~.De berichten "olgen
elklLAr in de rangorde waarin z{' gegc\'Cn tijn in de bovenge
genoemde uitgaven. Wij "ertalen voor ieder bericht den 10000t

vollcdigen tek.t dien ..... ij in een dezer wc.rken gevonden hebben.
De eerste offieieele berichten omtrent Luik zijn "an j Augustus.

He,.lijn, 7 Augultus. - Onr.e voorhoode i. eergisteren Belgiü binnen
gedrongen lang. de geheelo grons. "~Oll onbOOuidendo afdooling heen
met de groo..to dapperheid een aanslag geWilligd op Luik. Eenige
ruiten IÜn tot in de stad doorgedrongen en hebben giJtraebt lich
mCOltcr te maken van den kommandant, die IÎch .looMs heen kunnen
redden door de vlucht. De aanllag op de velting, gobouwd Tolgen.
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do nieuwate gege...ona ia niet gelukt. Onle troopen bevinden r.ich "'001'
de veeling in voeling met den "'!iand. Het apreekt VRn r.oJr d.t de

, geheele vijandelijke peri der.e ollderneming die ...olatrekt goen in ... loed
heeft op de groote operflties, uI bedempelen .Ia een nederlaag. Wat
ona betreft ia zij .Iechtll oon .lionderlijk. feit in de geaehiedeni.....n
den oorlog en een be"ija "'001' den aan....1 moed .... 11 0111.0 troepen.

(Kr. D., bI. 9. - Tot un ~Uet .prookt ....n zelr' in Chr., bI. 85).

Berlijn, j Augu \u•. Officieel (Agmuehflp lVolff). - De 1'Mling
Luik is genomen. N.dat de di'isies die een ullllag op Luik hadden
gedaan, 1'enterking hadden ooh.ngen, werd de U01'.1 tot een gunatig
einde gebracht. Deze ochtend om 8 ure was de 1'!!Sting in de macht
Yan Du1taehlalld.

(Ulgetl., bI. 19, Kr. 1)., bI. lij - Lult, bI. 30; - Chr., bI. 86).
J)it luute "oegt er in kleine letter .an toe:

Xadat de Keiloer het hoofd van den ata(had ollh'.ngen r.ond bU onmid·
dellijk een zijnor Adjudanten na.r de Luatprten, on liet a.n bet 'folk. den
Til 'fan Luik. bekend maken j do menigte bantte uitin toejuichingen.

De Keizer hoort do dekorfltie •Pour Ie M6rite" gellCbonken .an deo Gen~
rul der III(anterie, 'fon Emmieh,die perwoonlijk den aanTIl op Luik leidde.

j Augutlui. - Luik. door bestorming genomen door de hl brigade
nn het Xe legeroorpi, onder Generaal Ulto ,on Emmieh. (lI'tll.tr., bi. 13).

• ••
Mededeelingen \'.11 het AgclllM:hup 8(1f:(&.8, te 8rustel, gO\'OO voor

dat do Ooilllche aanval op Luik volkomen rui!lukt is. 110t Ouitsehe
leger-OOTi" &Cu op do "lucht lIlijn geslagon.

• 8ru~l. 6 AuguItuI. Offieieel (BaMI). - Gooeraal teman, oo'fel
hebber der Belgi8eho Ilrijdkrachion voor Luik, been .110 J)oitlebe
"n"lIen argeelagcn. Om zieh onder be8eberming der (orlen Ie Itelleu,
bebben de Belgiaebe troepen Ilag gel61'erd i.P bet open 1'eld en lang
geatredcn ovor 0011 breed front. De kn.chlige 'foorwurbehe beweging
der Duiueherll tuuehen de Veedre on de ~[aa. ia met 'folkomen Inetlel
door de 8elgi.ehe troepen teruggedrc1'on. liet Ouitacbe Icgoreorpl i.
op de vloeht geelegen. Een gedeelte dor 'flueMende Ouitache troepen
ia teruggeworpen op lJoliand.!ICb ~rondgobied."

.Bmllf'l. 6 Aogultua (l1rn;cu). - 06 troepen die Luik 1'erdodigell
hebben a.lle Duitaehe aanvallen a(gMlagen tUJ.IChen de VC6dre on de
Mus. 00 Belgoll hebbon daarop een togenaanval ondernomon. Oe
OuilllChera trekken terug."

VergelUk do Ouit8l\ho ,OJMUCÛ lItakduli.ng" nu 7 Augultua 01'01'
de inname nn Luik, bI. 19. (Liigm'l bI. 20).
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• ••
8 Augustus. - Dagorder nn Koning Albert aan de ~ovorwinflende"

b'oepen van Luik.
(Lilgen., geen de Duittcbe vertaling van de dagorder, bI. 22.)
Verlooning, met groot erkest, van de Fraoscbe krijgemedaille aan

den Koning der Belgen, en van het Kruis van 't Legioen VAII ger
aan de ltad Luik.

(Lügen., geeft do Duihebe vertalingen der besluiten, bI. 23, 24 en 25.)

• ••
Berlijn, 9 Augustus. - Luik ia stevig in ollze handon. De verliezen

l'Sn den vijand zijn groot geweest. Onze verlie%en zullen worden ge
meld zoodra zo bekend zijn. Do wegvoering van a ti. 4000 Belgische
gevangenen naar Duitsehlaod is reeds begonnen. Volgen! inliehtingen
hadden "'ij te Luik éón vierde van het gebecle Belgische leger
tegenover onl.

(Kr. D., bi. 11; - Chr., bI. 89; - I~itgm., bI. 39; - Lii.tl., bI. 30).

• ••
7 AugustuI. - VrooelVoers!c1 van Duihcbland aan Belgiö.
(Chr., bI. 85 i - Kr. 0., bi. 18).

• ••
~Luik is onnoelllbaar".... volgens de mededoolingen van het

officieele Franaehe inliohtinglbureau.
Ofschoon Luik .odert 7 Augu.tul in de handen der Ouitlehers WlII

geeft 'tAgenucJwp Htll;tj4 nog op 10 Augustul het volgende telegram:

.ParijlJ, 10 Augustus (f1alX~). - Te Luik houden at do forten het
nog uit niettegenstaande 48 uren bombardement. Sedert twee dAgen
werken 53.000 arbeiders I\fl.n de verschansingen, die thnn8onnoombaar
kunnen worden geacht."

.Snlsul, 10 Augustus (flafJUI). - Op den mi<ldag: do forten "au
Luik houdon hot altijd lIog uit. Het bombardemOllt verzwakt want de
Dnitschen krÜgon gebrek 81\11 I(lhietvoorrl\lld. Uit offioieole bron meldt
men OOI do omsingeling van Luik, dio verwacht werd. !raar alle
forten zÜn nog in hauden dor Belgen, die nog met aanzienlijke
hachten de stad bezet houdcn."

~Pa"jlJ, 10 Augustul (Officieel). - Oe DuitscherlJ hebhen valldllag
een afwaohtende houding aangenomen buiten het bereik van tie forten
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vall Luik. Deze houding hoon miuchien ten doel te wachten op ver
Iterkingen met wier behulp zU de forten sullen trachten om te trekken
in de richting \'an Hoy. De pogingen van den aan\'8l1er om de forten
van Luik tot zwUgoo te brengen zUn tot nog toe zonder resullaat
gebleven.
~De Taaar heeft aan den Koning der Bolgon zUn bewondering g&

telegrafeer~ voor het dappere Belgische leger."
Deze F'ransebe en Belgische berillhten zün in BtriJd met de waar·

heid i wü dellen daart.egenover onze mededoolingen 1'R11 7 Augu8tus
(bI. 19), OVOII als do volgonden 'VIllI 9, 1000 17 AUgUBtUB.

Berlijn, 9 AuguBtllS (I';io boven).

Berlijll, 10 AUgUBtUB (Officiul). - lo'ranlohe berichton hebben
het Duitsehe publiek verontrust; zü geven voor, dat 20.000 Duit.achen
zouden gevalIon zün voor Luik on dat de ltad zelf, niet in 0118 bezit
iB. Door met groot vertoon het Kruis van 't Legioen van Eer aan de
Iisd Luik te \'erleenen heeft lIlen die verzekeringen kracht bUgezet.
Ons yolk kan overtuigd zün dat lI'Ü geen ongunstig goval zullen 1'er·
z\\'Ugen, on geen voordeel tll breed zullen uitmeten; wij zullen de
waarheid vertellen en wij zijn er ten volle 'fan overtuigd dat ons
Tolk 0111 eerder zal gelooven dali ·onzo 'Vijanden, die tra.chton zioh aan
de wercld gUllstig voor te doen. Niettemin moeten wij onzo mede·
deelingen even lang nchter houdelI alB zü Ol1ze plannen zondeu kuunell
ollttluioroll. Op het oogenblik kunnen wij :toonder govao.r sproken over
Luik; iedoroen zal dan zÜn eigen oordeel kunnen vellen over het
verlic8 van 20.000 man dat de FrRnscbon mot veol rumoer hebben
bekend gemaakt. Godurende die ecrale vier dagen hadden 1I'Ü te Luik
,Ioeht, enbelangrjjke strijdkrachteu, want zulk een gewaagde onder·
nemiJlg mocht niet van te voren worden aangeduid door overtollige
opccnhooping van troepen. Indien wij niettegenstaande dit, toch 8UllC6lI
behaald hebben, dan i. bet te wtjten uan onze goede 1'00rbereidiog, do
dapperheid onzer ,oldaten, de krachtdadigheid der leiden en de bulp
nu God. De geestdrift van den tegoOBtander i. gebreken; ZÜn troepen
hebben aIJor-ellendigit gevochten. Voor on8 waren de voornaam~te
moeilijkheden het boschachtige berglFIOd, dat zoer ongunstig was, eu
ook de verradeljjke deelname aan den strijd door de gelulcle bevolking,
zrlfs de vrouwcn; zjj legden zioh iu hinderlaag in do plaahell en io
de bOlllChen 0111 op onze troollon to 8Chio"tcn. Zij \'uurden zelf, op de
doktore die de gewonden verzorgdon 01\ op do gewondon zelf. Rct
Waren ruwe en verbitterde gevechten; gehcete dorpen mOO1ltcn worden
weggevaagd om dell weerstand der bevolking te breken, totdat ons
dapper leger zieb oon weg had gebaand door den gordel van forten
en in bezit wa8 gekomen vall de stad. liet i, waar dat een deel der
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forten bet nog uithield, maar zü aebolon niel meer. Z. !Ilo wilde geen
geen enkele druppel blood. nuueloollaten ,ergieten in een aantal op de
rorten, omdat zij de uihooring onzcr plannen niet meer in den weg.tonden.
)len kon dua de komst der I1fare artillerie .rwachten en dali rUllig bet
eene fort. na bet andere plal JCbicten indien zÜ zich niet wilden oTcrge'fen.
Alleen kon eell geweiennol IcgeraanTocrder geen "'oord op dil punt
leggen, loolang "Ü Toor Luik niel zulke krachlen bezalen, dat de dui'fcl
leU on. de plula niel meer zou konnen ontrukken. "'ti z!in thanl
in die po ilie. Om de vesting to verdedigen hndden do Belgen n!tBr
betgeen wÜ meenen 10 weten, lDeer troepen Ier beschiklting din "·U
bidden voor den alluval. Ieder bevoegd menleh kan do inlpalllling
Icho.ttOIl die wü gedullo1l hel>bell; deze il eenig. I ndien ooit Olll "olk
weer ongeduldig wordl in bet wachten op berieht, laaI het zioh Luik
dan herinneren. De gehacle nalie .taat gOlehaard rond haar Keizer
om hem te beJcbcrmon tegen zijn talr!ike viianden, en de militaire
leiden dunen hopen, dal men ,..n hen geen mededeeling zal ver
langen die te Troeg hun plannen IOU kUDnen ont luieren, en de vijand
gelegenheid zou geven de oploDing te ,erüdelen van Traagatukken
die dik"ijl, moeilijk IÜn.

De Oener.al·K..artiermeeater
(gcl.) vo,. STal,..

(Lügm., bI. S9, 40; - Udt., bI. SOl Wallrh., bI. 90).
18 Augustus. - Hot geheim 'fan I~uik mag ontsluierd worden.

(Proclamatie van v. Stein).
(Cllr., bI. 109j - L,1!l~n., bI. 40; - !VRAr"., bI. 91).

Den 7en Augustus, na den intocht der troepen in Bclgiö daags
te voren, te hebben bekend gemaakt, vermelden de berichten de
inlllllne ,'an de "esting I~uik: let wel op dltt woord f'tlltUI1!l'

Welnu de Duitachere hadden alleen de tad Luik bezel, een geheel
open stad, zonder eenige wallen of "erdedigiugllwerkcn (zie boven
bI. 50). Overigens tÜn zij zelf wel verplicht geweeslc op 10 Au
gUKO' te erkennen dal de forten nog niet genomen waren j waar
z!j voegen er bfi dut deze niet meer vuurdrn, wat gelogen is.

Jntuaeehen WOCllt UIen den slechten indruk voorkomen dien de
'ffccmde berÎchten op de bevolking touden maken door te "er
rooIden dllt het Duitsehe leger voortging Luik te bole~oren na
het reeds genomen te hebben. Na het "ollodig sucees dnt den 7eo
werd Ilflngeplnkt, Wf1.8 do flltlk werkelUk lustig genoeg. Wat te doen?

1I. Verdenking worpen op berichten uit den \'roomde, bÜ'"
.Ioor hUil nlschhcid .aan te (nonen". Dtr fj,igtttftldzug geert 0l)
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bI. 19 het bericllt van de inname vOon Luik, en op de ooigende
het 1I.,'u-bericht dat I.uik nog niet genomen ia, Welk betluit
zal do oppervlakkige lezer hieruit trekken, die zich niet de
moeite geert om de telegrammen te ontleden? Dat de geallieerden
lo.:bandelÜk lieR'en, zelfa tol op het )()()('henf'n der feiten af. MBlr
Ipt op de datums: volgens de DuitAchcnl, is de inname ,'an Luik

hied den 1en ,lugu lu om 8 ure' morgena; en op 6 Auguatus
\'erklnren de geallieerden lint Luik nog niet genomen ia, Een
nieuw \'oorbeeld \'IUl vcrmlsehing door verplaabling, dat gevoegd
1110el worden bil dat VIln hot ralll)()rt Ducarne (bI. 39). En dnn
~.eggcn dat het blad hetwelk deze streek lIithaalt zich Der 1,,7gfm
f,/dzug IIn4erer Ji'û"de noemt (do leugelloorlog onzer vilunden)
f'D dnt het zich de tAAk oplegt 0111 de leugens en IOllteriugen der
le~nl!tanders te openooren ten einde ze te weerleggen!

Een andere "'Uze om het publiek te waarschuwen tBg1lnde Treemde
ni(,u~tltijdingen bestaat hierin, re doen weten dnt de DuiL;che be
richten dikwtilll vertraagd moeten worden uit vrees vsn het plun
nn den veldtocht. te ,-ernaden (ue bericht nn 10 Oog$f.). Dank
tin deze liehelmstrcek, zullen BeIKische en )o~ran!che berichten
niet dan onder voorbehoud door bet DuitAChe volk aanvaard worden,
tOtdat bun ~onjui theid" in bet licht getiteld il kunneu worden.

I, De Itad en de "ClIting niet elkaar '·erwurrcn. Van Rf
-; .\ugU8hI8 juichen de \-erspreidcl'8 "llll "alsche berichten o\'er do
innamo van de veeting, met voorbOO(lchton r(llie It(ld en vcr
llterkingcn verwarrend, en wel zoo dut degene die do Illededcc
lingen lOOllt niet weet waaraan hil zich moot hOllden, en geheel
natuurlUk de officieele berichten ,-an zÜn eigen land gelooft.

liet voorbeeld v'Iln Luik toont aan hoc men alle berichten uit
8erl[jn moet wa.trouwen, ondank.! het bewÜt van oprechtheid
(lat ~neraa) \". Stein zich zelf toekent (bericht van 10 Aug.),

.\lillukking valt den haastigen overval van Frankrfjk.

'l'en einde bet volle belang te begrijpen dat cr voor Duiteeh
land iOl gelegen WIlB om te doon denken dat Luik in twee
tlagen ingenomen werd door een kleine nfdeeling troepen, IDoot
lIlen zich te binnen brengen dat hot doel der Duit&chen wnll,
1.00 1;1lf'1 moge1Ük door Belgiû te trekkoll Olll dan de .F'rnnschen
Il' h"llall \'crplettcren en ParU~ te veroveren. De sehrUver vall
.}'" ('w., 1111lakt melding Hm het g('zc~de van den ouden mllM-
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achalk von IIaeeeler, die zich voorstelde den verjaardag nD

Sedan te vieren te Parijs op 2 September 1014. Wij hebben zelf
afiJChrin genomen van een uimoodiging in houtskool geschreven
op den gevel l"&n een in brand geätoken huis te Battice en ge
richt aan oen zeker regiment..a.rlillerie om elkaar te ontmoeten
te ParUs op 2 September 1014.

Welnu deze snelle opmaneh is volkomen mislukt en het
Dllitsche krügsplan is in de war gestuurd tengevolge van den
on"erwRchten tegenstand der Belgen, eerst te Luik cn later in
llaapegouw. Dit ,'erlics vaD oenige dagen is "oor Duitschland
noodlottig gewecllt, en daarom draagt het ons zulk een wrok too.

De belangeloo6heid van Be/giJ:'.

Nog een laatste punt nopens de achending onzer neutl'lllitcit.
De Duit8ehen veinzen op bet oogenblik medelüden te ge

voelen met de arme Belgen die zich hebben laten beetnemen
door Engeland, zoowel als door bun regcering en hUil Koning,
en die door bun goedgeloovigheid x.icb den oorlog hebben op den
bals g<-haald: wat zeg ik: het Duitaehe gouvernement beweert
dat wÜ zelf den oorlog gewijd bebben. lIet offic.ieele Duitac.hland
is onmachtig geworden om zich te kunnen vool"8tellco, dat een
"olk getrouw blUft aan zUn internationale verplichtingen, en zich
zoo noodig daarvoor slaohtoffert.

"Mal\r waarom, vragen Ollze teb"Onstandera, hebt gU do voor·
atolIon vnn Dllitschlnnd niot aanvaard? Gij zoudt er voordeel bÜ
gehad hobben." Is het werkelijk waar, dat dit in ona belang wasP
Indien .....Ü bet Duitaehe leger hadden binnen gelaten, zouden do
FranllChen en Engelacben ons onmiddellUk hebben aangovaUen, en
de gevechten wuden eveneens op ou grondgebied hebben plaat.
gevonden, met dit vel"îlChil, dat in plaat. 't'an geallieerd te tÜn met
de natien die trouw ~'aren gebleTen aan hun verbinteni 0, wij de
IlChande zouden dragen de handl.ll.ngen te tUn van degenen die ze
gosebondell bebben. Duit8ehland, dat i. waar, bood on. al. prij. voor
deze schanddfUld 4 millioen Mark aan (bI. 259); op dit bedrag schal
onzo buurman do nntionoJe ocr \'Dn Uolgiö. flet zou wel de mocite
waard zUn te weten, niet wnar op welken grondslag Duit80hll1ud
den IlrÜlJ berekent "811 do ocr coner !lIltie j men kan looh in elk
ge"al ,·erw.kercn dal niemand ter wereld zoo onnoozel MI xÜn
het een even groote som MD te bioden voor de zÜne.



",\Is gijlieden behendig geweest wMrt, zeggen zij nog, dltu
zoudt gij gedaan bebben zooalll de Luxemburgers i do:'.o bevinden
cr ...ich zeer wel bij, dat zij doortooht hebben verleend aan het
Duilsche leger." In werkelijkheid hadden de Luxemburgcffl vol
strekt gecll ellkel middel om de schending van hun gebied te be
letten i mallr het is een onrecht jogcea heu, de verdenking te doen
ontstaan dat zij voldaan zijn over het kwnad dat men hen heeft
llnnA'edllan, en vooral over de oobeschofte wijze waftrop nuitllch_
Iftnd zich tegenover hen gedragen heeft. Overigens zijn de niet
officieu8C Duitsche bladen het met ona eena, zooals blijkt uit hot
vCl1Ilag vao OOD llftikel vun den ltaliwm8Chen jourD!l1ist Rcnda
in de .Dliueldo,·{er Gt1&eml-Lhtztiger" van 25 December 1914.

WnrClt do Luxemburgers zoo tevreden met tc leven ondor het
Duiillche juk, dan zouden dui1.enden jonge manncn van het Groot
ILertogdom 7.Îeh niet gevoegd hebben bij het .I!~ran8che leger.

• ••
])nareuboveu, door ona BcJgen ia het belang nooit in bere

kening genomen. 'Vij bebben geen weeratand geboden aan
Dllitachland om er voordeel van te trekken, maar omdat wij oordeel.
dco dat het onze plicht waa al, ecu eerlijk volk. En niettemin,
gelijk 'Miniater Carton de Willrt 7.cide op het Stadhuis te Parijs
op 20 December 1914, wij bebben dan het visioen gebad vao
ona vadorland verwocat en vertrapt door de Pruiaiache benden i
lIlaar zelfs heden, na zooveel gruwelen te hebben vcrduurd, lIWu

nog geen enkele Belg zijn ellende willen inruilen tegen de winaten
van den bandiet".

•
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DE SCIIENDINGEN \'AN 1I~'1' IlAAGSCIIE HUIIJlAG

A. Oe lJ",raalLllcmillgell 011 fit rrlj:,chutlers'"

Ouder voorv.cndsel dnt do Fraoschcn zich gereed maakten om
bet aan te "allclI, haastt(' Duitsehlaod zich Belgii' cn Luxemburg
binD('ll te trckkl'll. Deze '·oorgewendC' f1ao\'llls-bedrcigiog Wfl~

slecht een J008 verzinsel om het Parlement schrik aan te jagen
en oon votum te ,·crl.rijgen dat de dnden ,'all h<,t ministerie zou
gocdkcurt'1I en het dc n!ic hand 1.OU Inton. De li8t slangde \'01
komel1, wnnt de rcgccring kreeg de goedkcllriJlg mot lI\gcl1Ioonc
stelllUlen, nicUcgcIIllblande de bekentcuill "au den Kanselier: II'Vti
begarm een onrcchtnUlrdigbcid en achenden het volkenrecht j lIlaRr
wanneer lJlon in het nauw is gchroeht 7.00018 wti, dan ZUil nllO'
middelen goed."

Wat deze woorden beteekendeo, IU'bOOn "'ti helaas! onmiddellijk
gezien. Sauwel!jk8 hadden de DuiUlChe ilOIdaten do grenzen o\·er
schreden of z!j begonnen te moorden en bmnd8ticbten.

Moorden gepleegd door de Duitsehers vanaf de eerS/f!
dagen,

Op den dag zelf ,'au den inval, .. Aug" k"'IlID een auto met
vier Duit8cbe officieren te llene en hield daar stil. .Een der
officieren vroeg inlichtingen aan een jongeling ,0a.n zestien janr,
geOllallld Dechêuc j of deze hem nu nict \'erstond, of wcllicht
weib"Crde te antllo'oorden (wat Z!jll recht en zelfs z!jn plicht \\IU~

tegenover z!jn laud), dat wcet mcn niet; in elk geval, de officier
schoot hem mct 7.!ju re\'ulver omver.

Tn I.uxemburg is bet optretlt'll juist ecuder: do greuadorpcn
z!jn gcdcdmcl"rd. De ll!lnleiding ia n!t!jd dezelfde: "n!jllChultcrs"
hebben ben Ilrtngevl\lIen.
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'foen do Uhlallen uit hot Groot-Ilertogdom Luxemburg komend
ArlOIl binnentrokken lang!! den weg \'an MetllCh, doodden zij mot
('Cn lan8lltoot eelle oude bewoonster vnll het Café Ture, een slecht
beful\llld huis, ter rechterzUde VUil don wegj zij gaven voor dat
ze op hen geschoten hELd, Wat meer is, de notabelen \'au de stad
Arlon moesten zich DMr Ei84Jhen begeven (in 'tG-root-Herlogdom)
om don Duitsehers hun verontschuldigingen aan te biedelI j deze
werden IUUi\ïlard lUnRr het betichte huis werd vernield,

Uit deze enkele voorbeelden ziet men duidelijk wat' het doel
onzer vijanden is: a) Zij willen do be\'olking schrik aanjagen
om hilar moer gedwee te maken bij de opeischilIgen en vorde
ringen \'an allerlei aard; - b) zij doon hun eigen troepen ge
looveo, dat met de Bc.lgen te be\'echten, wat bun in het begin
zoo mishuagde (zio bI. 56), zij zich alechts \'erdedigen legen
verraderlijke nan\'nllen; - c) men verBchnft hun do gelegenheid
tot plunderen i - d) ten IMlste rekenden zij cr miasehien op,
dat do Belgischo regeering door het lUlnsehonwen dezer gruwelen,
waaraan hanr oersle weigering bet Innd had blootgesteld, tot be
zinning zou wordon gcbrocht en hun den vrijen doortocht 1.011

toestaan,

Z'ijn er .,vrijschulters" ,qeweest?

Het zou onmogelijk z!jn op dit oogenblik te achterhalen of op
geen enkel punt der grenzen de Belgon schotelI hebben gelost op de
overweldigers. LatelI wij daarcnbo\'en zeggen, dnl ze vno zuiver men·
schclUk standpunt beschouwd, volkomon verontschuldigd zouden
zijn, Wnt! Hier is Duitsehlllnd, dat onder voorwendsel van wettige
\'erdediging ollverhoeds op een onschuldigen derde valtj en die
derde zou het recht niot hobben geweld te stellen tegenover geweld!
En logisch gesproken, zUn niet juist voor heUl, die in slaat ver·
keert \'RO wettige verdediging, alle middelen geoorloofd P En let
wel het W8S geen denkbeeldige, ingelK>elde bedreiging, wAnrlegen
wij ons verdedigden; lIeon: de Duitsohers warcn goed en wol België
binnengevallen en deelden reeds hun zuur-zoete aankoudigingen uit
(fig, 7), Zou men zich cr dau over verwonderen, indien Belgen
verbitterd o\'er de'l.en nict te noemen aanval, hun geweer hadden
gegrepen? Tn zuivere rechtvanrdighoid zou mon hun cr geen grier
\'nn hebben kUllnen maken, - integendeel, zegt tie heer Ohurch.
'Vil dit zeggen dnt wij geloo\'lll\ aan do aanvallen der burgers Ol)
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liet Duitsehe leger? NOOD, zoker niet; want wij weten uitab80lllut
zekere bron, dat in al de gevallen waarin men een onderzoek heert
kunnen instellen, daardoor bewezen werd, dat de "n!jsebutters"
ldechtll een voorwendsel wItron geweeet, (ln dat de werkel[jka oor:r.nak
"an moord en verwocsting niets andcrs was dan het verlangen om de
bevolking 8Chrik Ran I.ê jngen. )jet is dus gchocl CD al bU "'ijzo "RII
theorie ell onder het lUeest nadrukkelij k voorbehoud, dat wU toegeven,
daur '\'ij onmogelijk overal de verkIllringen onzer vijnnden kunnen kon
trolecren, - dltt in zeer enkele gevallen, Rfzonderlijke burgers, of ecn
klein aantal hUllllPr, misschien zijn gevangen genomen metdewapens in
de hand . .M flor onze tegenstll.udcrs zouden ook moeten erkellnen dat het
gedrag \'Rll die burgcl's geheel eila1 "crschoonbanrwns, tcn ~\"olge vnn
de meer dan onbeschofte wüzo waarop do Dllitschera zich gedroegen,
van het alloroorste begin van den oorlog. Wij "oegen cr bij dat wanneer
men verschrikking totoon s)'Ilteem D1118kt,zooalsdeDuitschersdoon men
dan ook den \'erdedigenden terugalag dtlr slachtoffers moet bcgrÜI)Cn.

Welke rechten hadden onze \'ijanden tegellovC1' dio zeldl"Jlme
ge\'allen? Zü konden, zoools zij wlf bekend maken, de schuldigen
individueel ter dood brengon, en op l"Ün ergl3t hun l1Uizen ycr
branden. :Araar niets ter wereld kan de tereehtfltellingeD bU mll5lll\'s,
of de algowecne brandstichtingen rechtvaardigen, wMnuUl de
Dllihcher~ zich hebben schuldig gemaakt.

lIet schrikbeeld van den .vrijschutler" 1t1 het Duitsclie leoer.

Een punt bleef duister voor ons in de .wraakoefeningen":
namelijk, hoc brachten de Duitsc.he offioieren hUil mallnen IJr toe
om die nfschuwelijke slaehtingen flnn t.e richtcn? Zoor cen voudig:
men had \'nu te voren bun gecst bewerktj lIIen had hun vrij
schutters·verhllien opgedischt uit den oorlog VBn 1870-71, en
men deed hen gclooven dat de Bclgi&che oo\'olking afschuwelijk
beestachtig ie "an IWrd. Zoodra. zij dUB voet zetten op OIiS grond
gebied, yerwn.ehttCII zij door burgers te zullen wordeu AAngevalleu,
en bereidden zich voor hun leven duur te verkooJlen.

Niefll is meer teckenend in dit opzicht dan do yerzameling \'RII

soldll.ten-brie\·ell uitgegeven ter stichting vnn de DuihlChe nntie, in Ddr
J)eut~rlle KI'irg in Jrilldposl/lrÎeft1l. - J. LI1t1ic/l, Nam"r, AtltlcUpht.
111 moor dali de helft is cr sJll'nke van.vrijsch;.ttcrs"; llIanr bÜllll
lIooit zegt de IlChrij\'er dat hij zo lllet eigeu oogen gezien heeft. Om
ecu idee te ge\'cn vall dou toon \'Iln dit gObchrür laten wij hier



DE 8CUF.l'iDIN(n;~ VAl' liET llAAOSOIlE "EIIDIlAG 60

het begin "olgen vlLn den eent('n brief (d. w. z. "nn brief uo. 2 in
de vcr11lmcling, want no. lis geen brief van een soidIlat). De 8chrU
"cr, een officier, be"cstigt dat gedurende den allnvul op de forten
vall Luik, in den nncll t \'all 6 op 7 AugU8tU8 1914, hot weder zoo
duister wR.8 dot men gocn \'riend VBn vijand kon onderscheiden CIJ

dllt do Duitschers elkander neerschoten. Niettemin, toen lUeli op
heu schoot, Cll zU drie meuschen zageu vluchten, l'Ichoten zU ze
terstond dood nis ~ vrUschuttel"!l". Gedurende diell7.elfden flllcht, werd
heL geleide \'tlll hun legertrein overvollen (hU zcgt niet door wie);
men stuk een dorp in brand en schoot de bewollen dood.

ran tie l1uitsche goren .. naar [,uik.

Onze tocht tot uan de Belgi&<lhe grena word urgclegd in 27 uren CII

geleek eell Il'iolllnocht. ~{nueh over de Ardenne - de dorpen ala
loeggegeten (allllgefre &<lil) - in den IlllCht, schoten, alarm; goon rust.
Om 5 ure in den ochtend (6 AugualuB) 1II1lrsch door do vallei V!lll do
Ourthe, langza~un, overal hinderni88en. Omgokapte boemen, neerge
storto rot!blokkoll, on ten laat8l(T IRnga hel overschot VDn bruggon
over de ovorbiU flOlf'1l VRII siraten ; geforceerde marsch. Na den middag
inkwartiering 11) Comblllin-au·Pont: Inol de huizen geopend. Begroe
tingen; geen Itrooi, Iliot~ te clou! H!j het station ontdek ik ctJn
herberg; boenen, w!jn: prachtig' Eindc1!jk ru at. ;'.[aar holaas! dit hol
bl!jkt erg laBtig, - ingesloten vlak voor 0118 tUSllChon twoo hooge
loodreehto muren "911 BChilfcnleen; de brug over de Ourtbo ia half
vcrnield. Om i uur in tien lu'ond, alarm. Do kapitein komt o.ange·
Ineld: "AIlIn'al op Luik." Onmogelijk, de munschallpen kunn/m niet
IllnrCheOroll, de forten z!jn op as kilometor afBtllnd; nRuwlijka el'l1 half
uur lator wordt vall do boogten op ons gClIChotoll, nu il het juist
nevem onl. Revolver in hand en voorwaartl! drio indi"iduon vluchten,
eon geheelo hordo. ~ Handen omhoog!" Kr!iBwet' Wij gaan \'oort; 't ia een
gewiemcl van 10idRIen van alle wapenen. Schrikkelijk regen, dondorslorm,
Z\larte lIf1cht. Altijd maar ,·ordur. Do mannen \'II11en bij menigte.

'I'e midderlULcht, maanlicht, beter weer, het kanon dOlldf'rt. Plotseling
nieuwt: onze treinbcwaking aangeullen, een compagnio komt tl;lrugj
het dorp "erbrand, do illwonor, c1oodgeachoton! Gruweldaden der vrij-

huttors! lutullICilon linelleu wij ,'erder voort, dicht bU Luik. Wij
stellen oos op achter 0011 bollCh, "ier regimenten zetten de zakken
- schietvoorraad - uIJder; oon 11I1Ltato aall8porÎng: Tot don Aanvnll
do bommen gieren, maar zonder dool te treffen. Diepe weg; onzo
artillerio bl!jft IDnchteloo&, tot nan den buik in de modder, kan niet
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\'ooruitkomon - "'ii gaan verder - goon maneh - 0011 galop!
Eensklaps regent bet kogels vlak bij ons i onzo eigen manllen schieten
op ons, Do verkenning slnagt niet to min, ....

Do gohoele goest vlln den Duihlchcn militair tegeno\'er den
burger weerspiegelt zieh in dien brief: het is zoo duister dat de
])uitschel'll op elkander schieten, manr dat verhindert niet dut zÜ
degenen die ben MIl\'allen herkennen als \'r[jschuttel"ll, zelfs RIII
bUll eigen Illfln8Chapl~1l ~vnllen bÜ hoopen," wat alle gedachte
aan .vr[jschutrors" uit&luit.

Bet schrikbeeld van dell ,,'vrijs«/mtter" iu de oo1'lons·life·
1·atltUr.

De \'füschutterl Van af de oorste oorlogsdagen is dit.oon \-a81·
staand idoo, een schrikbeeld geboren uit vroegere lectuur en ge
sprekken en 7.orgvuldig nangckweekt door de IUlollvoerders.

De vrÜllChuttcrs I Dit idee loopt door hun geheole IitomhlUr
van het oogenblik. Alle boeken over den veldtocht in België en
Frankrük krioelen \'IUl \'erhalen vnn dien nnrd. LIlton wU cr
bU\'oogon da.t do schr[j\'crs niet zeggen, dat zij zelf Illlllvallcn dor
• vrÜschuUcNl" gezien hebben. Men heeft zo hUil verhaald en zÜ
doen hun best ze te herhalen zonder het mim3l,e onderzoek.

Zoo ia cr spntke \'lm .\'rUschuUerll" iu Krjeg3(u"'rI"" vno de
heeren J)östcr en Noske op bI. 10, 12, 13, 20, 22; in het hUltate
hoofdstuk komen z[j er op terug (bI. 116).

Ziehier het b<>gin VBn do inleiding, Alen bcmerkt cr uit welke
de tOOIl \'nn het hook zÜn MI: geen geest \'nll kritiek. Z[i nemen
bijvoorbeeld nan l dnt de Duitschers 6 Augustus België binllell\'nllell
ell do vOI'sterkto plnnh vnn Luik den volgenden dng veroveren
en dnt de .nüschuttcrs"-oorlog o\'ernl woedde.

Hot zal den let.er aangeuanm 'l;ÎÎn oor8t een kort overzie1lt te hebben
vall do gcbeurteniuen Illet betrekking tot België.

AIs uitgangspunt bebben ""ij do verkla.ing afgelegd door den nijlc.skanso
lier in de l.iUing "on den HÜksdag VRII 4 Augustn8 erkennond dat de boMt

ting VRll Luxemburg die reeds geschied is en do llCilending van het Belgisch
grondgebied, miuolliell ook intuneholl reeds geschied, ongetwijfold in
strijd waron lIlot hot volkenrooht, mllRT be81lllouwd IIlOO8ten nis eou
ouvormijdol!jko Voofl'iorg tegen oen flank-allnval dor b'ransehcll. Do
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cJuitsoho troepen trokken op 6 AuguBtua Uel~iö binnen. Roedaden 1'01
gendcn dag berichtte mon dat de veraterkte plaala Luik atormendorhand
geuomen W88 De herhaalde ciseh door Duitschland aan BolgW geateld
om (Ien vreedzamen doortocht der Duitsohe troepen toe te staan tegen
een overccnko11l8tiJ.;'e vergoeding werd afgewezen. De 8elgilOhe burger.
bevolking nam doel Ran deu strijd tegen de Duihchers, De DuitllChe
troepen zetten hun opmartlch vood. De .Belgische regeering wll.8rill
de socialidilChe afgevaardigde Van der Velde wal opgenomen, verliet
Bru!lllol half AUgllltus en ging na.r Antwerpan. Den 20en Augustu~

trokken de DuitScho troepen Brus.sel binnen ZOnder tegenstand te out·
1Il0etoll. België kwam onder Duitsche bestuur.

VOOr het einde van de eerste oorloglmaand WlU! de vC&ting Nalllen
inagelijks gevallen. Het Belgi!IChe loger was teruggotrokkon op Ant
worpen. Een uihal 7.jjnor troepen uit Antwerpen Ol' bet einde van
Augu.tus werd geholpen door de bevolking van Leuven die zieh op
de DuitllChe troepen wierp, ingekwartierd in de .tad; de gO'foohten vaD
Leu\'cll brachten de "orwocsling te weeg 1'80 een gedeelte der .tad;
de oude Univoniteit en do Bibliotheek werden l'ornield....

AOOLl'ln: KÖ5TBR on OUlnvlI Nou:lC.

Ool"/oy,,·,;u.. dl)(Jr &tl/U 'I' ,voord.FraHl-rjjk j'l 191.J. (Kr'tfI,(a"rtt.. dl/re"
Ut/gil.. lI"ll N(J,-d(ran"reie/l, 1914).

Oe 11001' Li'ooor von Zubcltih., in K riegs(ah"u;Il eill88 Johamliters1

hoort ook voortdurend sprekon over aanvallen door Belgische

burgere Ic Thioncn (bI. 39), tC' Lcuven (bI. 89, 531 54,91), te
J!leche!l'll (bI. 49), te EppeghC'1ll (bI. 86), te Antwerpen (bi, 154).

lIet boek gen8llmd: D~ ErolHI'llIIg Belgifns ia hcelemaal vol
,'erhllien van dezen AArd; zoo ,..fjn dan ook ""n de S8 tcckonin

gen, dil' "och portretten, noch kn.nrtcn zfjo, 10 gewijd Mil aao
,'nllclI vnn Belgische burgerlil.

1I0t ia belangwekkcnd Olll het verhllol gele"erd door Otto von
Gottberg, A tB Adjllttlllt (lim.m F'r(lnk/'eich Imtl JJûgl'flt te ver
gc!fjkcn mct de verhalen der lieden die geen deel genomen heb

ben Mn de gC"oohten in België, en aleehts epreken vnn hooren
zegg '11. Von Gottberg heeft deelgenomen in September lIIln de
gevoohtcn bij het beleg "1111 Antwerpen. Ncrgcna heeft hil n!j
l3Chutteu geûen. Niettcmin heeft hij volatrekt gccli liefde voor
dc Bclgil!Che burgerij, en hij zou zeker mot heel veel genoe·

J;ell er cenigen hebben noergelegd j Ieee büvoorboold Wil.t hÜ zegt
\'(111 de tartende llOuding der BruS&CllUlr8 en vooral der llruB

sclsehe \'rouwen (bl. (5), (lil "all zijn tocht door do lltraten "au
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Lebbeke (bij Dendermonde) waar 'l(jn 8Oldnt('n vool'8telden ccnll een
gestrenge let! te genn aan de inwoneN, die hen scheel aankeken
(bI. 65); niettemin, zegt hij, z[j .taken gt'{'n eokel huis in brand
(bI. 67). Laten wij er b(jvoegeo dat de collegas nn voo Gottberg
%.ich minder zachtaardig of minder rechtvaardig toonden Vo"Rot de
,,_·raakmaatregelen" tegen Lehbeke z[jn b[jrooder afschul\'el[jk
geweest (zie [ffI T'tr81ag). Het is eebier hoogst oowlW.r&Cbynl[jk
dat de bewoners zieh ...ouden weerhouden bebben 611I t(' ,'uren
011 de kleine patrouillo van \'on Gottborg en later de WApenen
zouden hebben opgevat tegen veel tnlrükcr troepen. j\[lIar wat cr
nn Z[j, de legende der anÜ8chuttcrs" ,·tmLebbeke is gocdgc
loovig opgenomen door de heercn KÜ8trr en NOBke (Kritgsfuhl"tm).

Het schrikbeeld Va1t den nvrijschlttter" in de kunst-literatuur.

Tiet schrikbeeld van den .Trijsebutter' wordt ook: teruggevonden
buiten de eigenl(jke militaire literatuur. De heer Bredt heeft
juist een boek uitgegeven over .Hd mrakttr ca" lid lkl!Jwllt
1lO1k. gtoptnlx.uJrd (/(J(W "Btlg~he kim," De onwettige aannllen
van de Belgische bevolk! ng op de geregelde Duibche troeprn , u.>gt
bij, bebben nieta verm88Cndll voor ieder die de \'oonbreugt;Clen kent
der Belgisehe kun8t. Ziehier de eer8ro %in!lneden va.n hel boek:

Bij Luik en Namen. te Charleroi en te Leuven, bij M~h{'len en
AatwerlMln en ovoral elders 011 Belgisch gebied, hebben onze onH~r

IOhrokken krijgliedon, ollyergelijkelijk dappero mannen, optrekkend met
oorlij k gelaat, de onderfinding opgedaan 11 oe de Belgillebe volktmnasall.ll
onuitlprekelijk ruend en Woelt en duivelachtig ",reed z!in en hoezeer
de individuen zich rallaliek CD vindingrijk hebben getoond in het
locIten Daar de mCCllt ongedschte hinderlagen.

JIet i. onmogeItik %ich ieu lDeer ve1"KhriHelijk foor la 'lellen dau
de stTaatgev~hten te Charleroi cu in de andere .Ieden nn 11('1 heden·
daagtehe België. De eJlendipe Ir-hurke-n 1'U unlcn uit nUItere cn kelder
gaten, "ao dakeD eo me thoopen, en maaltten de draten tot een hel
",aar letterlijk het bloed in ItMOmcn yloot nn Doibche helden en
Belgische laraard., tot de eeulJige IIClhande no heo die Taeitul, lang, zeer
lang geleden. de dappertte der Germanen noemde. I)

Werkelijk wio ook maAr eon weinig oolrond il mei het 8olgiseho volk

') 1"IOllwO verovoring dor DlIiilllhe w(ltenlClll~111 llinder gekullureerde yolkl'11
gull voort - ell lullen blUven voortslUln, te gelooven dat het Juliul ('a('lar
....... die leide: Il~... (6elllo,..,,,.) OIIl"i",m forti..i",i '11"' Bt/gIJ' (d« Ihflo
Gollico, J, 1). (De Belgen IIÖn de d.ppenle der Oallien) (N'ola van J. M.)
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on de geflO.hiedonilJ van zijn la.nd, zal zich niet 'Tcrwondere.n o,.or deze
1I'ocwte .....ernü, die .Ü gaarne eerder zouden toekennen aan de hell'e
de- volks dall aan de bevolkjng",.

C, W, Sroot. Belgi,ru Volbchtlmkln'. - BtlgiiJl. Ktuut.

liet zou echter moeilijk vallen op dat gebied het artikel te
overtreff'{'11 "('t1l(heoen in de Janullri..f1everin~ 1915 \'M KliM
WIld Kli~tll!". Het geeft een afdruk 'flUl een prent \'Bn Callot

(fig. 21). Een ump waarin bukldragen nroordeelden ter dood
brengen, aan palen \"8shrebonden, ..Ter dood brenging no \'rij
schutters" %Cgi het onderechrirt in 't Duit&eh. Dat er k",-estie

zou :tijn van .. VTijschutters" ten tüdo "an allot, gestorven in
1658, echÜnt re<>d vreemd. Yur de teckentUlr heeft 7.orggedragen
onder rijn tookeoing ic tetten wat. deze "oorsielt:

~Ceux qui, pour obéir h leur mluTais génic,
A[anqueut à leur devoir, ulent de tyrannie,
No 86 IllaÎsent qu'au mal, violent la rai&Oo;
Et dooi lel .etious, pleiues de tn.hiwD
Produisent dnnR Ie cRmp mil sanglans vacarme.,
80111 ailHu ehastiez, ct pa.uez par Iell armes."

Zooo18 mell ziet zÜn het verrnnl!f8, die bit'r gelltraft worden i
maar do ht'dendangsehe Duiteche gC('~t ie zoo vol ,-aD het idee

van anijllChutiere'\ dat do kunetonaa~ niet lIIe<'r weten wat
hun "oorgangeNl geschreven hehOOn, en zij evenals de l'Oldaten

overnI • "rÜl('huttcl"I" z.ien.

Veralllu'oordeUjkheid der aaflvoerders_

liet züo vooral de groote mool'dpartgen \'aU Andenne, Tamines,
Dinant, Dendermonde, Aarschot, LeUTen, Lu.xemburg __ . _die \'oor
ecu..ig oDTcrschoonbaar zjjn en ale een ecu" ige IlChande 7-ullen
blijven 8llD tie Duit..8che ,-lag. 8elult gemaakt door de wreedllar

digheden Tlln de CCl'8te dagen ,-an den inval, ,-err.inneo of '·ein7.en
de 8Uldawn 7.cIr lUIm'allen van ."rijllehulton" om vervolgens het
genot te hebbe.n van ze te olldenlrukken door gehoele ~Ieden uit

te moordeu, te plunderen cu Ie ,·crbranden. Om rechtvaardig te
zün moeten wij 1-oggen, dat niet dt' soldfllell maar de Mnveerdere
voor de vierscllllllr der gcs<:hiedenill de vernntwoordeljjkheid drngen

voor del.é hernieuwde gruwolen dor oorbnrel1. l.igt het niet voor
de hand, dat in oen leger onder zulk ccn tucht, dat de officieren
hun lllanse!lappen in 't gO"echt brengen onder bedreiging met don
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revolver. (blo 57, 231), en WlUlr delOldaten aan IIOGrigelijke OO\'elc.n
gehoorzamen, tooneelen WORls te kU\'eo niet mogelijk zijn zonder
do U1edeliliehrigheid, of lie\'er zonder bevel der officieren~ 'Ioe kan
men zood!"r dit zich \'oorstenen dat IlOldaten l)()5t vatten in een tuin
en vandaar geweerschoten lossen op de!ltmnt (N.Il. C. 10 Sept. 1914,
Avondblad)? En men moet niet de lagt!:re-officieren \'emntwoordelijk
stellen Toor die slachterijen, maar do generaals zonalIl Baron 1'0n
Bislling. die later GGll,·erneur·Generoal van BeigHi werd, die de 1101
daten rummadt zich meedoogcnlOO6 te roonen, en zich niet te laten
beTII\'locden door ecnigc overweging vnn meDllchelijkheid, want
medolUden zou een vorraad zUn. (np/g, DtscJ,. bI. 99). non soldaten
wordt bekend gemaakt, dat het hUil geoorloofd is on&ehuldigcn
te latrn lijden met do schuldigen (bI. 327)j dat zij l",ollder ver
deren \'orlO \'(\Il prOOOll degenen kunnen ophangen, dio de lIliJJdaod
begaan hebben van, om welke reden ook, zich te bevinden in een
hui waar men lIChietvoorraad of wftl)(!ncn heeft aangetroffen
(blo g ) j dat ook degenen kunnen wurden opgehangen die trachten
te onh'luchten terwijl zü al gijzelaars werden Tastgehouden (bI.
171). J)e \"orige Gouverneul'oGenct'lUl1 Tan België vl.'rklflart, dat
hij niet behoeft te weten of men medeplichtig is of niet (bI. 240).
"Indien men hun eenige vijandelijkheid brtoont, kunnen zij een
stad 1I10t den grond gelijk maken"; dnt id het lot dat generaal
\'on lHilow beloofde Rlln de eind llrussel. Dezelfde genemal is
van mocming dat hij de Brullseloars, I.uikennars en Nsmenecl.cll
moet bekond maken dat Andenne llJet z!jn toclliemming werd in
brand gestoken. en dat ongeveer 100 personen daar werden gefu
silleerd (~ I'-,.,.ûag, IJl).

noor de7.c en andere even blocddursrige bekendmakingen wen&Ch
ten de Duitache militaire overheden indruk te maken op Belgen en
Duitachers beide. Deze laataten waren ,'IlO tevoren geabsolveerd \'au
de gruwelen die zij bedreven, en men ven.ekerde hun !1'traffelOO8heid
voor alle maatregelen "Bn wraak, die bet hun behagen zou te nemen.
Daarenbo\'en hield dit de aanhoudende an~t Toor den •vrijllChutter"
wakker, Worden zij oll"erhoeds oven'nllen door 80Idaten van het
vijandelijk leger j dan herstellen zij zich zonder zich te overtuigen
VRII wat er in werkelUkheid gebeurd is, en komen terug met het grOll
vnn het leger om hUil woede to koeion ulm de "nijschutterll."
Dat is wilt I'lanta vond te '1'aminCII .....rw.r moor dan vierhonderd
burgers gemil-railleerd en gefu8i11oerd zUn, en eveneen. in ccn



doz!jn dorpen van Ncder-l..uxemhurg die met den grond werden
gelUk gemaakt en waar een duizendtal burgen zÜn gedood. Op
l':ekerc tüden zün de soldaten 7..00 \'erdwaa&<l door het schrikbeeld
vall llaO\'flllell voortkomend \'ao dc burger-bevolking (N. R. C,
Ij ept. 1914 Ochtendblad), dat zü op 'tminsto gerucht te wapen
loopen en elkander neersehietell , zooals büvoorbeeld te Leuven.

fIool tegeu ele geestelijkheid.

De militairo o\'erheden haddon hel ,'ooml gemunt op de goeste
IÜkhoid. In de walll'8chuwingen tegen de "vrüschuUers" wordelI
de priesters afzondcrlük vermeld, wat hen op bijzondere wijze
blootstelt uno de woestheid der soldaten. Deze zÜn o\'ertuigd
dat du priesters de goloovigen "au af den klltlsel allnstokell, on
dllt zü mitmilleuscll plaatsen in de torens. Wordt een dorp
geplunderd, dan is ook do gemeenste behandeling den priestel'8
on de kCl'ken weggelegd.

!let herderlÜk 8chrüven \'lm Z. Em. KardinlLnl ~Iorcier geeft
een l!ist van 43 gefusilleerde priesters.')

Er is geen "erguizing die de soldaten den priesters oiet hebben
aangedaan. Enkele voorbeelden uit do honderden:

Zij hebben leden van de gces[eJ!ikheid vall [JOu\'en gedwongen
011I geheel llftllkt [0 liggen op den mcsthoop vall ecu "o.rkenssta1.

De Pastoor ,'an Pont-Brlllé werd op last der Duitilche soldaten
geslAgen door zijn eigen parochianen.

Jlot Jnnuilri·nuIDlIler \'ilU KI/list lmd Künstler geeft een tee·
kening voorstellend oon pastoor opgehangen Mn een boom (fig. 22).

Te Cortomnrek worden de priesters gestrnrt omdat een inwoner
ycntnndhourling had met den "ülmd (,'ersta: de Belgcn) (bI. 174).

Uier is een buitengewoon sprekcnd ge\'al. Den 30 Aug. 1914
llOliden de Dllitflehcrs den Deken en don Onderpastoor ailn \'nU con
dorp in lirabnnt onder voorwendsel dnt z!i liohtseinen hurlden ge
ge\'(ln op den kerktoren. Nu die prieeteMl waren ge\'angen geno
Ulell sc<1ert 14 ure; hoc konden zij dan om 17 1/. opden toren zÜn
geklolllmen? Ondllnks hnn ,'crzekeringen werden z!i naar Leuven
ge"oerd, woar een 800rt kr[jgsrnnd hen veroordeelde naar Ouitsehland
gezonden te worden. rn een gevtLngenkampaangckomcn werdoll zü

1) Oe DulllChen hebben getrllellt om re Rome l.e IMen gelooven dil die
prieflen niol vermoord ~ün, mlAf dol ~ü gedood werden in den ftJijd (bI. 800).
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gebracht nan... het gemak, oostlUlnde uit een greppel en een plank door
boord met gaten. Telkens als een Duit&ch soldaat zijn nntuurlUkc
behoeften moest yoldoc!n, trekt bij cr partij van om de prieeters 0»
de meest gemoeno WÜ1.O te belcedigen. Een DlIihc!Jo majoor liet hon
voor zioh vcnchünon en zeide hun dat men hen ging doodechie·
ten. De onderpastoor vroeg gelegenheid om te biechten.•Neen,"
word hem gezegd, .de hel is goed genoeg "oor je." Z!j worden
weggeleid tor slrofplaats ... maar mon zondt ze Ilaar een semi
narie WAAr z!j ge\'nngell bl!jven tot in Januari 1915 toc.

Haat legen de kerken.

lltlU woede heeft zioh met even groot geweld legen de kerkon
gekeerd; bodenk dat in het gedeelte "an Brabant ten noorden
vao Vilvoorde b!jna geen enkele kerktoren is bIU"ell staan. 're
Beyghem, Capelle-ten-Bosch, Haeeht, Jlumbeek,Pont-Rrllló,Scmpst,
EppeghCTu, 1I0utem, Weorde, llofstade, Elcwijl, Werehter, noort
meorbeek enz., zijn zo allen verbl'llnd. (fig. 29).

Te Dendermonde zijn RI de kerken or verbrand i)f ontw!jd. ):Iaar
in het midden van die elad, waar 1200 buizen van de 1400 ver
brand zijn, ie het beg!jnhof oDaangoroord gebleven, oon O/l.se "lUl

rust te midden van geblakerde puinboopen. Op den grllSrfjkell
hof omringd door de heldere huisjes der begijnen stond de kapel;
deze heeft goon genode gevonden in de oogen der Duitilchen en
de zwartgebmnde mureo bewijzen dnt de J( u!tuur danr ia langs
getrokken. "'aren de begijnen misschien .nUschuttersP"

Wij hebben boven reeds gezegd dat de bÜzondere afkeer nlll

de Duitsehers tegen9'i'er de geestelfjkheid ou de kerkeu hieraan
te wüten is, dllt zij de jll1lltoOl'8 bellchouwden nIs do hoofd('11 der
• vrijschutters. " De valschheid dezer Aantijging is erkend door
Dr. Julius Bothem, deu directeur dor KJJlllisclie Volkszeitllny, een
der meest invloedrijke katholieke dagbladen WlIi DlIitschltUld. Dr.
Bnchem heeft in liet April-nummer van 19 t5 Vlln de Siiddeutsclle
Jfonarsllefu, gl'OOtendeels aan .Belgiö gewijd, ecn ortikel geplaatst
over het godsdieDstig nnagstuk in België. nu steunt zUn betoog
op het gezn.g van Baron VOIl BissÎllg, commandant van het 7e
legercorps, U,lanll Gouverllcur-Genel'llll.l in België, en ook op bet
bijzonder onderzoek ingesteld door den Rjjnschen Katholieken
Priesterbond Paz. Dit onderzoek voornawelÜk ingesteld bil de
tegenwoordige militaire overheid ill België heeft bewezen dat de
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geestelijkheid volltrekt ODscl.l\lldig is en dat al de dingen die hUil
worden verweten louter denkbeeldig ztin, 1)

De Keizer beeft niet go.....ll4.'hl op de \)(ln~stiging der misdaden
welke den priesters "er.....eten werden, eer hti ze in zijn telegram
aan den Prol!ident der Ver('enigde Stat('n daarvan oo8Chuldigdc
(Zie hl. 249), Dy heeft ze niet herroepen.

Gewilde ollgelloegzaamheid Vlm het voorafgaand onderzoek.

En nooit de minste reehhaardiging "oor de maatregelen van wcer·
wraak. Lees de rapporten van de Commill8ie nn onderzoeken de feiten
door ooggetuigen "erbaald cn gij zult :tien dat de af8thu..elgk8te be
handeling immer iiJ toegep6J:lt, zonder dat men zich de moeite had ge·
genm de feiten na te gaan. Soldaten op plundering belust komen
zeggen zonder cenige annleiding: Dit CirililltJt ltabtti gttelUWlt:1t, dat
is genoeg i bevel wordt gegeven om de mcnschen Wdooden en de
plnata in do t18Clb 10 leggen. Of wel, ge .....cerschoten z!in workelijk
gelollt op do Duitsehers i UIen beschuldigt terstond do burb"CfI, en
zonder te luistercn naar de ongelukkigen die Aanbieden 0111 het bewijs
Ic lo\"cren dnt de schoten gelost werden door Bclg-i:lcho of geallieerde
soldateu, glLllt men Ovcr tot de voltrekkitIg van bet vonnis.

Een zeer teckcnend ge,-al il dat van ChArleroi. }fen weet dot
Franseho troepen do stad lIog bezet hielden, toen de Dnit&Cherl
erin trokken. Deze laatsten echter beschuldigden onmiddellijk de
burgers, vermits, zeiden zij, 8Choten gevallen waren vlIn uit de
huizen, alilO( hUD tegeDstanden niet evengoed a18 rij het recht
hadden zich in gebouwen verdekt op ltl steUen. Maar daarenboven,
toen zij later het be"iis "onden dat de FranltChen daar geweest
"'aren. zeiden ze eenvoudig dat dezc slechte als taak hadden ge
bad, de burgerwachlen eo de •vrijllChuttcrs" te organi:oeeren en
Ie oefencn (zic het arrikel van lIe)'mel, bi. 231). Kan men zich
een beter voorbeeld vao \'ooringcnomenheid bedenken P

Elden heeft men Duitsche 110Idaten die dronken, of opgewonden
of io elk geval onder den invloed "an hun vrees "oor .vrtisehut
ters", up elkander schieten, 1.00als to Leu"cn, Er zijn zelfs geVAllen,
ZOOt1J~ te Cortcnbcrg, waar zü do hui~en in brnnd steken zonder hot

" Om eenlg begrip nn de~e beoMlhuldi~ingt!b te guen diene, dil lben hl
lle keld\'~ "'111 eeu klooflIer Ie l-eu'fen de lilken wu gefond<>Q hebloen 'fIU
fiiAig Duit-.ebe lOIdIllen ferllloord door de rellgl<'uHJI.
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minste voorwendsel te geven i zü zÜn dronken en oolust op brand
stichting j dnt is alles. Een bagago.colonne trekt door Erps-Querbs on
Cortellbcrg oJl27 Aug. 1914 na te hebben deelgenomen aan debrnud
stichti ngen te Leu ven. De manschappen haddcn zoo zwaar gedronkf'll
dat de en vnlcristcn hun sabels verloren en dedekklccdcn hunner panr
den, en dat do weg bezaaid lag met billen, spaden, en ander gereM
scbap, dio vaD de wagens vielen. lJeze slipten elk oogcnblik in de sloot.
Om zich te ,'crmaken zonden do tloldaten een kogelregen op eon huis
"Rn Erps.Quorba, waan'all de bowoners, die roods te bed lagen, op
de vlucht sloegen iu llacbtgewRlld. DaarDll Btnken zÜ te Cortenberg
elf huizen in brand, wnorOlldet ecu groot landhuis.

De allergeringste aanwüziug was voldoende om de Duitschefllie
doen besluiten de oo\'olking te \'erllloorden en ccn dorp in brand IC
steken i soms ook is een onbeduidende reden gonoeg om heD vnu bun
gril te doeD afzien. Verschillcndo plaatsen blc\·en gespaard omdat
de troepen er iemand vonden die Ouîtsch ilprak j een onderhoud
van korten duur, en hct dorp wcrd \'crklaard voor onschuldig.

Oe beer Waxwciler legt grootcll nadruk op de achandelÜke licht·
zinnigheid waarmede de Duitschefll bun maatregelen van weerwruak
uitoefencn, l1ij 'lllalt de gemllcll aan vau LineIncnu (bI. 23~) en VUil
.FrnticorchampslbJ. 246), DaM het hier een punt goldt van eBsellticël
belang zij het mij veroorloofd 1I0g eenigc andere gcvallen te noemcn.

nu hun intocht in Wépioll, op 23 Augustus, gavell de Duitscllers
\'oor dat de burgers op heil gcsehoten hadden, eu zti schoten er
op stannden \'oet zes dood} wIlllronder de tweo zonen Bouchat.
Degenen nu die geschoten Imdden waren Bel,ltische soldaten met
Olitrailloueen dio den nftocht Ynn hUil t1'oepen dekten, Eell oogenblik
nadonkeus zou do J)uitschers bebben in staat gcsteld zich reken
schap te go\'en "an hun dwaling, wllnt burgers beschikken toch
niot over mitMlilleu8Cn, 'ferwijl men hem ter doodstraf wegleidde
noeg een der zoons Bouchat ZUil Illoeder om Ci!n gins wator. 1)0
1)uitschors echter weigerden hot hem te laton geven: • 't is do
moeite niet lOeer wilnrd" zeidon zo,

'1'weo dagell lo.ter maakten zÜ zieh gereed om hun slachting
le Wépion woor te beginnen. Een tiental Belgische soldaten, b"C
\'Iucbt in een grot der rotSCll \'8D :Ne\'inu l tegcnover het dorp,
'UID de overzijde van dc MRIl8, schotcD \'an dMr op Dnitsche
troepen die over don weg gingen van Wépion nnnr Snint-Gérllrd,
I[et punrd Vlln een Duitsch officier werd gedood i onmiddellük gnf
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do officier bevel eenige burgers te Wépion gevangen te nemen ten
('indo hen dood te schieteu, ofschoon de achoten blükbaar gelost
..naren van dcn IlDdercn oever. Men kou bern echter duidelÜk maken
dat bet \IIo'crkeltjk 1lOldnte.D waren die tegen hem ,treden. Ufi werd toen
kalm, maar verklaarde toch: .,indien ik gedood ofgewond was in
plaalJl van mtjn flA"rd, 1:0U bet dorp verbrand 1:Ün geworden."
~og eeD ander ~e'lll vau een dood\'onnis vohrokken op slaanden

\'oct. In Auguetu8 1914 onunOOLU!1l eeu }I'rallscho en oen l1uilse!le
patrouille elkaar IC l::Iibret lBelgiech Luxemburg) en wiuoldcll p:e·
weorseboten: daarna trokken de twee patrouille, terug, een gel'o'ondell
I)uilscher op do plok llchterlntend. Twee inwonen \'ft.n ibrd vervoer·
den den gewonde nlLar een Ilmbulollcej de griffier \'00 den Vrede
rechter ..'un Bouillon, de heer Rozicr vergezelde hen, lItj droeg het
geweer O\'er den rug en in de hnnd den mnllCl \'nll den 8Dldnat.
Een Duitscho patrouille nadert, roept den heer Rozier iets toe, bern
.... ursehÜnIÜ.. gebiedend de handen op te stcken of bet gewl.'cr af
te legjteo. Daar noch de heer Rorier nocb de anderen een woord
Duit h \'enllonden, en dus niet konden gehoonameo aan 't gegeven
b<-,.cl, "uurden de Duitaehcrs op den heer Roz.icr en doodden hem.

Telkens a18 IIlCIl "an heil oenig ondcnock beeft kuullen ver
krÜgeu, Iltrekte het altÜd tot bun beschaming: te lIuy bleken de
kogels gevonden in Duitsche IÜkeu, Duitacho kogels te zijn; de
geller.lill wns genClodl'ilnkt de bmndstichling der ,tad te slaken.
en hÜ erkende zelf dnt IIlCU zieh vergist had.

E('II treffend geval Ion nict· ..·en'olging wordt vcrhl\llid in de
N, U. e. von 24 cn 25 .Auguuu, loohtend en n\'ondbllld), en VUil

20 Aug. en 2 Sept. (ochtendblad). Zie hier in 'tkort de feiten.
Eeu Duit8c.be patrouille in een auto, ge,.olgd door ....ielrijden,
WOrdt te Brre (BclgillCh Limburg) aangenllen door .Belgiaebe
g~lJdarmen in uniform, op 21 Aug. Uhlanen komen denl.elfden
dag door het dorp en \'inden een wielrüder dood en een ander
1.\\anr gewond. Oe7.O lll8ute 7.egt dAt hÜ getroffen is door een
burger. Onmiddellük ","orden de deken en da burgemeester nl8
~Ü7.elnal'8 genomen cn Brcc \'eroordceld om te worden in brnlld
ge><token. Gelukkig werd de stmf niet onmiddellijk t('n uitvoer
J.;éleKd, 7.oodnt men I{elegenbeid hO<'ft te bcwÜzen dot de burgers
\'on Brce ullcn hun wnpollcn hndden ingeleverd oJllu·tgemccute
huill ('n dnt de gcwt'f'rllthoten Wl~ren Ilf,l;c,,'uurd door BclgillChe
~.·",Il~rm('n. Dit 00" !is kon nict wordou geleverd vóór 2·~ .A UgUlltll .
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lntusllOholl waren de inwollers ba8stig uit hun dorp getrokken
en gevlucht beaij nosr de bosscheII, het-.lij naur Budel op Hol·
laudsch grondgebied. Verbeeld u hUil angst en schrik toen men
hUil, ten unrechte, kwam bcricbten dat .Bree in brand stond. De
deken bleef gevangen tot het goed en behoorlijk bewezen was
dut de Belgische gendarmen soldnooo zijn. Laat OIIS hier opmer
kOll, dat dit niet lUlII twijfel onderhevig kan zijn, d81Lr zelfs in
de kleino brochure België/l (in Die KriegslllSchenbücher) de prent
"Belgisebe )[ilitiirc" juist gendarmen voorstelt. lIet is te danken
RUll do tUll8èheukollist VOII don HollandIlchen Minister Loudoll,
dat Brec ui et verlmlUd werd.

Een voorbeeld van Roderen anrd, ook ontleeud Mln de N. R. C.
ia al even kOlllwhetsend. Jn qcn uacht vuurt oon Duitsch soldaat,
waarom weet men niet, eeu geweerschot Rf in een dorp ,'Rn
West.V[/Ulndereu. Onmiddollijk gl'oot rUllloor.•Men zal bet dorp
in brand steken I" Voor men echter tijd heeft daartoo over te
g81IlI, brengt cen belangrijk bewtisstuk, de hule WlO de patroon,
de waarheid aan den dAg dat oen DuitBch soldaat werkelijk het
schot llooft nfgevuurd. Intus8chen, had men die kostbarc huls niet
ge\'onden, dRU zou het dorp in vlummen ZUil opgegMln. Maar
al te dikwijls, helaas! noemt het Duitsche leh-er don tUd niet zijn
maatregelen \'11.11 wrank ccn weinig uit te stelIon ... en de huizen
zijn dikwerf al in aech ver:mderd voor men de vulschheid der
bescllUldigingcn heeft kunnen bewijzen. bren ziet ook, dat het
nooit do OuitBcilen zijn die de jllistbeid bewüzen van hun be
schuldigingen, maar de Belgen die de onwaarheid der Duitsehe
beschuldiging moeten bewijzen; hot is de omkeer van het recht.

Laton wij aautooueu dnt in een geval op zijn minst, Duitsch·
land oponlUk zijn dwaling heeft moeten erkennen.

Op den a\'olld van 20 Aug. J914 beschuldigden de Duitscbera, die
sedert 9 Aug. in Luik lagen, eensklaps de burgers van te bebben
geschoten op de troepen. Onmiddellijk werd ~veerwraak genomen;
ecu gehool{' zijde Vlm do plaoo de l'Ullivers.itó werd in brond ge.
stoken cu 18 burgers werden 011 staanden \·oot doodgeschoten.
Onder de verbrande buizen WIUI een fruitwinkel Aux Jardins de
Yaft1ICtJ, gehouden door 0011 Spanjanrd, den heer Oliver. nu en
vier zijner bedienden werden gedood. De Spao.nsebe regecring
protesteerde; ell iu Juni 1915 hebben wij iu de Brusselaehe bla
den gelezen dat Duitsehland de som van 221.562 frank had ba·
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taaM om dit geval te vergoeden. M'en zei OOI niet of deze SOlO

genomen was uit de 20 millioen die de stad Luik beeft moeten
betalen als boete voor de1.c.n aanval van .vrij8Chutter1l."

Men begrijpt gemakkelijk dat een geval van "ongegrondheid"
mishallgt aan de militaire over heden. En indcrdlUld, bet il hun dool
niet om recht te doon 1111lar em de bevolking vrees aan te jagen:
en moest men de gegrondheid der belchuldigingen onderzoeken,
dan had men nooit gelegonheid om "weerwraak" te nemen, wat
geen voordeel op zou leveren!

indien de terechtstellingen werkelijk gerechtvaardigd waren
gewt'est door aanvallen van "vrijschutters", dan l.ouden de Duit·
schers wel gezorgd hebben de1.o op onomstootelijke wijze vast til
gtellen. Want lIlten wij niet vergeten dat volgens artikel S vall
het UlUl.g8Che Verdrag, zij ons sehadeloos zullen moeten etellen
"oer al de brandetichtillgen en 11.\ de slachtingen door hen bevelen.

Ee'l onde'rzoek 'voor de leus.

Zij weten echter hoezeer deze onmiddellijke terechtstellingen in
etrijd zijn mot den geelt en do rechtvaardigheid en zij beprooven
somlijdIl de wereld te misleiden. r~oell bijvoorbeeld hot hoofdstuk door
Sven I:Iedih gewijd 8an de ft vrijechutter1l". Do groote Zweedlohe
.aa.rdrijkskundigo, wienK boroomdo onderzoekingen in Azië do hoelo
wereld kent, heeft een toeht gemaakt langs hot Westelijk front, Bij
heeft bot bezette gebied vall Frankrijk en België bezocht on ecn
geestdriftig hook gellCbrovon O\'or het Duiteche leger: Eit. Volk in
Waffm. In het overz.ióht \'au zijn werk verhnalt hij cp welke wijze
men onderzeek inele.lt naar een aan val van. vrij8Chuttere". Alicl gaat
'6p de meelt ordelijke wijzo denkbaar, en eindigt met vrijepraak. WaR
dat rechtl!geding echt of was het eloobtll een parodio? I) liet komt or
weinig op aan: het belnngrüko voor onl ie, dat lIlen Iredin heeft
willen doen zien dot de Duitecbere gecn barbaren z!in cn dat zij
den r<'chtsvorm bewaren, zelfs in het oorlogeveld.

') lfen tIIl later zien (bI. 270) d.t te Lel,neo, de beer HOOin IIehandelük ia
bedrogea, door de IOhl.teo die hem door de .t.d begeleidden. Dil doet onl ..roe
aen dat er ook bedrog kan gewee.t liio in de BOy.lIen der dorpelingeo die
.enelgd werdeo al••",ijlChuuer".

•
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Ullt'baarsclte "Gerechlighcid".

Toen ik ~het hui," ...·eer binnen trad, waren de k8'l'alerie-kallitein
'\'on Hehr on zijn vrienden, graar Eich.daelt on baron 'fon Ttchamllle.r
nog bijeen in geaprek, en ik 1"oogde mü bij hen: Wij bespraken juilt
de gebeurtoniMen van den dag, toen oeo kll.1"alorie.kapitein binnentrad
en boodtchapte dat bewonon un twee dorpen, op ongoveor J2 kilo
lIleter!' arltand, en roOOS anderhllhe mlland in Uuitflche handen, op
ao]daleu hadden geschoton, Daarom moeit Dlon van 0011 dier dorpen
alle lIIannen, vrouwen en kinderen !laar do stad brengel!. liet verll;hil
JlChoen hieriu to liggen dat lIIon in een der dorpen geil6botell had op
vliegcnieNl en in het andere op de troepen, Honderd man "8n Jen
Landstorm, en een bereden ellJlLdron Landstonner. moeiten zich om
óén ure 'I nachts naar de dorpoll begeven. Terwijl de ruiters post 'l'8ltell
Rlill al de hoeken dor straten 011 elke poging tot ontt'luchtillg moesten
beletten, moest do inlo llterie huis flan huil doorzoeken ell alle inwollen
gevangen nemon. In de stad l,ouden zij dan voor den krügsraad worden
gebracht en do 8Chuldigon 1,01,dell wordOIl doodgeschoten. De 8trenge
oorlogswetten eischen dit. Er i, geen genade, goolllijfebehoud. Do IIrme
liedel! deden mij pijnlijk aan. Wal konden zij toch voor schade toebrengen
aall OOl! geheel leger door eon paar ongelukkigo geweerschoten. Oeloorden
zij miuchien do dwuo geruchton dat de bruggen doel' de piolllliors geiegil
~leehL8 gelllllukt wILren OlO de terugtocht der Duitsche legors gereod te
maken, on uat in do 1811.4te dagelI de oorlog tlulIlS eon volmaakten keer ge
1I0lllell hlLd. ~Jll VUil waar hll.ddenllij die berichten? Natuurlijk van niemand
linden dali de burgor bevolking zelf. Manr degone die zulke nieuwtjes
vorsllreidde, nam cen vrocsolÜke verantwoordelijkheid op zich mot be
trekking tot het 10'1'011 zijner Iftndgcnooton ell WOII or niele bij.

MlIQ1' wut gobeurde nu mot die ongelukkigen P 10ft] men vragon.
Heed. den volgenden dllg had ik gelegenheid hen te zien ep de oonk'
der bOlCbuldigden; al1ol1 oude lieden, boeren ell hun vrouwen; delle
laatllien woonden en kekon verwondord; de manllen zagen er heelemaal
onverschillig uit. De oorlog had hun reeds alles ontnomen, het loven
hlld voor hen geen bijzendere waarde meer. Gedurende de weinige dagell
Tall het onderzoek loden zij geen gebrek. lk zag hen 6611 dag aan tarlll
gezeten, bozig met eten. Mijn hart drong mij ton llunnell gunsto tunchon
beide to komen en een beroep te doen op hel Pledelijden. Mijn vel'iltand
echter l,eide mij, dat men zich niot moet mengen in bealuiten van mili
taire overheden, opgelegd door de oorlogswetten. Daarom moet men ztin
hart 'ferhardell ell koud Iltlen blijven als ijs. Maar wa.t gebeurde ten laat.1&
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met b\U1' Wef"den 1.9 inderdaad aan e«!11 boom yutgebonden en doodge
.choten !' Eellige dagen laler vrwgik n..r hun lot, aan een mijner .rienden.
Z!j E!jn allen n!jpproken, zeide hij, b!j gebrek un bew!ja. Oe aehuldigen
..ren bl!jkbur reeds gulucht loen onze I...nd.torm kwu:l; de .er
dachten 'lll'erden .Hell na., bun huizen en boerder!jen lCruggevoerd.

Yen moet ncb niet yool'1tellen dat de Ouitaebe krijguadcn Eulke
geullell liebhaardig en in een hand~mdraaiell bebandelen, allOf een
men!loChenle.en in een 't'eroyerd land geen 'lll'aarde bezat. Neen, de
krÖguad(!11 der ~BarbAren" ZÜn de m('('lt go"olellnolle, onpartijdig9
en menlCbelijte difl men zich maar denken kan.

Geestesgesteldheid vall een officièr belast met de olUler
drukkillU van evrijsc/tutstrs".

Laten wij nu met dit ,'erhfUll "aD HOOin eeD8 hetverhlllli vergelijken
van een Duitseh officier, belast met de onderdrukking der • vrij·
schutters". Kapitein Paul Oskar lJöcker geel'teenige bel.,ogwekkende
bijzonderheden in zijn belangrijk hook: A" dt!r' Spitze Iilt!Într KQrII
pafJ"it!. Hij mocet een gedeelte 1'8n het land tusecheu de DuitllChe
grenzen en de Maaa vlIn .. vrijllchuUers" zuiveren. Zijn taak Wall all
volgt: Zich aan de huizen llnnmelden, vragen of er wapenll waren, en
in geval "au een ontkennend antwoord het huis doorzoeken i indien
WapeDe ontdekt werden, werd de eigenaar ter plnaue doodgCllchotell;
in geval yan verzet, werd het huie in brand geetoken (bI. 23). .De
ecMlto boerderü die hij hCl':oekt ie JUllgbulICh bij MoreBnetj do bcwo·
nera von.ckoren dat zij gccu wapenli hebben j bÜ wijet hen er op dat
indien zij een geweer "erborgcn bebben, zij mot den dood geBtraft
zullen worden. Zij herhalen dat zij er geen bez.itten. En zie de 80Idaten
halen oen jongen van 15 jaar voor den dag die zich verborgen had
onder het etr'OO met een Belgisch geweercn vijfpetronen. Uij werd
zonder verder onderzoek doodgeschoten (bI. 26). Yeo mag vragen of
het niet meosehelijker co rechtvaardiger zou geweest zijn, deze zaak
",·at beter te ondcrzO<'kell. liet 1'er\'olg Tao het boek doet onll deo
geellteetOC:i!'tand van kapitein IJöeker beter kennen. Bij den onderpu
tOOr "an Tbimi8tcr, waar hij zijn OOnlten nacht in België doorbrengt,
kan z.ijn 81aapkamer nict worden gesloten en het i8 genoeg om hem te
doen 8idderen "no yrfil8 (bI. 29). Den "olgenden morgen laat hil 0011
duif dooden, die hij verdeokt berichten over te brengen naar do • "rij
tehuttera" i inderdlUld. zegt hij, de duif hRd een Item pel op den
rcehter.,·leugel (bI. 30). Dit beWijll i8 millftChien een beetje al to



84 llELOlfl's VElI7.ET T.;OEN Dt: DtlITSCIi" on:RIU;BnSClllNG

schraal in 0011 land WIUlT allo dui\'en die aan wedstrijden deell1'fJmen
een etcml>e! van dat !lOort dragen. IJ!j neemt al de wapens en wapen
dooleo weg bij de tnlrUke wnpeosmeden vaJl dio strook en elaat "lIee
stuk in hun werkplaatllen. RU deze gelegenheid verbrandt hU een
huis omdat de eigellaar zich niet gewillig loont tot de "ornieling
VRn zUn gereedschap (blo 30). Dellzelfdon dag verklaart hU dat
alle huizen wMruit schoten gevuJleo zUo, in brand zUn gestoken;
in zUn voldoening hierover vra8~t hij zelfs niet, of het burgen
waren of soldaten, die geschoten haddon (bI. 31). HU hooft 7.01(11

geen woord vnn afkeuring voor de woede der Duitsehers tegen
België, dat door do IIchending zijner grenzen door de Duitschen
aan de zijde der gel&lIioorden gebracht werd. HU komt te Villé
aan ten tUde van den brand; hU aanvanrdt onmiddelUk de legende
,'olgeoe welke de brug "crnield ie geworden door de • njjschuttere"
(bI. 34). Nanr ZU" meening worden de Belgen van goeden stand
geen soldaat; hij is o\'ortuigd dat hot stellIOl VI1Il plan.tsverv8nging
nog hU ons hoorscht eo dat men zieh VOOT 1600 fmnk ,'an zijn
militaire ,'erplichlingell kali onttrekkon (hl. 89). Allo burgers zUn
dus in zUn oog lafaards en hij \'orwonderl zieh niet meer ben
gluiperige .. vrUschuttcrtl" te zien worden ....\.Is hU door do straten
van Leuven gMt, laat hij zich vertellen dat men dion eigensten dag
nog op do Duitachers geschoten heeft (bI. 47). Verder geeft hU
zouder Rarzelen toe, dat do Duitllcho soldaten gevangen genomon
voor Luik, moesten verwaohten door do .Bolgen te ?;ullen worden
doodgoschoten (bi. 71).

WU trekken do eerlUkheid \'an Hoeker niet iu twijfel. Maar
dat men zulk oen liehtgcloovig 1'11 gemakkelijk te beprllten man
zou gekozen hebben om "vrjjschuttcrs" op te 1I11oreo on te stmffen
bewUst wel dat men verlangde dut de maatregelen "an weerwraak:
zouden worden uitgevoerd zonder eenig voomfga8ud onderzoek,
en door iemand wiens geweten daaronder toeh gernst zou blUven.

De dronkenschap 'Î11 het Duitsc1le leger.

Men heeft zoo juist gezien dat elachtJngt.lu zoor dikwUJs hobben
plnuta gehad' zouder dat eenig voorwendsel werd fLlIogevoerd om
ze te vurulltilehuldigen. 10 bUua alle gevallen is het alcoholisme
daarvan de oorzaak, waut de J)uitsohe ~ldlltcn on vooral de
(Iffieierell geven zioh 8ChlLudo.lUk over lI.U.lI dronkcll8Chap.



Het eerste wat door de officieren opgoëiscbt wordt iSllltijd wijn,
bij bonderden ffe9Schan.

Doorblader een verzameling van Duitache geIllustreerde bladen:
telkenmale dat een h!jeonkomst van Duitsche officieren wordt
gcphotografaerd zijn or altijd ff089Chon en glazen op de tafel. In
de ziekenverpleging ingericht in het Paleis van Justitie te Brussel
bobben de militnire dokters zich niet geschaamd do wijn te
stolen dien de burgerij van Brussel voor de gewonden gegeven
bnd. - De generual on de staf die 21 Aug. 1914 hun intrek
namen in het koninklijk pnleis te Laeken, spraken de wijnkelders
7.00 geducht Mn, dat men den volgenden morgell een officier in
Adam's tenIIe en smoordronken vond liggen voor een bad waar
hij niet bjj machte WilS geweest was om in te stappen. 'foen z.ij
het Paleis verlieten nomall zij talrüke manden W!jD mede, on
ooDigo dagen later lieten zü nieuwo manden halen '·an de merken
dia hUil het beat b<wiolen. Do koldors wIlren spoedig ledig.

Het waren dronken soldaten die do brand veN>OT1.aakton te
Uuy en te Cortenberg (bI. 78). de moorden te Canne (N. R. C.
23 Ang. 1914, oehtendbllld), gedeeltelijk minstens de moordptlrt!jen
to l.euven. 'l'oeu zij Gent bezetten pikte do IKllitie hen stom·
dronken op vanaf den eerstcn avond; zij wt\ren reods begonnen
hun rcvoh·cra af te vuren,

Voorzichtigheid.

Duil8che soldaten, die wat te vool van ons Triple bier gedronken haddeo
- eon verraderlijk bior voor hen - wandelden gisteren avond in de
Yo1dstraat

Wij kunnen niet z{!ggen hoo het gebeurd is; 1Il11llr op eon gogeveu
oogenblilt werd oon revolver afge8Choten en de kogel drong in dOll
"lUUr van eon winkel.

Het alarm werd spoedig zoor groot on de wandelaan, hot hoofd ver
lie't6nd, vluohtten in allo riohtingen.

Het is reeds "oorgokomen dat tengevolge van wik een voorval strenge
bevelen werden uitgevurdigd door de Duiteehe overheden, zoodat xelf.
aln vallen werden bevolen mot de bekendo govolgon.

Burgors die niets doen, hebben niob te vreell:cn, en bot isjuist door bUll
rustig god rag dat oOl:e medoburgers zioh moeten laten eerbiedigen.

De maatregelen voorgOlehreven door Genoraal Jung, zullon, wij zijn er
!IOker van, de herhaling VRll dergelijko dingen voorkomen. rntul8chea
hnnen "'ü lIieu beter doen dan onze medeburgenl tot omzichtigheid au



te manen. Verder hebben "'ü reed. met ..oldoening geuen, op Woenldag
a..ond, d.t de drentelura. die J:ieh ophouden ..oor hetatatioD, dege",olle
..erumelplub der ...erklooten. teer gedund ....ren.

lA Bien Public. 15 Oktober 1914.

Het WILS Uit CCU twi8tpartti in een kroeg, tU88Chen dronken
801dllteo, dat besloten werd tot de verbrondiug viln een kwnrticr
van 'I'ongeren (N. R. Co, 22 Aug. 191-:&, ochtenblad). Te Bru88el,
op 28 Sept. 1914 vuurden dronken 60Idatcn in een Duit&che kroeg,
tJroote-eilandstraat., hun geweren af om zich te vermaken: kogclll
drongen in den ge.el .-an het bui dllllr tcgeno\'er. De officier die
men was gaan roepen om de overtreding vast te stellen dacht OllU

een Iuul\'nl van ,,\'rü8ChIlUcl1lo, ell be~elld alti oon blad, weigerde w
komen zieu, - N, R, C. VRn 28 Januari 1915 (ochtcndblad) verhanlt
dat een joogedoc.hler "an Beien werd gevangen poomen als ,,"Ü
aehutter" omdat geweerschoten "'aren afgevuurd door dronken
soldaten.

De Duitaebe soldalCn zÛn volkomen op de hoogte VRn de ge.....oonte
VRn onmatigheid huuner officieren, IUIiRr als zü hei feit moeten aau·
teckenen in hUil ..eriJagboekje doen 1.6 het in kort-schrift (zie J,
.Bédier, 1I01'J DuitschkUldzijll lIlisdlldm zoekt til reel. tmardigNl) bi, 19).

Loten wÛ er b!j,'ocg("n dat de drollkcnsohal) 1.Rchtore gc\'ol~en

zou hebben indien de O\'orhedoll er zich u,iet op hadden toegelegd
om de IlOldatcn te doen gclooven dat elk ongewoon schot ll00dzakelûk:
afkomlltig is van een • vrfischutter" en dat zuJk een z\\arie wi6daad
niet ander'l kan vergolden worden dan door een algemcclle slachting
en verbnmding un bet dorp.

• ••
Er is sleehtil ~no wüzc om do J{ruwel\m te verklaren door dA

Ouiuehcra bedre\'ell. en dat i. te erkennen dat ze van te voren xUn
beraamd, volgens een wel·be.tudoord stelACl van schrik-a.·mjagillg:
de stelselmatige onmenlChelÛkheid tegenoyer de vÜalldige bevolking,
met het doel de andere militaire verrichtingen te \'crgemakkelükcll,

Noodzakelijke wreedheden, volneus de Du.it.lfche lheorieè'u.

Vergelijk bUvoorbeeld: Dil oorfogllU'ftte" rofgn.., tie" G,.oottfl
DuiL~dlffl Staf, met de voor8Chrirten vlin bet Haagsehe Verdrt'lg,
Evenzeer nis deze laatste bezield i8 mot menllChel!jke o\'erwcgingen



en den gCC8E!1 van den oorlog trftcht te veruwbten voor de niet
strijdenden I zoo weigeren de DuitlMlbers stelselmatig om den oorlog
minder wrced te maken i integendeel zij gaan uit van bet begillsel
dat hoe vortlChrikkelgker de oorlog i, dCfl te spoediger en des te
zekerder tÜn doel zal wordon bereikt. Lees het hoofdltuk "liet
doel van den oorlog" en gg zult g9llticht werden. Zelfl juristen
gelijk de beer .Beer, verblind door don oorlogs.hllrbdocht, durven
beweren dat voor militaire noodzakelijkheden allee den weg moet
ruimen, daarbij inbegrepen - welk een godelaBteriDgl - het volken·
recht. 1101 idee dat een oorlog ,·oIBtrekt barb&arsch moet wezen, ill

ook dal "aD het reed vermelde manifest ..n Generaal f'on Biilooing
(hl. H) In minder woorden 7.cgt Generaal von 8iDdeDburg (bI. 211)
hetzelfde; opdot België zou wetcn welk lot het te verwaehtcn heeft,
hAastte de Ouit.llche O"crbcid zich overal zijn WIlIl.1"8Ohuwing Mil te
plakken. 111" is Wl'tlr dal men sedertdien Iie(elfjke woordjes hN!.ft
aangeplakt aangaande de menschl ievendo gevoelenl van het Duitsehe
leger (bI. 211). Zouden onze beulen v4.Jr1.ankt hebben Mn hun pogin
gen tot schrikannjaging?

Voorbehoedctlde schrikootJjufling (loor .wraaktlemingelt".

Het blijkt dus dat de groote • weerwraakoofc.ningen" van hot
begin VIUl deo oorlog hebben moeten dienen als voorbeelden: de
Ouitilche,. ..... ilden oos met eehrik 1II08n tot in het merg van 01111

gebeente, om ons vervolgene in bedwang Ie kunnen bouden mei
een z.wak garnizoen no Landlltorm-maDnen . .Bedenk, bijvoorbeeld,
dat Brueeel, eeD slAd nn ;00.000 :tielen nooit grooter ~mizoen

heen gehad dan 5000 maD, en dat er dik wijle niet moor .. aren
dan een duizendtal. Een dergelijke berekening is zoo a(iKlhuwlfjk
en 7.00 die)) onmell8Che!Uk dkt wij terugdeinIden '·oor de .toutheid
van dete veroDdenJtelliDg en haar niet aannamen daD onder alle
mogelfjke voorbehoud. Wel nu! Onze aa.rzeling wal ijdel. In een
artikel, welkil onbe8chaamdheid ODJf de haren op het hoofd doet
rUzen, Bchrürt kapitein Walter Bloem, adjudltnt van den Gouvor·
ncur-generlLll.l, in de Kal"üJche ZtJitlmg van 10 Februari 1915 do
bevCfltiging von hetgeen wü nauwelijke durfden denken. Zie hi('r
woordelfjk weergegeven wat hij Bchrijft:

liet begin8411 volgen. hetwelk: de gehoete gemeente moet IUden foor
dl! mi.daad VIUl een onkel individu, wordt gorechtvaardigd door de ''''ori~
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IIml IChn"J:«anjllging. 00 onlChuldigen moeten booten met de lChuldigell;
en wanneer dele niet kunnen ontdeb worden in hunne plu"; niet
om/lat een .andaad gepleegd i_, maar opdat er ,oortaan pen meer 10U

gepleegd worden. Een plaata platbranden, gijulaan doodlehieten, ~n
be,olking die de .apenen heen opgen', deci meeren, dit allel i. niet
ZOOzee.J' een wru.koefening alt .el een llIfllu·"hwting ,oor bet nor
niet bele~te gebied. Twijfel er niet aan: het wu al. een teeken nn
'lfurM:huwing, dat. men Battiee, Ben~, Leu,en, Dinant. in ,lammen
heeR doon opgaan. De afgedwongen bnlndatiohling, het bloed in de oerBt&
oorlogtdagen vergoten hebben de groote ,teden 'fan Helgie ,oor de ...er·
leiding behoed lioh w koeren tegen de .......akke garni7.oenen die wij er
konden aobterlaten. Men zou niomand kUllnen wü- maken dat Rruuel,
",aar .Ü nu al, bet ware thui. lijn, 01101 IOU hebben laten handelen naar
0111 welgoullen, indietl de inwoneta niet gebeefd badden en niot 'foortgin
gen t. be,en 'fOOr ouze _raak. De oorlog i, goon gezelaehap"plllletje.

Elk kommentaar ZOu de beteekeni8 d('zer verklaringen verzwakken.

Onwaarschijnlijkheid van de aanvalte" van .. uriischuUers".
Een opmerkelijk feit, dat een chronologiscbe opgave 008 doet 1:Îes.

is dat de zoogeoaamde aanv.llen van .. vrijschutten" niet 8fl,mcnvll.lIe.
met den intocht der DuitAcben io een of andere plaabl, maar altijd
oenige dagen later voorkomen. Op zijn ergst genomen kan meu be-
grijpen dat stroopers of opgehitste men.chen een geweer afvuren op
oon patrouille; maar het ia volkomen onWllltrlChijnlijk, dllt 1.ij bUil
Mnslag zullen begaan op een oogenblik dat "ij reeds gehool ouder dell
indruk 1.Ün van de vervaarlüke oorlogtlkracht onzer vijauden. Dit iJl
zoo in Itrijd met het ge1.ond ,erat&nd dat do I)uitschera zich door leu
geoa uit de Zl\8k tracbten te redden. Laten wij een geval noemen. Zij
verzekeren dat op Dinsdag 25 Aug.1914 te> Leuven aleeht.. ccn zwakke
bezetting 'fan l..andstorm.-aoldaten lag, eo flat de burgerbevolkiog ...all
dez.e omstandigheid gebruik maakte om een "nni teondernemen,die
Bleehill kon worden onderdrukt door brandstichtingen slachting. Wel
nu, de Leuvenaars hadden denzelfden morgen aan1.egging gekregeu,
dot in den loop van den dag 10.000 man zou aankomen, en dat ...eel
huizen die tot nog toe geen 8Qldaten badden ingekwartierd gehad, ze
dien ILvond zouden krÜgen. En inderdAa.d in den namiddag zag meu
'forlChillonde nieuwe regimenten binnentrekken, waaronder het fiSe,
bet 72e on het 7e husarl;lll.

All, bij uitzondering de I)uit&cbcr.s vermolden, dat .. nÜllCbutlers'·
een afdeeling hebben aaoge...allen Doder den mllrsch, dan kali men
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bijna altijd de drie volgende dingen opmerken: 1. do &nnval heeft
plaata gedurende dOIl doortocht door oen dorp; 2. hU heeft plaats 1\ls
een aanzienlijk gedeelte van de troepen reeda voorbij is gegalm, en de
"nÜ8Chuttcre" dlill geraken tU8Ilchen twee vuren j S. dat de "vrij
,1chutters" ûch ophouden in Je huizen. Ecn oogeoblik nadcnkcnll ia
genoeg om te doen ûell dat dit juist de meest ongullstige omstandig
beden zijn die do burgers voor hun aanval kunnen kiezen.

Beschermende opschrifte'l.

Dit alles toontanu, dat wij hier niet te doon hebben metonordelüke
daden, die het noodlottig gevolg zijn van eiken oorlog en bUna ver_
.choonbanr voorkomen, maar dat het hier een wel overlegd stelsel
geldt, ineengezet op het Uoofdkwartieren later vfUltbernden toegepast.
Ket andere woorden de wrRaknemingen tegen de "vrijllchutters" vor
men deelvnn hehtrijdplan van het Duit60he leger. En indien 10011 nog
meer bewijll verlangt dat dit ordelijke wreedheden zijn, zooalll Staats.
minister Emile Vandervelde ze noemt, dan kan men dat vinden in de
opschriften en de biljetten aangebraoht op de woningen die moesten
<lDbie" worden.

Ollschrirten ollgenomen te J..OllVOII •

..4.. Gedrukte bilje//(:n.

Oiellos Haue i.st zu llllhllb:en. EI
ilt Itreng "erbeten, ohno Ocneh
migung der KommlllUJllntur,
HiulIOr %11 betreton oder in Brand
IU letzon. _ Kaiacrlichos Oarni
zoon-Konllnllndo (Natte .tem
pol: Kailerl. KreillChor Löwon).
(?oio fig. 24).

Diesel Haus stebt IIntor dem
Schllh der Garniion. (Natie
dompel: Elappen-KommllndllJi
tvr).

Vr.RTAI.I:'fO

Dat huis moot bClIChormd worden.
Dot il len Itreoglle verboden
huizeIl binueu te gaan orin brand
te .teken zondor toestemming
van de kommalldantuur.

Dit huie slaat onder bescherming
"'an hol garoiwen.
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B. G~chrf;f;en biljetIeti.
•

Die8e8 Haul darf nicht betTelen
werden, (Die Kommllndantnr),
(Geteekelld) von àfanteulfel,
(NaUo stelnpel: EtapllOn.Kom
mandsntuur).

DieJCB Halle darf l'on UnbcrÏlgten
nicht betroten werdon.

Di(!B(lll Haue ist bewohnt und Un
befOgton ist dor Zutritt verhotcn,
(Natte stempel: Etappen.Kom
mandantur).

Diesee lIau8 i8t 7.U schUben, (00
teekond) Dr. BergtuLUsen, König
Licho Oberartzt, Landsturm Ba
blillon 21/8. (Natte stfliDllel:
lr;taJlpen. Ko lil manda ntu r).

Auf Orund IMlrwnlichor Erkundi·
goug empfohlo ioh dal I-Iaull
Btlido l:;iDtrittlltraue, 11, der
\\'ittYt'e Dowit, delll deutsohon
Schutzo. 3. K01l1p. [,anlbturm
Batt!. 30. (onleesbare hudloo
koning).

Dieses Haus i.t be.....ohnt duroh
Ober-A ufllohor Strllbbo. doe 00
fAnJl;niU6 von Löwen. Er 8011
Tag und Naoht aufteinom Dienst
hloibcn. Darum 8tollt cr soine
}l'amilio untor dem Schotz dor
Soldlltcn dieter Garniaon. (Nlilte
GoYangoniE-~tcmpet.

»0 drempel van dit hui. mig niet
overechroden worden.

Onbevoegde personen mogen dit
hui" niot binnen gaan,

Dit huis i. bewoond en de toegang
is \'orbodon mil 11.1 wie daartoe
niet bevoegd zlio.

Dit huÎl moet boachermd worden.

Om inlichtingen \'IUl per800nlliken
aard bo\'eol ik aan de Duit!lche
beBCberming het huis VIlD ~fad.

do Wed. DoYdt, B1lide fnkom.ten·
straat 17.

Dit huis 1l'ordt bewoond door den
J1oofdbownker Strubbe, vfl.n d.
go\'angellis vall Lou\'en. Uij moet
dag en naobt op lIllin polt alin;
daarom BtOIt hÜ l.Ün gezin ondor
do hoede der soldaten van bet
garni7-Oe11.



C. Krijt-<J1Mchriftm.

Uitte urn IfChonung.
[.eute. Inf. 53.

Schr guw Ver:t:ook om ge_paard te blijven.
Zeer goede mcnschen.

NicM brennen. Btab Landalurm.

Deu Itchfreu nd Iich.

(eeu ouloeabaa.......oord) zur neut·
"oher L~ga'ioll cmpfohlen.

Hiue die&Oll Haus :l;U suboncn.
Oute leute.

12f53

28/8

In d01.ll ~traat Ulag nieh gedaan
worden. Alle nou weD in huis.
Alle TUl\nnen naar liet Stadhuis
OIJl te helpon bll.IB8Cben I).

Niet in brand _teken.

nuilacbgezind.

aanblivoleu lIau de DuitltOhe
legatie.

Oelieve dit buia te sparen. Goede
menacheD.

Krijl-OlJschrll'toll g('7.iclI te Aerschot.

Nicht plilndorn.
Schollou.

I~illtriu vorbiJten.
Be.....ohul.

Bewohnt.
~~intrilt atrong verboten.

Niet 1)lunderen.
VerschOODen.

'J'oegang verbodon;
be .....oond.

80woond.
Toegang drOl'lg verboden.

'J mt oJl'BOhrirt Wllo~ in het Noderland&Ch geillcld. Oe mellneu die tiel! !la.
dl! uitlloodif(il1g .toordon, werdon geVlUlgon geuowon el! golegerd op bet plein
voer hel SUItion. (Zie bI. 10~).
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Dielel BllUI da~f nicht mohr ba-
treten werden.

bt wieder bewohnt.

Oute Leute.
Schonen.

Dit buis mag men niet In eer
binnengaan.

Is wedcr bewoond.

Goede menschon.
Met rust laten.

Krijt.opschrittell lilt POllt·Brulé.

gehr gute Leute.
Unbedingt schonen.

Serehl von Ulljor TOD Ziehlberg.
U. lIf. 26.

T~euto 80lleD wohnen blei ben.

Schonen.

Gute Leute.
Hier darf nicht goplündert werden.

Gute Leuto.
Uabcn schon all08 Ilbgogobon,

Zoor goede menschen.
Volkomen met rust late".

BeTel van mlljoor von 7.îehlberg.

De menschon kunnen in hun hllis
hlij ven wonen.
Moeten geëerbiedigd wordon.

Goede menaehen.
Hier mag niet geplunderd wordelt.

Goede menllChon.
Hebben rood. allos IIfgo.la.....

~Ui!lc.ltl'ifl l'an eou geschreven biljet uit Urllssel.

Diele8 Oaul, Boulenrd Olo,..il, 77,
stobt Ullter dem Schub:e der
Deutlchon KOfnmandantur,

BrOnol, don 4 September 1914.
(onloo.hare handtookoning).

Lt. u. Adjutllnt.

Dit hui., Boulcnrd C1o'fi8, 7ï,
staat ondor belClhcrming der
Duit8che Kommandantuur.

BrusHI, .. September 191t.
(onleesbare hllndlookening).

Lt. en Adjudant.
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Krijt-opschrlhe.n uit Dendermonde.

Dleee Leute achonen.

Nieht aufbreeheo.
Die Leute lind schon ....

(onleesbaar).

DiNe. Hau. i. bewobllt.
Hetretell Terbotell.

Oule Leute.
Niebt brennen.

Bewobnt.
Niebt betreklo.

Sc.bonen.

JIier ....obot eine alte ll'rau
Uobedingt IU lCbooen.

(geL) VOD .. _. (oolee-baar)
Obeut.

Ja dielCID 111.111 iat ciD 80·jahrige
Orei.. Di916 und die Neben·
banier dtlrfen 'licht angelnndet
'Werdell.

8reiiruu.
Leutnant.

I. Oarde Rea. Pion. Comp.

Dele me.lIleben met rust latea.

Niet openbreken.
De meDaebcn zijn reedt ....

(ouleeibaar).

Dit huis wordt bewoond.
Toegang Terbodeo.

Ooede. menaeben.
Niet in brand lteli:eD.

Bewoond.
Niet binnengaan.

Eerbiedigen.

Bier woont eene oude Tronw.
In elk ge....1 eerbiedigen.

(Oeteeltend) Ton .... (oolee.baar)
Kolonel.

In dit bui. 1\"oont een grÜ...rd
....n 80 jaren. Dit bui. en de
belendenden mogen niet wordelI
in brand geltoken.
Zie fig. 23.

Krijtoopsehrlrte.. uit OIna.l.

,Nicbt plUodern.

Niet mehr plündero.

Dout&ches Halli.

Niet plunderen.

Niet meer plunderen.

DuitlCh hui•.
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I<'reundliche .~inwobner,

Alle! durehluchi.

Oule I...eule.

In Ruhe laMen.

Dieeet nau. iJt bewohnl.

Wein.

Vriendelijke ~wonefl.

Allel ill doonoebt.

Ooede mensehen.

MeI fust lalen.

Dit bui. wordt bewoond.

Wijn.

~U8t hei op&Chrift dat een,'oudig ,...egt dat bet buis niet mag in
brand gestoken worden dan met tOO8tcmming van de Komnumdantuur
(te Leuven na den grooten brand "an 25_21 Aug. bebben bUnB al de
gOllprnlrde huizcn zulk een biljetje gekregen) zijn er ook andefe die do
rcdenR811gtlven WU8rom bescherming wordt verleend. Zie hier eenige
dier redenen: de ill woners ZUil goede mensc.hen i zU heboon Duitache
Mympathieën; zij bebben reeds ttllctl wat ze hadden AAII de soldllten
gegeven i 7.ij worden beschermd door het geZllntschap i een officier keut
ze pel1lOonlijk .... liet feit dat mot zeer geringe uitzonderingen die
buizen aan de ramp ontkomen z!iu, bewijst genoeg de kracht der
Duit~he tucht. Uet is dus nietll verwonderlUk dat in pltlJltliCu die nog
niet getroffen waren de inwonen bun "oorzorgen ntunen i zoo zijn er
ook te Brussel huizen gew6Cst, \'oorzien ,'au een beschermend opschrift.
Aodere gebou ......en beert men doen merken op een plan (lV. H. C.
14 September 1914, avondblad).lIen kan dit ve-,geljiken melde tiende
plaag van Egypte en bet tecken dat de Joden moesten plaatsen op
bunne deurposten om hun hui. te doen berkennen door den venlel
ging--engel. Toen deze "oorbüging _paarde "Ü de geteekende huizcn
(EzO(iUJJ llIl i2}.ln de DuibChe plaag die over on. land iflneerge tre·
ken versehünt de Verdelging&--eogel als een oftiC'ier nIet een lDonokel.

JIet brandstichtend materioat.

WU zUn niot ingewüd În de geheimen van don Duitsehen militairen
stof en ..... ij kunnen slechts giJJ8ingen maken ten opzichte Vllll zijne
geestesgesteldheid. I~r Z!ill echter twee feiten, gemakkelijk na to glllln
en to vertolken, die bewijzen dnt de gruwelen bedreven zijn met
voorbedaohten rade,



In: 8ClIENDlNOl:1i VAN IIE'r "AAOSCIIE Vl:llORAO • 95

Vooreerst het bestaan van het brandstichtend materilUll, Wan·
Deer een stad veroordeeld wordt om verbrand te worden. brengt een
afzonderlijke compagnie geoie-80ldaten het \'onoi. ten uitvoer, (Het
zakboekje 1"80 een officier der .brandstichters--companie" werd ge
\'Olldl'n in een gemeente in Henegouwen). Gewoonlijk breekt een
l'erst!' afdeeling vensters en luiken openj een twEiede puit petroleum
in huil door middel1"8D bijzondere pompen, .brandstichterspompen" j

ten derde komt de Rfdoeling die de lIhrandbommeo" werpt, Deze zijn
vun vertKlhilleode 800rt. Die welke veel,,1 gebruikt werden in Brabant
(lil llc;egou WOII bevatten Ichti veil VBn geleiachtige uitro-ccl!.. lose, dio
in 11.110 richti ngcn !I<lcnspri ogclI; dank Ron de onh'laDl bure dompen die
de huizen vullen, staan de7.e spoedig overal in \'ollen hrand, 111 ell heeft
slecht!! een half uur noodig gehad om den gehooien boulevard Audent
te Charleroi in IMi te zetten,

Niemand kan een oogenblik gelooven dat zulk een volmaakte orga
nisatie wu zijn gereed gemaakt in oorlogstijd zelf; daarenboven, waar
en hoe zou men de eehÜ\'en eehiet-katoon zich hebben kunnen ver
achaWen? Deze 8Chüven werden reeds gebruikt om de branden te ver
oormken te Dattioo en te llervé in de allereerste dagen van den krüg,
6 en 8 AUgU8tU8, wat beWti8t dat het bmnd.tichtend materiaal gerood
was \'8n af het begin van den oorlog.

Ook Rndere middelen werden aangewend. Zoo besehr!ift een oor
loglcorrellpllndent van do l'o'. R. C. in het nr. VRn 17 Oktober (avond
blad) oen bl'l1ndlltiohtingll-toe8lel gevonden in dc cmslrekcn van Den
dcrlllcnde, dat ,·oornA.meltik bestond uit ecu kleinen cJlinder welke
petroleum onder drukking bevatte.

'1'e Dendermonde hebben zU zich wtulrllChtinlük van Itulkecylindera
bediend. In elk geval ziet men zelrs nu nog in de huizen die niet ver·
brand zijn, gaten in de wldering der kamers waardoor lonten zijn ge.
ltokeo, in den vorm van lange llmalle atrooken linnen. De J)uitachen
bespoten deze met naphta, en het was voldoende daar een brandende
lucirer tegenaan te houden om de vloer van de boven vertrekken aan
't branden te krÜgeo. Te Dendermonde werden 1200 huizen in
brand gestoken op één dag.

De twee groole per-iodeu van moordpartijen.

L1II1t OIJS \'et\'olgells \'tllltl:ltellcll dat hot grooto \'erwoestin~lwerk

geleid werd volgen8 een va8tgesteld plau. Laat on8 d6 \'elgorde
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in tUd een, vaatstellen van de groote ,Iachtingon on brandstich
tingen, dat wil zeggen van die welke alleen teo uihoer konden ge.
bracht worden op bevel der officieren, mot tenUdestelling dUI ,.."
abonderlUke moorden en bet verbranden 'fao hoeven en allee8
ltaande huizen, die ongetwUfeld te -.rijten zijn aan 110hiaten di.
voor eigen rekening optraden, of aan kleine groepen op plynde
riog belust. Wat zien wU? Dat buiten de wreedheden die bet begil'
'fan don oorlog kenmerkten, het grootste gedeelte der groote vernie
lingen zoowel io l<'rankrük ala in België ~'oleo zün in t.....oe tUd.
,'akkon: het eerste ,'nn t9 tot 2i AugustuI, het tweede van 2 tet 12
September 1914, Welnu hot 8taat "ast, dat in oen landstreek roedsdoor
den vÜand bezet on van allo verkeer beroofd, do .nÜschultors" nooit
afllpraak hebben kuoneo maken omtrent don tUd van hun aanvallen,
De eenigen die een .....acht .....oord konden doon.eodeo, waren de Duil~

aehera: en de gewettigde conclu 'e die men uit deze droe1'8 lijst
mag trekken is, dat de voorge"'ende aaDnllen der. vri]lCbuttera"
werden uitgewerkt te Derlijo, van waar men te per telegraaf op du
bepaalden datulO deed lo.banten.

Beschrtldigülge'l tegen de Belgische Regeeriug.
Dat wat de Duitsche beaehuldigingen omtrent de ~ vrijaehutt6rs"

zoo bUzonder ernstig maakt, is in de eerste plaata de 8Chrikwekkende,
de duivelaohtige aard der strafplegingen die daarvan hot goyolg
waren, ell tweedolls het feit, dut zij onze wottige overheden in staat
"au bc8chuldigiug stellen, I) ~De BelgillChe regooriug heeft ollenlijk
de burger· bevolking aangezet om deel te nelDen aan dezen oorlog",
zegt iemand wient woord "aD kracht is in Duitachland. want dC1.e is
niemand minder dan de Keizer in eigen pel'8OOn. Hij heeft zicb niet
tevreden gesteld rnetdit te telegrafeeren naar Amerika, maar hij heeft
ook deze onbetch8llmde aantijging aangeplakt op de muren onser
.leden (bI. 249). Bezat hij dan ten minste nog de verontaehuldiging
dat hij geloofde wat hij zeide ~ Zeker niet, want aiodll jaren w.. bij
door zijn spionnen onderril"ht omtrent de bijzonderheden vaD 008

krijg.wezen j bij wist dU8 volmoaktelük w.t BelglÎi deed of niet deed.
Van af de ocrste beschuldigingen van dezen Dard, gebeel in 't begin

van dOIl oorlog badden do Belgische overheden aan Duitsehlaud lo.toll
weten, dl\t in overecnatomlOing lllOt do oorlogllweHon, zij slechts zou-

') Oe OuillChcn bMchuldlgta ulr. de UelgilChe regeeriag, d.t IÜ de ."riI·
IChuncn" bet..lt per nuk, d.1 ,,11 "ggeu per pduodell Ouileeber (de bI. IHl-
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dell &tr!jdoll met geregelde troepen (26 Grauwboek, Nrs. 68, 69, 71).
En z!j lieten overal bekendmnkillgen Aanplakken waarin tot kalmte
werd aangemaand, don burgers verhoden werd Mn den str!jd dool

te nemen, eu de hurger!j bevolen werd bun wRpenen uit te lever611
RllD de gemeentebeeturen (2e G"(lful:Jbotk, No. 71). TerzelCder t!jd
herha.alden (Ie voornlLfllUste bladen dag aan dag op de CCrl:lte blad
z!îden en in groote letten, den tekst der fUlnplllkbiljetten.

Deze nannulDingell werden gehoorzaamd en onze landgenoten die
gewerl.'n 001.Rten, brachten die onmiddellijk Dnar de gemeentehuizen.
Wel nu! 7.011 lIlen het kunnen gelom'en; deze voorzorgsmaatregel
werd tegen On8 uitgespeeld. Want toen de Duitschers later onze amd·
huizen bezetten. en dnnr de llunweûgheid ontdekten V,lIl de gewerell,
alle voorzit'll \'1111 den nanm des eigenaars, gavon z[j voor do haud te
hebben gclcg-d op een bew!i& vall voorbedachten mde (N. R. C. 4 8c1>
t{'mber l!l104, :n'ondblnd): .,Ziet ge wel, zc.idell do officieren, met
welk e<:'11 zorg de Belgischo o\'crheden (Ie'll !J1I':rilla hadden voorbe.
reid: iedere burger heeft zijn geweer gereed stllRn op het 8tlLdhuili."
Moosten de soldnten toch hehekst zijl) met het gedacht van don
~ \'rjjschutter", opdat zij zich geen I'ekeoing Muden geven VRn de
dWMehcid "no dergelijke vorhalen!

De Duit!lchcrs bewezen echter dingen dÎo nog veol buitensporiger
zÜn. In België worden herstellingen aan huizen gedaan mot behulp
van steigers die Mn den gevel worden beveetigd; b!j den bouw maakt
Uien on 111 id del I!j k onder de krooul!jst opellÎngen waarin ton geeohik·
tOIl t[jdt' de balken werden goetoken dio don steiger dragon. Deze
gaten worden aan do buiteuz!jde gedokt door een ef onder versiersel.
Welnu, een Duiteeh kapitein geeft een uitgewerkt \'crsI3g vno
doze inrichting en komt tet het beeluit dat dit achietgnten zijn voor
de "vrijschuUers."

De l1alllb'urg~ Nac1ll'iclitcn geven in het begin V!ln September inlich·
tingen, uittrek8t'la uit den brief ,·ltn een kapitein, llallgllJlude do 8Iol~el·

lUatige daden der HelgillChe vrtischutters.
JEen betchaafd volk, ;(0041& bet Duitsebe. kan tich geen '\'oontelling

WAken vun het gedrag der inwonen. Ik meen do bewtiten te hobben dai
do Helgen offieieol door do FrlUl~chcn tot dezen ongehoordeu ntillch ultor,
krÜg zÜn allngoll:ot.

"Het moet 1.00 wol lI:!în, wllnt 1\1 do huizon dioilc biorOu<ierzoohl hob (tion
Ong('veer) zti" lang to voren "oor dC1.o daden gercod gemIlakt. Oll'lcr de
daken dor hui:r.en tlill door bokwRllIo handcIIscbietgaten aangebracht. Hot

7
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zijn ten dooie ijzeren buizoll die door dOIl muur heongaan, met een siaion
klep die na.ar buiten openslaat; als zij botgeweoraanbrengen om te sohioten
gaat do klep opon. Na bot sohot trekken zij hot geweer terug on do klep
sluit zich. Aan "ole huizen (ik beb zo allon por800uliik ondorzocht mot mijn
hein-opzichter) ziin die dingen zoo IlAngebraoht dat zil van buiten gezien,
het aanzien hebben vau steenen die tot vellliering dienen. Het middenstuk
ia een iizoren klep van binnen ingemeteeld j het moet dua gt:rllflakl zijn ~6J'

ckn oorlog, en ik ben van oordeel dat België zich atelaelmalig voor den
8trijd heen voorbereid. De .talen kleppen dragen het nO. 3350 in het huis
(oon villa van zoer rjjke penonen) waar wij zijn binnengegaan. Deze dingen
blijken dus gemaakt te ziin op oenfabritkengenummerd volgeu.de Iiuizen
waarvoor zij wordon afgeleverd .

•Overigens waren alle torens voorzien van mitraillouS(lII die wij ge·
deehelijk bebben gevonden met veel patronen. Op bet oogenblik i. bljna
de goheelo mannelijke bevolking gevangen genomen."

Die lVal.rliti t tiher de" Krirg.

Welk oen ~eostestoestEind vnll een offjc ier. Een uiteenzetting VEln
zulken fantastischen aard ZOII bij ecn oogenblik nadenkens geen
stAnd kunnen houden; maar dat hindert niet l want zij wordt overge
nomen door het werkje DiB Wahrlleit ijbt!l" den Krieg om te worden
voorgezet aaD do Duitsehen die thuis gebleven zijn, De schrijvers
weten dat hun landgenooten allen critischen zin "erlOreJl hebben en
gereed zijn met gesloten oagen en verlegeld brein alles aan te nemen
wat men hen gelieft te vertellen.

Dit voorbeeld bewijst hoo de leidende personen in Dnitachland die
de llo1datcn bewerkten om hen op te voeren tot den gewollschtell grand
verbolgenheid jegens de Belgi8che burgers, zich ook bezig hielden
met in hun land een geweldigen storm VRIl hant te ontketenen. 'voor
waar! daar men de Belgische natie niets hRd te verwijlen en baar toch
den oorlog aandeed, wns het ongetwijfeld noodig oonige ernstige
redenen tot haat te verzinnen.

• ••
In 0011 vroeger hoofdstuk hebben w!j de arm1Alige diploma

tieke grie\'en gezien welke de Duitschers hebben gesmeed om te
trachten onze politieke wereld in verdenking te brengen. Wij zullen
weldra nfsohuwlijke besehuldigil11ten vnn wreedheid ontmoeten tegen
de Belgerl inb"Obracht. Laten w!j oos bier bepalen tot de ver-
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melding von een feit dot betrekking 11eoft op de "vrÜsehuttcfa."
Wanneer de burger-bevolking van oon plaats be80huidigd - de

beulen zeÎden: 60huldig bevonden - W3S van wapens opgenomen
te hebben tegen de Duitsebe troepen, ging men gewoonlÜk volgendef
wÜze te werk. De huizen werden in brand gestoken en meu droof de
bewoocrs naar een openbaar gebouw of naRr de kerk. Men verdeolde
hen i~ twee groepen: mannen -- cn vr9uwen, kinderen en grüsaards_
Vervolgens 8Ohoot men een zeker Mntsl mannen dood, dikwÜls ook
eonig:e vrouwen, kindoron en grÜsaRrds. Na de voltrekking van het
yonnÎs, dat werd uitgevoerd ten aanschouwe van 't goheele dorp
schonk men de vrüheid aan de vrouwen en kinderen en grüsaard8 om
ze te zien ronddolen te midden dor rookendo puinhoopen. Deofficieren
rekenden bet z.ich tot Illicht om het bedrijf bij te wonen. zoowel ter
lLIl.omoe<1iging en ondersteuning Wln de beulen, als om te genieten van
het schouwspel. Te Tamines ?.aten zij aan tafel op het plein en dronken
champsgno gedurende do begrafeni8 der slachtoffers. De Duitsohers
hebben zelf begrepen hoe zeer cen dergelijke houding walging ver
wekt, en hebben getracht dnt te ontkennen i manr de feiten zUn onom
IItootelük bewezen.

De behandeling aan.gedaan aan. burger-gevangenen.

Wat dood men met de niet gemoorde mannen PMen zond ze Daal'

Dnitschland om "vrjjschutters" te laten rien aan het volk daar (lOe
Verslag). Wat die reill boteekellde in beestenwagens. wlUl.r zÜ dagen
lang opeengepakt bleven zonder plaats te hebben om te gaan zitten,
gekweld door honger en dorst zoodat zij er bÜ"" krankzinnig onder
werdeo, wat ben er aan blootstelde terstond te worden doodge8Ohoten;
wat het opontllOud beteekende in de stationII, als de bevolkilJ.g heo.
kwam uitschelden en gebaren maakte als om hen den hals af te
sojjden .... is gemakkelük te begrijpen. Dan kan men zich ook
het leven in het kamp vool'lltellcn, waar zÜ nog slechter behandeld
werden dan de soldaten, want deze werden beschouwd nis krijgsge
vangeo, en in die hoedanigheid tot op zekere hoogte beschermd door
't Mangsohe Verdrag, terwjjl de "nijsehuttera" misdadigers zijn,
buiten het gemeene recht geplaatst, wieD men alll "oOOsel niet
anders geeft dan IIOep met beetwortelcn, vischkoppen en den afval
van de slachtplaatsen.

J let is buitengewoon moeilÜk inlichtingen to verkrUgen Rangauodo
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hun verblijf in Duitschlaod ,'1\0 hen die daaruit zijn teruggekeerd.

","OOr hen 1;)8 te laten schijnt wen hun de \'erlllichting te hebben opge

legd, nieb bekend te inaken op 8traf van naar Duitscbland te worden

teruggeyoerd, Wij weten nochtan dat zekere gevangenen afkomstig

uiteen Illudoouwstreek, hebben mootCllllofdalcn iu dekolenmijnen yan

E u (N. R. C, IO Xo'\'"emher 1914, A fond blad), terwUI anderen de

oogst bebben binnengehaald in Weat(alen, .l\s zij weigerden owu he~

werk 1(> gaan werden zij met knuppel8 plll~rcn; ~njougeman uit

dl' t~k ,.an Bru8dC1 draagt nog d{' "pareo ,'1.0 dete behandeling.

Dit is een nll"olging der klagil.'ke ouden. Deze "oorden ook: de

knlchtige bewoners der O\'crwonnen landen in slavernij om hen te

laten arbeiden op het land en in de mUnen. }~r ontbreekt nOl( maar

aan dat de nui ellers ons in openbare "eiling'\'"erkoopen , zooalll Jolius

Caetlllr deed mct de 55.000 Belgeo die hij ~e\'KnKeo had genomen to

.Á.tUlUuea (Ik Bell.o Gr.lUco, Book li, IIfûst. XXXlIl).

])u wegvooring vlln burgors is een der moest IlChlllldclijkodadcn dio

de DuitllCliors b~llrende dewn oorlog hobben bedreven. Daarom ge
loov('11 wij dnt '" ti in zijn gehuèl het verIJM! moeten mcdt.'<lCf·l('1I "IUI

oen torugg(\keerden gevangene, dien wij persoonlijk kennen en voor

wicus ef'rlijkheid wU kUlillen getuigen.

Gedurende het belog 'fan AntwerJlen hadden dc Duit8chen kanonncn ge·
plaattl achfer mijn hui•. ü: lDOOIIt van tijd tot tijd mijn hood tot u'Ügell
brengt'll die ballg wu 1'11.0 do bOOnllChot(.'n.

Op 1..ondag 27 St>ptember, omstreeb 8 ure, w.. ik voor dio reden nallr
buiten gegaan, toen de Duitseben Inramen zeggen dat ik heo mee.t volgen,
Zü ,..eo geen enkele reden en bracbten geen enkele betchultliging' van
welken aard ook tegen my in. Men Itond m!i toe het huil binnen lO gaan
om mij te kleeden en ,....t brood. te Domon; daarop werd ik gevoegd bij eon
groep ...n ongeveer zeuig andere dorpelingun, die ovenIl.I. ik zonder reden
waren ";8Yangon genomen, Goedo Teratandhouding had bestaan tuuehen
on. en de Du.iuebe soldaten eo nooit wa. door een der inwoneril een ICbol
gelo I,

Nu werden wU, onder goed geleide, gevoerd lIaar ~verilem (onder
Meyue); dllar .Ioot men on, in een boomgaard, waar wij twee uren ble..cn.
"8"olgl'lIi1 werden wti ge"ocrd uur Uhode ~aillt-Brice, eD Impdo (ontll'r
"'olverthoml \I'lUlr wU blel'C1l tot 0 uro '.avondl. Wü 'er~rokkOIl tONI mUlr
\Vo!verl!lolll, "crvolg<'Ils nllar Mereblfltn, waor wij to Illitiderllll('h~ aon
kwamen. Ol' Uil billlll!lIplaal8 van do lIChool wo troui; ieder OllZllr kOIl
dllar l'en weinig ~all llllmen, 0111 UO reMt vau den nncht door lolirollgoll in
4J"n 8\:huur.
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Op ~\raandag 28 September, om 6 uur, liet men ons vrij: W!J 1r.!J1l

blijde nRar huis to kunnen torug keeren .. , . Helaas, te Wolverthem worp
den wij opniouw zondor oenige roden govangen door Duitscho loldaten en
ovor "'ey.se en Strombeok·Bever gevoerd naar het koninklijk Paleis te
Laoken, wIllIr wij bleven wachten tot de offieieron over 0111 lot hadden
beslist.
Tegen den Iniddag waa hUil besluit genomen . .Men dwingt onl te mar·

oheeren tusachen uh lanen '·oorafgog8Itn door muûok. Vier llIalen apelen de
mutiekantc-n een trellrmarlloh. Voert men onl ter dood?

Men doet ona ToortglUln onder lanl-stoot('n. Wij goan door de straten
van een voorstad vfln BruneI. Do inwonen ongetwijfeld onze zwakheid
"iende , - bedenk dat wij nietl gegeten lUidden sedert den vorigou
ochtend, 'fol.nold niots - wierpen onl Itukken brood toe. Gelukkig de
geTangelloll die or ill Ila~den zo in de vlueht op to vangon, want om:e
bowakers dwongen onl 1':00 allel te loopen, dat er niet aan te denken viel
de .tukkon Vlln den grond op te rapen. .

Wij komen uit aan het Weltelijk ltation (Molenbeek.BruSlIcl), Soldaten,
de bajonet 0IJ 't geweer, nRllIon do gevangenon in ontvlLngst en joegen 0111
ru,,' .....eg ilJ een stal.

00 eento zorg onzer nieuwo bewakors Wll.Jl OIiS degelijk te ondorzoeken
en al de voorwerJlOII vall eenigo waarde die wij nog bouten, onl te
oninemen: horloge, geldbeurs, tabak, p!jp. portefeuille, OlIZ.•;on mode-
ge'l"8ngen6 had zijn .paarbankboekjo meegenomen, on de afmo man
dacht dat hij hot goed \·entoken had. Eon loldaat vond hot, ou ûondo
dat h!j er niet8 mee doon kon, ver~heurdo het. Niettego.nstftande het
grondig onderzoek waaraall men mijn 1.akkcn onderwierp slaagdo ik
er toch in 11 frank in I':ilver to reddon. Van wapenon word goon enkel
lpoor gevollden.

Wij bleven in den atal opgesloten onder buitongowoon strengo hewakingj
hot wu "olstrokt yorbotlell mot elkaar te praten; wij konden geon woord
winelon, IU!lfa elkander niet aanûen.

Om 17 lIur gllven de Duihcheu ous 0011 weinig koffiee" oon zoer klein
atukje wit b~ood. Dat W88 onze oonte moaltüd - maaltijd I - .indadrie
en dertig urell.

Om 18 uur werd ons toegestaan te gaan liggen, op de mest1"aalt. Schild·
wachton liojJOll op en noor langH do Ilapenden. Hot lOinskl woord, do
minste beweging was verboden i wij kOllden zelf. onze bandel111iet bewegen
om de wolken Tall Tliegen te ,·erjagon die zich neerzetten op 011' gelAnt.
De naeht ging voorbÜ zonder vcelsllU\p. 'Vil willen nog altijd niet wat or
!Uet onl zou gebeuren.

Op Dinsdag 29 September, om 6 lire, opstaan, Om 10 ure wai koffie on
oou klein ltuk brood. Wij blijven opgesloten, tonder oonig andor voedaol
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voedsel tot den volgenden dag, middag. Degenen die een natuurlijke
behoefte willen voldoen, moeten verlof vragen aan de schildwachten j

Wllnneer bet wordt toegestaan wat niet a!tUd het geval ia, wordt men ver·
gezeld door 0011 aolda9.t mot bajonet op 't geweer.

OIJ WocnlJdag 00 September, des middags, werden wij in boestenwagen8
geladen wall.rvan de vleer bedekt was met een zoer dun laagje stroo. De
deuren ziju hermeti~eb gesloten !Uaar gelukkig blijven de kUkvonllten
opén. Er zijn scbildwachten bU onl; de trein zet zich in boweging.

'fot VrUdag ~ October olltvangen wij \'oor allo voed801 oenige stuk.
ken brood welke do 80ldaten on8 edelmoedig af.tsan vall hun eigen
tIIllt&oen.

111 den II.\"Qnd blijft onze trein lang stilstllAn. Onze schildwllchten gaan
heell. Andore 80ldaten komen in do wagens en schelden ons uit voor
zwijnon; zij deelen vuistslagen cn Behoppen en kolfstooten Olldcr Qnl
uit, vervolgenl gaan zij weg ua de deuren en evenCODlI de k..ijkven8terl
te bebooll ge8loten. Wij bleven zonder bewaking, zonder licht en lucht,
en de trein ging weer op weg.

De wagen8 werden niet meer geopend tet Zaterdag SOktober, dea
'8 avonds. 'VU bevinden OIiS te Zossen.

!fen brengt on8 naar cou gevangenen.kamll, waar \'ooral PranBCho 1101·
dnlen en burgers waren. Oe DuitMlliora verbeelden zich ongetwijfeld
dat de z(wen dagen die wij in bijlla algeheel vaston hebben doorgebracht
ona nog niet geuoeg heltben gebroken. want zij denkcn (:r volatrekt
niet Rail OIIS iets te cton te ge\'en. Do li'ran&l.\hen ueclen huu mngeren
kost met ons.

8trooznkken wachten op ons.
Op Zelldhg 4, Oktober in den ochtend, geeft IJlen ons koffie, maar zonder

conig brood. Dank aan het kleine bedrag dat ik heb kUllnen verborgen
houden. kan ik wilt brood verlltlitnlfell. Om 12 ure witte koollOOp, zonder
meer. DClI avond~ thco, zonder brood el oenige andere eetwaar.

Maandag ö Oktober, del morgens kolfie lI1et slooht brood. Om 12 ure,
het smakelijkste en llIOOit degelUke yoed!el dat wij te 7..oallen genOten
hebben, een soort rrwtenaoell. Des avonds koolsoop.

De mll,l,ltjjuen verschilden in 't geheel niet gedurende al den IUd van
onlVerblijfteZoUt!n. dat wil zeggen tot Zaterdng 19 December: allijd loep
of koffie, on cen klein broodje por persooll \'oor drie of vier dagen.

Orijsaards zooal1 ik on de r.ieiren werden niet tet eenig werk gedwon
gen: maar de jongeren werden gebruikt voor den afUileg en de heratel·
ling vau wegen.

Op 19 December werden wij wederom in beeatenwagens geladen en te
middernacht kwamen wU te Ohomnib. \Vij kregen onmiddellijk lIOep en
brood, mAar zeer weinig. De behandeling ill hier iets betCl-r dan te Zonen j
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',ochteDlU en •...'ond. kragen wü koffie en brood; '.middagt aoepj
.oDlI zeUl wordt onl menu 'ferrijk' met ean lidje kau of wont.

Ter nrgelding eehter, de luizen! Te Zouen waren er betrekkelijk maar
weinig, maar hier I Dagelijbche opruiming Î.I nOÓdig anders il het onmo.
gelijk det naebl. een oog dicht te doen. lederen nond gun wij opjaebt bij
elkander.

\Vjj verlieten Chomllit.z op Dondcrdag 28 Januari 1915 om elf ure in
lOIdatelI wagon. met Itoom'forWarmÎ1lg. Anderhalve dag later, Vrjjdagt
te middernacht 7;!in wij to r.uik. Wü wordell ondergebracht in barakken
waar wjj lOOp en brood 1r:rjjgen #ot:nltJtl vij t:~la"!Jm.

Zaterdag SO, 'wee nildeelingen 'fan brood en lOOp, 'feftrokken wü om ...
ure en kwamen Ie Schaarbeek om 20 ure. Dur kregen wij koffie en brood.

Te midderaat'bt 1'crtrek naar het Noorderstation te SruMe!. Wü mogen
do wagon. nie'ean!er 1'Orlaten dan op Zondag 31 Januari, om 10 ure. In
groepen 'fan &el. laat men on. naar blliten. bildwacbten gepoe.teerd aan
den uitgang 'fan het. .tation, 'fragen of wij dien dag 1'000&01 hebben gehad,
op ona ontkennend ntwoord laten zü ons koffie brengen; een officier geen
aan ieder onzor molkbroodjCl.

In don namiddag was ik th nis. Oordool ovor rnlill vrougdojallou ver
keerden in goede ge.ondbeid. lk had in 't gehool geen tijding nn hen go
had. Niettemin had men mün herhaaldelijk geaohrofen, mij kloeten ge
zonden, en ook geld. lIaar nie'- had mij bereikt 00 ik kwam in BeJgiè1erug
met mijn pIIk un den 1'origen zomer. Wat bet geld betreR, dat i. terug
gefen door de Deu'~d1~ .&ni te Bruaol. Te bU.ÎI had men geen Bobl
mIJoer brienn onh.ngen. Ee...t in NO'fember I toen men mij roocb
dood waande WlU men ingelicht omtrent mijn betlaan door een offieicol
Duiuch bericht.

AII68 bij elkaar genomen heb ik mil niet alle erg te beklagen. Ik beb
oenige kilo', in gowioht verloron; ik begon Brija te worden - 100 ben ik
IIloouwwitj ik hob een dokter moelen inroepon om mijn hoost te ferzorgen.
Maar ik leefen heb mün feretand behouden. ZOOfoel anderen zijn genor·
Ten, hetzij io Duilsc.hland, hetzij na hun terugkom t; ofwel zij zijn krank
zinnig geworden.

Hel i • lOG iedereen weet, Terbodeo onKe lotgevallen te nrhalen en
bofenal on. te be1r:Jagen. lIaar ik ben ZOO oud en soogebroken, dat de
Dniuebere mij loeh niet meer nur Duit&challd louden terupenden, sooal.
bet Ikhijnt dat zij ~..n hebben metaoderen wier tong wat te lang wu
geweelt. Zoo ga ik dan ook ,..n tijd tot tijd naar de oaburige dorpen om
te praten met andere gevangenen nie Duitachland teroggekoord. Zij oot
brelu)Il niot; olko J1IMla hoen do haro, terwijl te Lobbeke, waar ik familie
heb wonen, 517 zijn teruggekomon aan bet oinde fan Januari. In Ij; begin
Tan September mOMten lij een gehl'elen dag ..arcbeeren 'f6ór OuitlChe
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trtlepen, ten einde de Belgen te beletten op de Duittehe... te lehietell;
zij die niet door 8elgi.lche kogel. gedood waren, "ertrokken den eigen
nood nog naar Duitlchland al••nÜllOhutten!" Sinds hun teruglr.omtt
_üner ned oen balfdozijn geetonen, ......ronder een ....n mijn oude Ir.am.
raden die te Londeneel knnbionig was geworden. Allen zijn wel een
1'gRien kilo afruilen. ea 1'elen zullen het aooit lDeer ophalen. Een groot
a.a.ntal meolChea Taa Lebbe"&, hadden ook 1'erbl8l'en in het kamp te
Soltau. Daar maakt men lOep nn beetwortelen en ook ....n 1'ischkoppen.
liet "oodllCl i. dikwijl. zoo walgelijk, dat zwak ka magen lIet niet kunnen
inhouden; een man 1'811 DendormoRde, teruggekomen in ,?Ia.rt 191ü.
beeft mij verzekerd dat oenige bewakon, llirengop de voorscbriften, de
gevangenon d1Vongen om te .Iikken wat zü haddllll overgegll\'en

Onze terugkeer Wal buitenge""oon gomakkelijk en snel gewee.t. Die vall
Tenueren badden hun kamp "erlaten op lAndag 21 Januari 1915, en lI;ij
kwamen eerst te Scbaerbelr:e op Zaterdag SOJanuari; men heeft heli moeten
helpen om te loopen naar 88n tram of een kar; gedurende ltCll dagen hadden
tij nieta gegeten dan eenige broodkorsten, en IOml een beuwort.el of een
Ir:oolrup.

Oö liet dUI wel dat ilr: nag niet kan Ir:lagen. Yut om 't e1"ea: wij
aullen 01Ul berinnere. die nachten op de meshaah, die drie d~n 1"eilenl
ia een beeltenwagen , die lOepen, dat. be.lehimmelde brood en voo,.1
het ongedierte. En let wel, bidde ik u, dat wü lijn vrijgelaten omdatgoen
enkel feit tegen onl WlU ingebracht.; maar boe zou men onl d"l1 wel lIe
bandeld bebben indien onze oDllobuld niet zoo duidelük: ~~'eest nre P

Hoe men zich bl4rger-gelJungenen aan.schaft,

Zij zonden niet enkel .vrÜachutten" naar hun eiKen Itl.nd. Zü
namen ook gijzelaan in plantsen Wllll.t nieta \\"all yoorgevallen. Zoo
yoerden lY al de leden der niot-dienende burgerwacht van Tervueren
weg. De IYlt bedroeg 121 namen; daar vele menl!lCbcn de gemeente
vorla~n badden, vulden de Duit8ebers het aantal aan met de
8et'llte burgilnl die zij tegenkwamen, want r-Ü mOCllten 121 gevsn
genen van Tenueren hebben om iu Duitschland te vertooneo.

Te Tenueren werden de burger.get"angenen· dUI bij toeval ge
nomen. Maar dat waa niet altÜd bet geval. Te Leuven. bü\'oorbecld,
ging men te werk \'olgens andere oogin861en. Honderden burgers
werden ge\'oerd IIMr do plaats voor hot lltatiOll, op 26 Aug.
1914 (zie bI. 91). ])08 nachts llChoot men eenigen hunner dood
en hing men eenigen op. [n den ochtend van 27 Aug. kwam
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een officicr zeggen dat zij die oon losprijs betaalden onmiddellijk
zouden worden vrijgelaten. "Men 1,ll,g toen, zoo verhaulde mij een
professor van Ileuven die tot de groop behoorde, de vrouweu,
moeders, zusters, dochters der gevaogenen komen, mot duiven,
konijnen, kippen, Üeaschen wijn, stukken vleeach, zelfil met een
varken. Voor elke gift, welke dan ook, werd eeo g'c\'angene vrij
gelaten. Eindelijk kwnm mijn beurt sn ik kon DMr huis gnnn.
Zij die niet wnren vrijgekocht, werden nnar Duitsehlnnd gezonden.
Wel een eigenllardige manier 01Jl de scbnldigen te ondencheiden
mD de onschuldigen I"

Het is verschillende keeren gobeurd, geduroude het tijdperk der
groote terechtstellingen vnn 20-27 Augustus, dnt troepen gevan
giln bnrgers nMr Duitschillud ge\'oord, dMr niet werden ontvangen
on naar België werden teruggezonden. Zoo was het geval met
tal100ze gC\'I\ngencn lIit I.eu\·on dio nlUlr Bru!l8Cl werden terugge.
voerd, ver\'ol~ells nlUlr Mechelen geleid, en daar in het open veld
vrijgelaten j hel waa eveneens het geval met verscheidene honderden
mannen, vrouwen, kinderen en grijsaardB te Rotselaer, 'Yeaemael en
Gelrode, ..... ier a"onturen hier in 'tkort "olgeIl. :Uen begon op 25 en 26
Aug. met hen lIit hunne huizen te vordrij \'ell en die in brand te sleken.
Vervolgens werden zij door de 80ld8tOll \'oortgedreven nnnr Leu\'eu,
en met geweld in bce8tenwageos gedrongen, die heil in twee dagen
naar Vuitsehlond bmehten. OMr woonden zij een gewf'ldigcn tWi8t bij
wfUlrvan zij bet \'oorw('rp waren on ten laatste lIadat men heil in het
Itntioll zelf eenig voedBei hlld gegeven, werden wjj opnieuw in de Wtl

gens geladen. Zij kwamen 31 Aug. te llrusBel.Noord, waM UIen hen
in vrijheid stelde, wat wil zeggen dot mon tot hen zeide: wKom er uit
en ga weg." En ziedaar die ongelukkigen aan de deur "an het station
geworpen, bedrukt, uitgeput, bijna dood VIln vermoeienis ell slaap, met
.trammen blik, de mannen de grijBlUlrds ondersteunend, de vrouwen
do kinderen dragend. De Brusselaars, die doze menigte hebben zien
voorbijtrekken, zullen nooit van hun leven den indruk \'ergeten van
do ellonde die zich daM liet zien. Hulp werd onmiddellijk georgani
sceNl en onze arme landgenooien werden opgenomen in verschillende
openbare inrichtingen in Sint Joost ten Noode, Zij bleven daar ver
Behillende wekeo, eer zij nAar huis durfden terugkeeroll.

Hoeveel burger·gevangenen Wluen er io de versohillende kampen
\'all Duitschland: te Coiie, Gutersloh, Magdonburg, .Münster, Sulz
wedel, Kassol, Benne, SoltllU, enz. De lijsten bekend gemAakt in lA
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Brll:ullnis zÜn zeer onvolledig, AaD den anderen kant, roenaehen
die men geloofde gevangen te ziln in Duitacltlnnd, ziln in worke·
lÜkheid doodgeschoten. Zoo heeft lJlon in bot tuin,tje tegenover
het station te Leuven op 14 en 15 Januari 11)15 ccn greppel ge
opend waarin men een soldaat vond \'11Il het 6e Iinic-rcgiroent en
26 burgers van T~euveo, die men ducht rlat zÜ voor het mcercndeel
in Duitschlaud warcn; onder anderen waren daar twee vrouwen
en de pastoor van Hércut,

Veel lieden vlln Tintigny, HoaÎ"'llol en IIJlderc plaatsen van J~UXCIU·

burg, die warcu weggevoerd als gevangen burgers, zijn onder weg
doodgeschoten. Die van lIU880n ziln slechts gered doordot uit DuitiK:.h·
land bevel gekomen was geen gevangenen meer te dooden i io Juli
1916 waren zü nog oiet in 't vaderland terug.

De terugkeer der burger-gevangenen,

In November en December 11)14 ziln teruggekoerd (naar hun
steden, niet naar hun huizen, want die waren verbrand) ongeveer
450 inwollcl'ïI \'ao Dinant, meer dan 400 \'Rn Aar&chot en \'er·
scheidene honderden Leuvenaars1 vall de 1200 die waren weg·
gevoerd,

Velen droegen op den rug van hun jas in witteolievorfdo woorden:
}<J'iegsgefallgene-MûlIsferlog(u', 'llot in Manrt IlH5 moosten die
\'au DiIl/lllt zieh geregeld aanmelden b!j de militaire overheid,
ZU werden overigolls gewllat'8ehuwd dat hun invr!jheida-etolling
een nwelwillendbeid" was, maar dat zU !JU de minste buitenspo
righeid zouden worden teruggezonden nMr Kas~e1. Hier volgen
eellige biljetten aangeplakt te Dinant op bevel der Duitecho o\'er
beden, die olla heel WILt te zien geven V(ln de gee8tesgesteldheid
onzer onderdrukkers.

Stud Oiu3ut.

Ter gelegenheid \'an de lerugkC(!r eener partU onzer burger-gevan
genen, meen ik de burger~ te moeten \ ragen om do groottt mogelUko
kalmte te be'YI8ren, Elke betoogillg zou de Itrengeteondcrdrukking kunnen
uitlokkcn.

De terugzending van een partij onzer medeburgen die gedurende drie
maanden gevangen zUn gewCCllt, ie een daad van wolwillendheid, 0011 daad
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van edelmoedige mell80hliovellbcid van don kant der militaire overbeden,
wien wij den dank aanbieden van het gemeentebestuur ell van de bevolking
van Oinant.

Door haar kalmtp zal de1.O wel haar dankbaarheid willen hewgllen.
lil: maan de teruggekeerde gevangonell dnarelloo"on aan, zoo Ifpoodig

mogeijjk den arbeid t(l hef\"aUen.
Deze maatregel ia noodzakelijk lloowel in het belang voor den gezinnen

ab in dB' voor de gemeenschap.

Oinallt, 18 KOH'lmher 1914.

Voor don afwezige Burgeme6Btor,
K 'l'.uu.ux.

00 lJleen toraadslid.

'VAAll8CllUWllW AAS 8UROEK-OflVAlIOlClfltN.

Do heerOll burger·go, augonon wordou verzocht, wodra zij in dtlllladûjn
teruggek«rd, zich to VOf\"oogcn Ran do KommandRntuur, qUll.i do la MOlllO
(hui8 "au don Ooorgol lIenry) Olll zicli to laten illill,lhrijveD op do lijsten die
daar zijn uoergclogll.

Elk verzuim vau beVollatlland bovol (nr. 128 ,'IUl do Kommandnntuur)
1.a1 8trOllg worden gOltrllft.

Oinaut, 16 NO"ombor Ifl14.

Do waarnomelldo Burgomeestor
lo~. BRlUOSU..

Stad lJiuunt.

Aan mUn modeburgerl.

Do hoor PllLAt:ll-KommQudo.nt hooft mij er op gowe7.en dat het grar van
een Ouitsch wjlitair (to Oemmechenne) Yertrallt en wot voeton getreden i8.

Ht wen8Ch to gclooven dat deze, zólker oDooboorlUko daad niet zal ver·
richt ZUil door een burgor "au Dinant.

na dood i8 iots hoiligll voorni al, hij de ook-rolliug i,,..n vervulden plicht
en, als in hot onderhavig geul, op het "cid "8n eer i, ge,onden. Nationa·
liteit doet er weinig Man ar en ik acht lil't mijn plicht dozeillffedaud openlijk
ar Ie keuren.

E"enoonl il het niet zonder nut er nog COUI op te wü~on, 7.ooa1a mijn
bekendmaking vall dOIl 10e dozor mannd reedl Mide, datdogornoonten vor
antwoordelijk zijn voor dergelijko vorwoe8tingon.
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Een niau~a aan.lag op Duittche graTen 10U de terugzending der geun
genen na.r Cauel tenge,olge kunnen hebben.

Ik 'erzoek du opnieuw de burgerij om den dood te eerbiedigen.

(}jnut, 15 December 1914.

De Burgemeeeter,
A. DcrolS'.

Stad l)illAlIl.

'rOllZICIIT Ol' OE BOI/.OIUI·OI:1' "'~OESII::t

Af'thojfing.

Ik beb de eer ter kenni. Tan belanghebbenden te brengen, dAt van ar
beden hel toezieht op de genngenen uit Cusel teruggekeerd i••fge~hafi.

Alleen de manneu Tan 18-25jaar moelen xieh aanmelden b!i de kon·
trole op de personen 1'erplieht tot militairen dienst.

Oeae kontrole been plaau 1'oor Dinant, op de plaee de III ),leute iederen
1.ondag om 9 ure Duitltbe tijd ( ure Belgi~be tüd).

In de andere plaallen op gewone plaata eu tüd.

Dinllnt, 27 Januari 1915.

De Burgemee.ter.
A.DH01~.

Op bet einde "all Januari 1915 kwamen ongeveer 2.500 inwoners
vlln B!'tlOOnt tegelijk terug. Zti hadden de kampen verlaten op Zondag
24 Januari en kwamen te Leuven Vrijdag 29, te Brueael en Vi!·
voortie Zaterdag 30 Januari aan. Gedurende dien tooht VllIl 5 dagen
konden zij de ""agent niet verlaten waar :t!i ...aren ingepaktj \'oor
allo voedsel mgen tij n'arl brood en waü'r en IOms ccn knol of een
beetwortel. Die vaD Leuven hebben alle mogelijke moeite gehad om
te loopen tot aan de puiohoopeo van hUD huizen. Die van gene zijde
van AS9Che werden Rf~zet aan het :Noorder·shltioo te BrullllCl; men
heeft hen moeten dmgen naar de tram vlln Berchem; hun ge:r.wollen
\'oetCIi weigerden eiken dienst: die ongelukkigen waren in hun
dUllne klccren "an .Augustus, toon men hen uit hun dorp had weg·
gehflllld, en sinds dien hlldûen z!.i nooit €lenig vuur gehad. Die \'llU

'renueren werden te Schnerbeek uit den trein gehaald, en men
bracht ze op kllrren nlUlr hunne woningen.



I)}; SCUEln)INGEN v AS liET HAAGSOUE VERDRAG 109

Op 15 .l<'ebruflri 1915 werden ongeveer 200 Vlal\mllChe burgers
afgezee nnn het Noorder-station te Brussol en de strflnt opgejangd.
De Brusselaars bemerkten boven allen, en met een JlIede1ildell dat
zil niet zochttJu te verbergen, con ouden priester wieu de grüze
haren op de sehouden hingen eu wieus ZWRre baard niet gCflehorcn
muar eenvoudig met de schaar was afgeknipt; meD kon zien dat hil
sinds zijn wegvoering oiet \'ao kleeren had verwisseld; ziln rocst
kleurige, gescheurd.:" uitgerafelde toog sleepte in stukken achter
hem j ZÜ" steek had alle \'Orm verloren; zÜn blikken alll vnn tJeD
opgejaagd dier, \"errieden de vornederingen die hÜ had oodergano
gedurende llOO mo.rtelo.a.rllChap \'an vjjf lDW\ndon.

.E:rkcllnill.1 door de Duitsehers van de ollschuld der burger
gevangenen.

Welke misdnl\d hadden dan die rampzalige bedreven om op zulke
vreehIJI ÜkIJ wijZIJ bebandeld te worden ~ Gl.'<ln enkele; de Duitschers
Prb.cnnen hot zelf, geen enkele (2e Grauu:botk, nO, 87). DeDuitecho
on.!rhodotl hoboon (lan de llel~ische dagbladen dIJ volgende kloino
nota gezonden, dio wij overnemen nit l'Echo dt la Prcs.~.. i,/t,,··
1mtiona(e, \'an 3Q Jalluari 1911l:

Do opperbc\'olhebbor \:Rl' !lot Ouitscho leger hooft do terugkeer naur
Bolgiil loege'Iaa.1I \'an de burgorl!jke Belgi5Che gevangenen tegen welke:
1°. gooll zaak bij het militair gerO<lht8hof aanhangig ia; 2°. die geen enkcle
straf van welken aard ook te ondergaan hebben. Hij gIJ,olg kunnen alle
vrouwen (17) en 2.5':7 man non nall.r hUil Illnd torugkeeron,

1)0 opperoo\'olhobbor vfln het DUÎtsche leger ie do Keizer. !lij is
het dUil, die de onschuld der gevangell burgers erkent. )Iell kan het
bIJtrcurcu dat zÜIl rccht\·ao.rdigheidage\·oel hom er niet toe gIJleid
heeft om bij dezelfde gelC'genhcid terug te trl'kken wnt hij in zün
tclegrilw AllO President Wilson \'11.11 de burgers ge'l.egd hoeft.

Zoo bans, zoo knceht. In con onderhoud, toegestaan uno een corres
pondcnt VRn do K. A. Z. (zie N. R, r.,20 f.<'ebr. 1915, ochtendblad),
heeft lluroll \'on ni~ing, Gouvernour Generaal in BcIg-Wg('7,egd, dat
hil up de tllleillt mogelijke wijzo de burger-gevangenen die in Duihleh·
Innd geinternc<'rd wnren naar Belgij: he('ft Inten t('rugkcerclI, t('u
minllle heil wier ollschuld bcwcl,'en was. Het iJl goed hier aan tUl' te
vQegen, dat tot Ilog tue sll'chts dIJ YIRIllllsr!le gl'\'Angenen zÜn terug-



gekomen (behalve bet grootste gedeelte van die uit Vlaanderen) en
die ,'an Dinant. Wa~ de gevangenlm ui~ de Waalsche provineiln
betreft, tg waren DOg niet teruggekeerd in Juli t915.

De Duit.scbe overheden wisten ongctwüfeld ,inda langen tüd, dat
de veroonning dezer burgers een retbterlü~e dwaling WlU, of lie"cr,
dat men te naar Duitachland had gezonden om de bevolking daar de
gelegenhC!id te geTen ,,!e-çend gevangen vrüschutten" te kwellen en
uit te &ehelden, En tocb, men heeft hen oorst naar 't vaderland terug.
gezonden, op bet oogenblik: dat de Vreet voor bongerllnood DuitBch·
land noodz.aakte om beslag te leggen op de voedingsmiddelen en I'Ün
bevolking op ranl:8oen te stellen. Uet ill dus volstrekt niet uil rt.'Chr·
vaardigheidazin dat men de burgergevangenen van België (en gedeel
telÜk ook die van Frankrijk) IIAar huil heeft teruggezonden: bet WlUl

sleehta een maatregel van bezuiniging; men wilde eenvoudig ver·
müdon dat tlj hot Duit:sche brood zouden eten dat al te kostbaar
geworden was j UIen wilde ze liever Dun de AllIcrikaalllKlho weid,,·
digheid overlaten,

En al, ~ij ten laatste naar hun I"nd teruggekeerd ZÜnl hno behau·
delt men te dan P Heeft men ten minste die 7.orgen voor hen die de
slaven kooplieden hadden VOOr hun "warte lading? Zelfs dat niot,
want de negerjBgen hadden er geldelyk belang bij de handelltwaarde
nn hun kudde te bewaren, ter'A'ül in het oog van het Duitsehe mili
tarillme de BelgiAChe burgers Diet tellen: & id Kri~!

S. Oe .,Uelgi.!lche gruwelen".

De voorgewende gruwelen der Belgische burgers tegen het
Duitache leger,

Om de slachtingen aan te richten Vo'urmede hy ons land doodelÜ·
ken echrilc zou inboezemen, moest de Groote Staf troepen terz.ijDer
beschikking hebben waarop hij onvoorwaardelük Icon rekenen j die
niet ,.ouden terugdeinzen voor de allerbloediglte taak en voor wie
geen enkele daad van onderdrukking de maat zou oveffIChrijden. HÜ
mOCflt er ...eker van ~ijn dat men zonder lLBnelen zou gchoof7.amen,
wannoer mon, zooa1a te Dinant, den dood geilUItte van 700 mannen,
vrouwen en kinderen. Om Itoldllten to krijgilo, die zich Olot zulke bar·
baanohe <lilden - volkomen in IttrÜ<t met don miliuliren geost 
zouden beillsten, WUit het Itchrikbooltl "Illl den "vrij8Chuttor" mis
8Chicn niet toereikend; want onder hen zyn tooh ook dappere manucn
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die niet idderen en beven "oor weer""olven-praatjes j er konden
onder hen eerlüke meoschen zijn, wien diefstaloon afkeer inboe!emt
onder welken nlLRm men dien ook: voonllelt, en die zich niet zouden
111ten verleiden door het lokaas 'fan plunderingj allen zün niet zoo
doordron~n van Kultur al8 die officier, die voor telde de "vrÜlCbut~

WI"lI" nietopllagtedooden, maar hen doodelijk te wonden, om hen ,.er
'faiRene langmaID te laten sterven zonder oenige verwrging(bl. 431).

Soenj maar dew 8Oldateo, zelfs de ZAchtmoedigsten onder hen,
zouden het bcachouwen a18 een heiligen plicht om misdaden te wreken
~n tegen onachuldigcn. J.lLRt men hen doen gelooven dat de
Belgen needzame Duitsehe kooplieden bebben gemarteld, dat zÜ
gewonde soldaten, buiten 8taat zich te verdedigen, bebben verminkt,

•of dat xij dum-dum kogels gebruiken. die afftChuwelüke wonden ver-
oor7Aken "ier genezing bijna onmogelük ia .• , en dan zullen die sol~

dIlton nog slechts dit eene idee hohben: den centen Delg den beste die
in hun handon valt te doen booten ,'oor de misdaden waaraan zijn
landgonooten zich hebben 8chuldig gemankt. Voor hun dorst nllllr
"'l'tU&k valt elke onderscheiding weg: kind, grij8aard, vrouw, man,
allen verdienen goJij kei ij k gestraft te worden .• Van dat oogellblik llf
zal het niet meol' noodig zijn vergeldingsmMtrogelen te bevalen,
.....nnl he~ legor 7.&1 maar al te zeer geneigd zÜn zieh onmcedoogend
Ie toonen, en oog voor oog en iand voor tand te eiachen , ten
einde aan alle Belgen zonder ondel"llCbeid de gruwelen betaald te
zelten tegen onaehuldige Duibchers bedreven.

Eeniue beschuldigingen.

Jui~t deze zielstoettand hebben de Duitaehe leiders ",eten te gebrui~

ken. Onmiddellük na de opening van den veldwebt zijn hUil dag~
bladen begonnen met het achrijven van artikelen wll8rin de gru~

welen verhlLRld worden door Belgen bedreven, artikelen die iemand
kippcvel doen krijgen. Belgische Trouwen gieten petroleum op de ge
""onden en steken ze in brand j gewonden in de hospitalen aan bun
zorgen toevertrouwd werpen zÜ uit de vensten i zÜ werpen kokende
oli~ op de soldaten en stellen er zoo 2000 buiten gevechtj zij han
leeren gewoor en revolver even behendig a1l de mannen j zij
wurgen <1e 80ldnten en stcenigon hen; zij snijdon hun do ooren af ell
sleken hun do oogen uitj zü bieden hun sigaretten aan die kruid
be,'o.ttcn, welks ontbranding hen blind zal muken. Zelfs de kleine
moisjes \'an tien jaar maken zich schuldig aan deze afgrij8lijkhoden.



lJo mallnen zUn geen haar beter: \'oorCCl'llt ZUil 'lil allCD .. vrüecbut
oors'\ zelre wanneer zij zic.h voordoen ale eerzame oDderwüzere;
verder luipen ze onder de automobielen om do heltuurdenl todoodcn i
zg vermoorden met een mL'lleteek in den buik vreedzamcdrinkcrej
zij eehietcn lafhartig een officier dood die bun een bekendmaking
voorieeet i zü Olaaien de beenon af van IlOldateu i zÜ maken de gewon
den ar op het slagveld; zij IInijdcn hun de \'ingcra af om bun ringen te
bemllchtigfn; zy sluiten bedwelmende pooder in brieven om degenen
te 'fcr~ftjgendie ze zullen openen; zy laten 110Idaten in ruilen uilen
om bun op bun gemak te martelen; wir h('t meo5Chlievend teeken
van bel Roode Kruis huudt bun moordende armen niet terug; r;ü
&ehil'teu op do dokten, op do verplegen, op do auto', die de gewonden
ver\'ocren,

nat Uien de 80Idaten vertrekkend IIRRr .&lgië deed gelooven dat
hUil tegeulitandera afschuwelijke barb3r('1l ZijII, en dat men hen 00
:dtlldfl llIot brandend verlangen om de onlChuldigo elachtoffen der
llolgon to wroken, blükt genoeglJUlUl uit do \'erhnlen van 't begin \-an
dNI oorloJ{, Zio bU\'oorbeeld iu 't \'erhaol \'all Inslag vmtCJw,.{,roi
(bI. 229) het ongeduld wlU\rmooo de 8chrüver het oogellblik nfwacht
om België binnen te trekken ten eindo deel te nemen RRIl de wrtlak.

oefcningen, en '-Un vreugde wanneer hÜ ton laatste de huizen in de
allCh I(elegd en ccn pniltoor aan een boom opgchan~en ziet. (/ig, 22).

[0 't voorbijgaan zij opgeUl(!rkt dat de 0 tenröken, verlangend onl
den oorlo,l;" Ie verklaren ook "Belgi&cbe gruweldaden" ven.onnen
hebben. In baar antwoord op de OOltenrijk·lIongaarsebe oorloglVor
klaring heeft onw rcgeering geprotesteerd tegen deze lasteringen
(1~ (lroul('!J«k, nra, 77, 78).

•• •
AI d('w "erbaJen :z.!in eerst nrschenen in de dagbladen. WeIl men

moe' er r;icb niet o\'er \'erwonden'n, als in oorlogstijd, WftnllNlf
de gemoederen \'erhit zUn I dagbllldllchrUvere gaarne geruchtma.
kende herichtco 'crllJlreidclI zonder zich de moeite te gevNI hun ccht~

hoid tu ondcrzoeken. Maar \\flt niet kun geduld worden is, dut men
Zil opnieuw gedrukt heeft toen hUil vnl8chheid wo blijkbaflr Wl\f! go·
worden dllt zolfs de fUCü,t bevouroordccldel1 IIIIM lllOestCII ziell, 'Vii
kellnen tW(IC gc!>Chriften geheel gt'\\'Üd nnn do ~ruwoldallcll door tlo
Belgen lK.'<1re'·en: Die JJtl9i ,.JUH. Grt'u..ltlJltn cn Btlgi'4clle }\ri,!P-
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gr~l. lIet reeds aangehaalde werk, Dj~ W(Jhrh~it iiber d~n KrÎtfJ,
behandelt ook breedvoerig de7.e gruwelen. En er 8taan ook niet weinig
bijzonderheden in de goschriften Lüttiek en Di~ ErobtJ"lmg Belgims.

Wü ge"en de letterlüke vertaling yan oenige vernalen gekozen uit
de IUce8t afgrüselüke; waut wij zijn vlln meening dat de beste pro·
paganda tegen de DuitBohors be8taat in bet vorspreiden \'au hun
eigen propaganda-8chriften.

Uior volgen oenige uittreksel8 uit Di~ Belgûch~'1 Gr~lleltattn.

Ulttrekscl uit dOIl voldbriet van oen Duitscholl strijder •

•Dicht bU ... trok Een wij Bclgiö binnen; wU tün op bet oogenblik te ..•
Hier i~ 811011 verwowt: do etrateu zUn gobarrikadoord, do tolefoon- on tolo
grallftUnon vernield; de bruggen hoon men laton springen. De inwonen
worden zeer etreng behandeld. Benige doodgeschoten. anderen opge
hllngen on hun huizen zÜIl Terbrand.

,Z[j haddon dan ooE gruwelijke wroodhedon begaan zooale: deoogen uit·
geBtolten aan kinderen 'VaD Duitsche ouders ;de tong, ooren, neusafgeeneden
VIUi geungen soldaten (vooral van de kavallerie), beu opgehaugen lOet
hot hoofd naar beneden, bon in broodovens geworpen, enz.

Wan noor deze dingen aan den dag komen, wordthetgoheelodorp b!jeen.
geroepen; de bewoners wordelI gedood, en de huizen in brand geetoken.
Meerdere wollen z!in vergiftigd."

Verhalen VAn geloofwaardige ooggetuigen.

Gottfried TtIlub, de vermaarde Iltedikant en nfgovanrdigde van don
Landtag be,preekt de volkswoede to Luik.

!lij heeft een artikel gescbreven, geplaaat in j)i~ lJitJe onder den titel:
,I-:on dag te Luik." Een geneesheer van Akon had hem in z!in dicnn..
auto naar LuiE gebracht:

, Duitaebe loldaten waren ingtlkwartierd in een llChool; de Iuitenallt had
bun op 't hart gedrukt zich bohoorlijk te gedragen ; hU had getegd dat :r.ij
niotl behoefden te \·reo:r.oll, want al die ondorwüzers waron geschikte mon
echolI. Zij waren du, ruslig. hlaar lang:r.amerlulIld gevoolon :r.ij zich niet
meer veilig; zij zion verdllChto bewegingen; z[j bomorkon dat men beu
verdoolt; zij ontwaren dat Dlon van aohteren vuurt op oen majoor; daarop
zien tij goweron gericht op hen, en zij komen tot do ontdekking dnt al
die onder"'ijzcrl vrijschuUorl zijn, 'Voedo maakt zicb van hon moeitor.
Do verwOOIIte huizen getuigon van ho~oon zij dedon on van wat volgde;,



een denoldalen nrhaaltab een heel ge",oon feit dat hij j mannen tegen
den muur plaatste en hen tegelijk doodde. Ziedaar hoe de oorlog er uitliet
Neen, het is geen oorlog, bel is een slachting; en het Belgisehe ,.olk alleen
is ,.erantwoordeIÜk. Het is het ",oeate gepeupel dal ons dwing$, tot. zulk een
ge",eld. Wij ,reten heden, dat al ",at in de bladen .tond aangaande ,.ermin
kingen, werkelijk: waarisl ...

Eon onser soldaten heeft ons verteld hoe hij een der onderwijzers het ecne
goweer na het andere II:8g wegwerpen, onl er 0011 te nemen dat pàl geladen
WUI en aanlegdo op hen die sonder vreet! in huis gekomen waren. Hij had
oon dOl!:[j1l geweren gereod gemaakt om op laaghartige wijl!:O te moorden.
Dit w... de handelwgae van de bo,.olkingJ die .telselmatig ,.oorbereid
WaL Het .ou een IIebreeuwende onreebhaardigheid .gn het Duiuehe
bloed, den Duibcben geest, en den waren munenmoed der Duitichers
niet te beechermell.

De puinboopen der dorpen zijn geen belcbuldiging togen Duitaebland;
lI;ij I.Ün een oDuitwilehbu.r teeten ,..n de lehande '.raarmede bet Belgillebe
yolk zieh bOOokt heoft. Wio zou gooacht bebben dat de barbaaraehheid ltOO

dioht aan de gron1.on hoor8Clitol Als1.ij te Aken. gupelI, Jnlieril, gekomen
waren ... men durft er niet Rail denken! Men ,.oolt een achok door"Ü n leden
VAren all mell denkt dat die menlChen die daar J:ooo,.en grootten, OJI

onze rijtuigen zullen yuren en onl hinderlagen zullen leggen, miuehiou nog
delen uond. De ondergaande zon goot gouden Itr.len O"er hei land8Cbap.
7..on, waarom ziii gij zoo ...reed ?

Hfllcieele belooning van "YrUsrhutters·'. ill België en .~rankrljk.

Op een kaart, ge:iehre\"on door een IOldaataan een familiolid te PillInoek,
,'crhaalt hij vernomen te hebben dat de Beigillelul reg60ring 60 frank had
uitgeloofd alln de inlalldsche burgerbevolking voor ieder Duitschen 80ldllai
door haar gedood.

Deu tijding wordt bel'estigd en aangevuld door helgeen een rHerve
luitenant ICbrijft aan zijn ouderl la Leutenherg. Hij zegt dat men op
een doodgeeehoten ,.,ijte.hutte:r een bell'ül boen guonden waarbij de
.'ran.IChe regeering hem a1.l TrijlChaher ertonde en bem een .Iari. toe
kende ...n 50 frank te maande.

Hei volgende verbaal i. genomen uit ft &1giaûle Kt"j~g'g,.e",l". Wij
gC\'en 81cehta de VOOrnM1D8te p8M1uISCn.
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Een RJU'ht vall "f!r5chrikklngell op hel slag'-f!ld.

Hij werd gewond te Breuous:., in de geveclneo voor Luik. Een .hrap
nel! bad hem eeo .rm verbrijzeld en een diepe woode indelendl!:l!treek
toegebracbt ...

De zw.argewonde kanonnier lag uitge-trekt zonder hulp opeen glooiing
die gelukkig met Itroikgew.. bedekt "'at':. •..

H!j dacht metsehrik Aan do hycna'8 VI'" hot Ilagveld, waot ziin kame
raden "adden hem daarvan gelproken en hij zelf had reed. argrÜlelij kedin~
gen gezien. [n ziin vorbeelding 8telde hij ze zich nog schrikwekkender
voor ...

PlotlOling boorde hij een angltige wanhoolilkroet, gevolgd door de vol
maalute ltilte.

Oe pogingen die hij deed om te zien waren lOO heTig d.t J:gn oogen bern
er pijn van deden, maar het Wal onmogelijk de duilternil te doorboren die
reed. over lt veld wu neergedaald.

Nog eenll een schorre keelklank, halr onderdruk-t, en d.n nog een. Nti

....iat bij bet; het beetlmeneeh Je.....m een prooi zoeken_ Een dolle neeII

overmeet1erde hem en gar hem de haeht, hem die daar zonder buJp ......
• chtergelaten, om de plaau die hti reed. uren inn.m te verlaten, en
.pijts de grooute ,marien te kruipen onder het .truilr:gewa.......r bij
zich verborg ...

Degcdaante W&I nadorbij gekomen en hÜ kOIl duidelijk twoo vormen on
derllOhoidell die zich over ieh heenbogen, op 20 DIeter afitand van hem. Zij
kwamen nog dichtor bij. Uil ug tocn zeer duidelijk" dat een hunner een
nou .... W&I, die een uk drocg; ill de hand Uil den .nder zag hij een gliD
tterend Toorwerp. nu wilt nu A'enoeg.

Hij h.d opnieuw een bezwijming. Hij keerde zich op zijn andere zijde op
dat de pijn daardoor teweeggebracht zijn bewultzijn zou be.....ren. De Tor
men k",arnen bij hern,en toen gebeurde bet meest ar.ehuwelijlr:e wat bij ooit
'In zijn Ic.cn gezien had.

Jk byena', van het .lagTeld bleTen op lien paMeO .f,(I,od'l" hem ltaan;
hU zag d.t llij zicll bogen OTer een ge",onde die daar lag; hij hoorde eeo ge-
knara; daarop een lang gekerm; daarop Dg hij vol schrik dat men het blin
kend Itaalltak in de oogen van den bezwijmden eoldaat. Toen, tengevolge
der gruwelijke pijn, kwam de gewoodeeen oogenblik totûehzelron hiereen
jammerlUke Im.rtkreet aan.

DARre11 hetzelfde achorro geluid dat hem hot bloed in de aderon deed
stollen. .

Hij zag toen dat do twee monden do "akken van don gewonde ledigden
en wat ,-ij dllr 'fonden in den uit medenemen.



116 BEJ.OIr.'S VEIlZET TEGEN DE DUITSCIfE OVERJll:ER8ClII,NO

De ontaarde vrouw gaf een schop tegen bet ontzielde licbae.m, en toen
richtte het paar zich naar lUidere alaehtoffor•. Zij 1.oobten zorg'fuldig in
alle richtingen en zagen het liohaam l'an den offioior, wiens pislooi onze
kanonnier had weggonomen.

Zij deden nog oon drietal stappen i toen brandde een schot los, en de
vrouw 'fiel neer met een luiden kreet.

Het monster, dat lIeker niet gedacbt had aan oenigcn tegenstand van llÜn
slachtoffers, stond oen oogenblik: al. nrlamd j dan gedro'fen door :!lÜn mis
dadig instinkt, boog hij zioh voorover om den zak weg Ie nellIon, die uit de
banden der vrouw gevallen waa. !raar op hetzelfde oogenblik klonk het
tweede schot, ell liet monder "iel, getroffen in het hoofd.

Toon bega veil de krllOhten on1.on held. 1I0t wapen ontviel aall zUn hand
en do martelaar viel in eon weldadigon zwijm ....

De volgende ,'crhalen zUn ontleend IUtn het hoofd8tuk ~Leuveo en
de Bclgi8ahe gruwelen" in Die lVahrhtit liber dm Kl'ieg.

Te Akeu heen mcn in een hOtlpitaal een zwaar gewond Duitach soldaat
gebracht, een slaohtoffer van de ranatieke Belgieche bovolking. 10 0011 Bel·
gisehe plaats had toon iJem eell hui. biullongooragon wal'lrop de vlag woei
l'an bet Roode Kruis. In plaats van hom to hulp 10 komon hadden de bewo
nen van genoemd huil hem van de oorlte vordioping op Itraat gelmoten,
on waron zij vervolgonl 011 de vlucht gogaAn. De loldaat l!al zich woeilük
herdellen,

1n eell Rolgiech dorp vroog een Duitsoh offioior om iets te drinken. Do
kroeghouder bracht den officier in de zlUIl, goort hem een glas ..... Ün. en Ier
wijl deze dit uitdrinktlteekt hij hem oon tDOII in don onderbuik,

Te Luik hobben de vrouwen kokende olie uit de Vl:lIlstcra op de IOldaten
geworpen. De }'ranflCho 1101'1 beveatigt dozo belfdhafiige daad en zogt dat
Belgische arbeidcuvrouweu op dC1.e wij!O 2000 Duitache soldaten buiten
gel'ooht hebben gCBlold.

Een officior gaat oelL hui, binnen en vraagt iots to drinkeu, IiJr waren
niets dan vrouwen aallwezig. Op bet oogfJllblik dat de oJlic.ior :t:ijn glas op
heft valt een schot uit den greep "rouwen en trert bcUI ill den rug.

Een straatjongen biedt een &olduat sigaretten IUIl on goort hem togolijk
een kogol.

Een witto Ylug wappert op den toren coller kerk. Eerbied voor Godshuis!
En zie, ICbotcn weerklinken uit de dakl'euslcra.

De dapperen die all ..ulo-bostuurder dionlt doon on "oorlgaan lot bijna
in de gevechtslinie. ondergaan o"oral hOlzolfde lot. Overal waar zij door
Bolgiö trokkon, gAall zij door oon regen viln kogel, on worden zij goniopig
ltangevullen,

lk hcb gesproken lIlot COII l'Iuto-boatuurder die OCII schampschot aan het
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gezicht bad en oon verbrijzelden vinger. ~ijn luitenant hod een kogel
in het been gekregen. 1\10n had hen te Oemmenich beschoten uit hot
struikgowlUl ....

Ec.n gewende loldaat verbaalt :
.Mijn metgezel .... iel aan mijn zijde met eon kegel in 't boon i hij kon zich

niet verder voortbewegen. Een weinig later werpt zieh een troep van bet
laaglte gepeupel op hem en - hel walgt mij het te verleIIon oftehoon het
de Jluivero waarheid il - oon hun nor maait bern met een groote zeil do
beide beenen af. Ik zag hem lIog toen wti ons omkeerden."

'fwee ~woodlOhe t1ame., M~vr. Dllgmar WalthIer on haro dochter, die te
Bad BUlbaob vertoefden bij Akell en veel treinen mot gewonden gezien
haddoullChroven ill het begin van September aan het Zwoodsehe Dagblad:
Va!!"" N!JMler, als volgt:

.00 Ouit4cben zijn bijna allen gewond geworden iu don vrijllChutters
oorlog. Onder de gewonden warelI ook leden ,'11.11 de .JungdoutlOhland"
(palh'inden) wien Belgische Houweu do ooren hadden afgesneden. In de
BelgillChe stad Demenil hadden de Dlliteeherl twaalf gekwettte landgenoo
ten bijoengebraobt, op eelle plaatI. Toon do hospitaaJ-lOltlaten zieh oonige
oogenblikken ,'erwijdord hadden 0111 do :l;ll.<lht-rijdende auto'l to gaan halen
die hen zoudon vervoeren, kwamon venohilleude BelgÎsche \'touwon met
haar kinderen flflllgeloopen. Zij wiorpen petroleum op de klcederen en
liebamen der ge.....onden. Op vele huizen hadden de Belgen zelfde Roode
Kruis-vlag gehOlOben. Oe Duitsehers vol vertrouwen brachten do gewon
den daar binncn. Maar zoodra do r.iekendrager. waren heongegaan, wier
pen de BolgillC-he vroulll'en de gewonde 011 hulpe100ze Duitschora uit de
ven.te.... Mevrouw Wa!dner verzekerde dat zU een groot aantal dergelijke
gobeurtonisson kon verhalen."

UiUrok801 overgenomen uit hot RerliJltT' 'l'ugeblafl vau H Sept. uit oen
brief VUil de militairo post van het iJegin van Augustus:

~Na den tocht door LultOmburg, waar wij brood on water in overvloed
kregen, legerden wij in bet dorp Tavigny. l'lier ontvingen wij den Tuur·
doop. In den naeht, OUi 1 uro, lAgen wti in een I<lhuur; oen moorddadig
vuur werd plotseling op onl gericht. Een kameraad die de deur van do
schuur opendo viel aan myn t:Üde, door con kogel În het hart getroffen.
Ik kan de vreelelijke oogenblikken die volgden niet beschrijven. Wü had
den twee dooden ell zes gewonden. Wij wierpen onl onmiddellijk buiten do
110huur en toon begon eon vreeselljk straatgeveeht. Do vrijllOhuttori en do
BolgillOhe inwonOrl wild'en ons vernietigon. Er waren zelfl vrouwen on
jongo meiljel. Toen de mOrgen aanbrak hadden wij 38 Belgen gedoed en
40 geyallgen gemAakt. Deze moeIten do doodon begraven en toon hun
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oigen graf Joh'oll, want z!j werden volgene de krijg8wOt doodgo8Cholell.
Zulke gevallen kOlDen dikwijle voor. De beW"onere kwamen schijnbaar
vreedzaam uur OD. toe, en dan belKlhoten :Eij on8 in tien rug.'''

'l'en laatlltc eellige uittreksels uit !AUticll.

Yergit.

De militaire kerrll$pondent vall het Berliner '}'ltgebla1t meldt hoi vol
gende:

Op het hoofdpostkantoor te Luik bevinden zich duizenden brieven en
drukwerken die binnenkwKwon voor de kOlllst der Duitacher~. Het ie vast·
gesteld dat een onberekenbaar aantal dezer brieven con narkotiech poeder
bevat. Do oftîcier die aan 'rhoofd ie ge~teld heeft de Iloat laten 81l/Hen, .....ant
het verblijf op de kantorelI ...../1.8 onmogclijk gew~rdon. De Belgen bebben
dUB middolcn gebruikt die in IIChandelijkhcid niet kunnelI o\'crtroffeu
worden.

HYIHIl\'8 nlll hel ~llIg\'ehl.

Heden hebben wg een jongeman govangen genomen, die in 'lijn zakken
14 Hfgesneden vingers had met ringen .... Men booft gewonden de oogen
uitgcru kt, on do slagader aan de polsen doorgesnedon ... ,

Uitgerukte uogell, llll1-.

'.,. Vandaag braken woel' straatgevochten uit met de inwoner•. Wij
hebbon niet te dooll met opon vijanden, maar met verraderlijke beesten.
Een paar kleine voorbeeldon:

Ongeveer SO officieren on lloldatoll worden verpleegd te Aken in hospi
talen. Hun lr.!i n de oogen uitgerukt. Officieren hebben verblijf gehouden in
de huizen vlln graven on prinsen i des avonds verzocht mell hen nan het
di nor i z!i werdcn onverhoeds lI.ali tafel o\'orl'a\len cn gedood.

Dit is "!Ilkweg nflKlbuweltik, veol gruwnmer dan in de dagen '"an dcn
derligjll.rigcn oorlog.

(Uittrekiel uit een brier vall een oolllpagnies-oommandant.)

De ualschheid dezer beschuldigingen.

Beno opmerking dringt zich Rl dRdelük nMr yoren, De "cr·
halen zijn gedaan door ooggetuigen die ~geloofwl1ardig" l.ijn;
nu, ieder onderzoek is olllllogel[jk, WUllt men noomt nooit een
<'Iatum; en daarenboven wordt de naam der plilt\IS slechte zclden



m: BCIIENDlSOEY VAN liKT IIAAOSCUt: n:RDRAO llU

gego\en: in Die 1Jl(lhrlttit, komen lechte vier plaatsnamen voor:
{.uik, Oellllllenieh, '1'aviKny en Dernenis.

l.>cmenia (bI. 111) bestaat nie~ en wij hebben ona vergeera
argevraagd van welke plaats hier aprake kan zijn. Wat iJ er voorge
vallen in de drie andere genoemde steden P Te T8'figny (bI. 111)
hebben de Duiblchers nooit wrfUlkoereningen uit te voeriln gehad i
geen enkel menseh i. daar gedood, geen enkel huia in brand gt'ltoken:
men i. dur eenvoudig overgegaan tot de stelselmatige plundering der
plaats. Nictl is er ook gebeurd in ee.nigè naburige gemeente, die de
verhaler tOU hebben kunnen verwarren met Tavignr. Ook iA cr hier
geen verwarring van namen met '.rintign)' i in deze laatste plaate zij n
de Duit8eben op de gruwelijkste wijze te werk gegaan, maar votgan.
een geheel vCl'8Cbillende methode. Wat Gemmenicb (b1.111) aangaat,
wij hebben geen inlichtingen omtrent hetgoon daar is "oorge,'allen.
~iettemill kunnen wij "arklaren dat daar goen enkel huis În brand
gestoken is. Nu is het wel zeker, dat indien do Belgen daar dl! wreed
heden bod reven hadden door do Duitschers vermeld, do'tell het dorp
wel zouden in bro.nd gestoken hobben; hot is dU8 hoogst wMrsc}lijn
lijk, dllt in Gemmenich niets is voorgevallen, Aren kan hetzelfde
zeggen aangaande Luik of liever aangaande Uerstal, want het i.
daar, dil' de vrouwen kokende olio op de IOldaten wuden geworpen
hebben. MIlIlr geen enkel hui. ia or in brand gestoken, geen enkelo
vrouw ia er doodgctchoten. Kortom, op de eenige vier namen \'an
BelgillChe plaat&en zijn er ner verval.sehingeo.

ln Juni 1915 ontvingen wU Uft JVjtbofJ.· OM' d~" ~rijv/lldtwt

oorloy in B~lgjl (Die Ilijlkerrulrtll&idrig~ PiiArlmg du bdgiaclltN
Volbkrieg.) CD het boek nll den beer Gruahof over do aehnJd nn
België (Otlgift.. -"'ebld), Wij bebben den tüd nog niet gehad om
ze te onderzoeken, W8.llt de studie van Duitaehe documenten ia altijd
lang en ingewikkeld. En daarenboven, dient het voorbeeld "an J~uik,

Demeni8, Tavigo)' en Gemmenich niet om ons te toonen, dat voor
aleer wij do bijzonderheden in die "crhalen meegedeeld aan een
ondcn.oek onderwerpen, wij in de alleroonte plaats moetcn nagaan
of het feit zelf eenigen werkelijken grond heeft?

Haar belachelijk karakter,

;nen Y.lli zekor wel geen weerlegging van ons verwaehten \'aD al de
beschuldigingen die in deze propaganda boekjel vervat zijn. Velen zijn
volkomen belacholijk, zooll18 bijvoorbeeld hot "erhaal van de no.rkoti-
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lIohe poedors op hot poatkantoor te Luik j dio vlln de afgeaoeden vin
gers van dooden 00 gowooden, en vervolgoDa zorgvuldig bewllllrd in
eeD zak (men vrMgt zioh sf waarom). Do kokende olio gOBohiedonia is
al evenveel waard i tracht u te verbeelden welk een onwaarschijnlijke
voorraad van olie die nauwen moeten bezeten hebben die danrmede
2000 DuitBchers zouden gedood en gewend bebbeo; 00 daarenboven,
marcheert het Duit&cho leger niet in bet midden van de Btraat, of be
zaten de vrouwen miaaohioo.ook bijzondere toeatelicn om Btralcn \"Ril

het kokende vocht op een afBtaod te werpen zonder gevanr voor
haarzelf I

De legende der uitgerukte oogen.

Laten wij er ons toe bepalen de legende te onderzoeken der uitge
rukte oogen; dezo komt hot meeat voor in de peonevruohten der
J)uitBche BChrij vors, omdat zij het meeat gcachikt is deo afBchuw ell de
verontwaardiging der lezen op te wekken, Welnu, haar valschheid
blijkt uit onderzoekingeo ingesteld door de Duit&ohers zelf. Niot 8110011

hebben hun dagbladen, vooral do Kijlnj8ch~ Volkszeitung on do Ver
u-rirts bU vorschillendo gelegenheden in hot licht gesteld, maar
ook een officioole kommissie door de Duitsche regeering inge
ateld beeft erkend dat ~,. g~en ellbl geval butaal waarin oon
gewond Dnitsoh Boldaat opzettelijk is blind gemoakt (2e Grallltootk
nO. 107 en 108).

De Duit8ehcrs bekennen 7,elr dat de oo80llUldiging ongegrond iB.
~.rlUlr zal doarom hUil pers ophouden er gebruik Vfm te lORken P De
Külllischt ,Ztitltllg van 15 Februori (uitga\'e van 4 uur) olUlr aanlei·
ding van eeu artikel vnn den hoor Etienne Giran, predikant hij de
Waalsche gemeente te Amsterdam, verklaart nogmaals datde Belgen
de OnitBche gewondeD mishandeld hebben. Men zou zich afvragen
of de Belgen niet alle Duit8Che intelloctuoelen hebben blind ge
maakt in moreelen zin.

Een,ander voorboold. In Fehrunri 1~15, dat wil zeggen, toen gcon
mlkele eerlijke Duitschcr nog kou gelooven aan de logende der
uitgerukte oogen, protesteert de VOrlcarts tegen een boekje gedruh
in 150.000 exemplaren, en verkooht aan 8Obolierell voor pf.,
wfLBrin men voortgaat de Belgen te besohuldigen van hun ge.
vangenen te hebben blind gemaakt (N. R. C., 12 Februari 1915,
ochtendblad en 19 Februari 1915, ochtendblad).
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Hoe de Belgen de Duitsche gekwetsten en gevangenen
behandeld hebben.
De Regeering te Berlijn handelt eveneens alsof zij onbekend was

met de verklaringen van haar eigen Commissies van onderzoek. Om
generaal Lamao, krijgsge\'tlngcn in Duitsehland, de gUOl'!t te weigeren
zijne dochter op bezoek te ontvangen, beroept men zich op de bar
baarschheden waarvan de Duitsche soldaten in Dclgiè bet slacbtoffer
geworden zijn, on op de onmenschelijke wijze waarop de .Belgen
gevangen en gekwehten hebben behandeld. Hot tweede verwjjt is al
e\'en slecht gegrond ale het eerste. De Duitechore door de Belgen
krijgsgevangen gemankt werden geïnterneerd te Brugge: zij beklaag.
den zich \'olstrekt niet, verre ,an daar; wü hebben dat reeds gezien
uit een artikel van de N. R. C. (bI. 55). Hetzelfde blad, - het oenige
blad dat genoegzaam Duit.schgeûnd is om in België te worden toe·
gelaten vanaf het begin der Duitsche bezetting _ had een ander
artikel gege\'en over de behandeling welke de llolgi!lChe overheden
huu ge\'Bngeuen deden ondergaan. Zie hier eenige uittreksels.

11 oe tie Duitschc krljgsgevlLllgenell Iioor Ilo neigen word\lu
behIlIldehl.

lo::On bijzondere oorreapondont uit Antwerpen lKlhrijft Oll!;

Ook iu Nederland moot hot allon ter barte gaan, dat de krijgsgevaugenen
van do oorlogvoerende .lo.ten zoo goed mogelijk worden behandeld. Krijgs-
recht ia hard. Alaar zijn toepauing moet worden gehouden binnen de
grenzen un den krijgsraad. Tegenover den ontwapenden krijgagevanglme
of don geboeiden burgor moet - eenmaal do oisehen van het rooht vol·
doan - de wraaklust vun Iton overwinnaar onlWtll/Onell. "Jn vooral deze
moot zieh onthouden VIUI elk ontoorend leedvermAak, zoo niet brengt hU
aan z!jn eigen naam en ziel moor 80hade toe dan aan den '!jand.

Deze wet van hoegew menacbeneer zou van t!jd tot tijd over en weer
tuuchen de oorlogvoerenden mootelI worden in herinnering gebracht. "~n

de per.- en politieke organen van de neutrale daten bewüzon oon groeten
dienst aall do menllOhheid, wannoor zy, door eon gopaste waarschuwing,
ook bij de Itr!jdvoordllrs de lDenschel!jkbeid ill haar roohtBn kunnen be
houden.

Wat Bolgië betreft, daar mag elke vreemdeling geruit kOlDen vernomen,
wat mot de k-r!jgsgevangenen gezond of gekwetst i, geschied, Doch ik ver·
kiel dit zelf niot te betoogen, en do belangbebbonde Duitscber. zelfaan het
woord te laten, zOO3I. zij het doon in de brieven en brief'kaarten, welke zij
aan hun huiagenooten in hot yadorland, zoo dikwijl.a bet hun lust kunnon
richten.
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Ik laat hier eerst oenige uittrek&<!ls velgen uit geschrijf vall gekwetsten,
welke in do Antworpscbe hospitalen worden verpleegd:

Over 't algemoon zijn allen bier zeer vriendelijk jegenl mij, van den
geneesheer en de katholieke Iluster lot don laatsten Iliekenverpleger.

00 oono dag gaAt voorbij gelijk de Anderen. Gelukkig heb ik VAn Muen
vriendelijken gOOlltelijke een boekdeel van Schiller gekregen: zoo kan ik
toch wat lezen.

(get.) glllcn Hol.lIll'"o.

Krijg8hospitaal- Antwerpen.

Oe behandeling ie hier zeer goed bij de Belgen, het ie niet zoonls de
Ouitsche dagbladen iu den llomer over België geschreven hebben, daar i
geen haartje vau waar; zulke verpleging .1. on. do Belgen ge"en zouden
de Ouitschetl in 't geheel niet verbeteren kUlIlion. Daarbij is het volk hoog
ontwikkeld.

(G.) FRUZ CUIlWkIlUI.

Er liggen hier eelle menigte kameraden. Wij worden uiterst zorgvuldig
verpleegd. Allen Ilijn vriendelijk jegens ani.

(G.) HICDol.RIl KnTElllu.liY.

I~r lI:ijn hier vetll:beidene kameraden I'all mijne oompagnie. Ik llOb een
l'.eer goede verpleging, een betere zouden wij in Ouitllehland niet kuunen
hebben.

(0.) PCTIlIUl.

'Vij worden hier zoo goed "erpleegd dat men niet. beters wenscben kali.
(G.) Wol.LTCIt CfI(I)lUY.

De geneeskundige behandeling iB zeer goed. lederen dag worden wij
geauseultoord en worden onlle wonden met ve.raehe doeken verbonden. Oe
genOOllheoren Ilijn l.ier zeer bekwaam. Voedsel krijgen wij in overvloed en
allee ia uitmuntend.

(G.) IJOBBIlol.CII.

Sülli ngen-BraunBohweig,

Men is altijd vrielldelijk jegens on!.
(0.) GcnH vos SoUULT7..

!fenow b. FOrstonberg1

Mackleu burg-8trel iil'..

De ongekwehte of gonezen gevangenen spreken niet anders.
~Daar do (govllngen) beambton zioh jegens OUI zoo goed gedragen, 1118

men dat mur "all vijanden eonigsllinl verwachten kMIl, heb ik goene redoll
tot klagen. MOI'8t ik la ier eenll terugkomen, dan :u&1 ik dit ook bjj de be
voegde besturen cloen uitschijnon. u

(<'1.) Oberieuinllllt lLlI.LlU"·S.
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Met mti gaat het goed ell men ie hier vrielldelük jegene olie.
(0.) Lcutnll.nt OueTA v H)N SCIIULTZ.

Wij zijn hier (A..nt...erpen-genllgenie), met acht heeren samen en
mogen elkcn voor· en namiddag drie uur eamenkomen. 'e Namiddag>!
spelen wti een goed pllrtütjo ~eku."

(0.) ERlen VOl' ULRICI.
Wi611Ullden.

Waar de andere gO\'angellen zÜn ondergebracht, weet ik niet; mallr do
behandeling der gevangenen l.al olden ongetwüfold goed zijn zooale hier.

(0.) Commandant OTTO Mnli'l:.

Nu moge men daarbij in acht nemen dat de meesten dezer krügagevau
genen in handen van de Belgen 7.!in gevallen Ie Aerschot, waar zij 0ll heL
oogenblik der omsingeling nog een paar honderd burgere opgcsloten
hieldcn in de kerk.

Ik kan er uit eigen ervaring Ban toevoegen dat de Dniteehe gevangenen
lloldaten niet minder welwillend ook in do Blldere plantsen vall Belgiö
werden bebandela. Ik heb ze bezocht in hot hospitaal en in de kazerne te
Brugge, in don loop V/l1I Augudus.

Bij den oommll.ndant \'1I.1l den bowakillglldienst lag wel cen heel ltel van
DuilllOhe.boeken en lpeelkaarten, welke waren toegezonden door mevrouw
E. vflnder Velde, welke een paar dagen van te reren met haren echtgenoot,
minilter van .staat el! leider der llOCiall.l-demoeraten in België, ûch WS8

kOlDen vergowill8cn of het den krüg8gevllngenen aan nietJI ontbrak.
Het mag ge7.egd worden, dat Belgiö 7.!in onnoeml!ik lijden niet Rail mis

hn.ndelingon op de Duitsohe slaohtoffers vall dcn oorlog trllcht te wreken.
L!idcll baart medelijdon. wanneer de ziel gezond is.

Ik mag alloon den wenecb uitdrukken dat de7.e bewijll$lukken ook onder
de oogen \'llli Dnitsche lezers mogen komen on, door ben, eellige lenIging
moge brengen in hel hart on liehaalUelüden, dat zoovelo qjnzillnige,
voorname mannen en woerlooze BelgillChe vrouwon en kinderen, door eCIl

gruwelijk misvorstand miSlchien op rreomden grond te \'OrdUrell hobbon.

X. R. ('., 8 October 1914 (Ochtendblad J.

'ECtJ'ige verklarillgen van gewonden.

lianr w!j hebben 1I0g betere dingen dall de goedkeuring van een
noutralen journalilt un uittrekije18 van brio\'cn geschrevcn door do
belanghebbenden zelf: herhaaldcl!jk hebben Dllitsebe militairen uit
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eigen beweging getuigeni8 afgelegd die zeer vleiend is voor den Bel
gischen hospitaaldienst.

Een officier die onder behandeling was geweest in de ambulance
van het Paleis van Justitie te Brussel, heeft het zijn plicht geoordeeld
een bewijs te geven van z!in dankbaarheid.

RechterlUk Comité van het Roede Kruis.
Ambulance n'. 182

Paleis nn J uotitie te 8runel.

ï September 1014.
Aan de Damao ell lIeeren van het Roode Kruis

ill het Paleis van Justitie
in handen van den Hoordgencesheer Dr. Do Roehter.

Eer wij u gaan verlaten is het een behoefte mijm harten zoowel in lIaam
mUller kameraden als in mUil eigen Illl.Rm, Mn de Damos ell Bceron vau bot
Roodo Kruis, geplaatst onder uw verlichte leiding, mijll hartgrondigden
dank te betuigen voor de oplettende en toegewijde zorgon, diewU zieken en
gewonden hier in het Paleis van Justitie dag en nacht llebbcn mogen ge·
nieten.

Even verheugd als wij zijn naar Duitsohland on8 vaderland te mogen
terugkceren, xoo gevoelen wij ook even groot leed arscheill te moeten ncnlen
van de Dames en Hoeren die ons zoo i!:orgvuldig hebben verpleegd met de
grootste toewijding en met zulk een in nemende vriendelUkheid.

Ik blijf iJl volle dankbaarheid des harten,

Ow toegenegen

OTTO FÜRSBll',

Opperluitenant "an het 860 regiment
inrantorie v. d. reserve.

Eveneens hebben 34 soldaten, verilleegd in een andere ambulance
te BruB8el, oon der hunnen een kUDstachr!.i,·er, een groot f'iiljet laten
IlIlI.ken , dat allen geteekend hebben.

'\'ertaling vnn eell biljet door J)1I1t8cho 801d"tOIl venullrtligd.

ln dit huil r.iin wij gewende Duitsche 8oldll.ten r.eer goed behandeld en
hebben wij de beate geneeskundige zorgen 00tV1I.11g01l. Wii zullen onze
dankbaarheid toonen door dewn lor over heel on~ vaderland te verapreiden.

(Volgen de 84 handtcekeningen).
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Eenige getuigschriften van Duitsche overltedtm.

De Duitsche overhedcn zelf hebben hun oordeel uitgesproken over
do wijzc wourop de Belgeu bUll gekwetste vijandon behandeld hebben.
W!i laten twee dezer getuigeni6llC1I volgen.

Spa, 12 Augustus, 1914.

41m den Burge'lJlte8!er t1Un Spa.

Oe Kommandllnt-generaal 'faU het Xe legerkorps bedankt den Burge.
mooater ,.o.n Spa voor de goede ontvangat aan tij ne troepen bereid door de
IItad Spa op II en 12 Augustus 1914; dank aan zijn moeiten en zorgen,
erkent hij dllt in de hospitalen van Spa de gewonden bijtender geed
verpleegd worden.

b~81.01:11.\1'-AVOUSTU',

Grool.llertog van Oldenburg.
HOFFlilUiN,

Lui ten81lt-Gelloroal.

Lu NQur:ûk, (uitgege'fen onder toezicht van het Duitsehe mititairege.
zag), 22 Soptember 1914.

Brunei) al Aug. 1914.
Duit8<lho Rllgooriug.

Beduur v. d. geneeskundigen dienst.

Aan de Hoeren President en Leden van het
Hoode Krui. VAn Belgiü.

Mijne Heeren,

De DuiUehe regooringbrengt u de uitdrukking 'fan haar gevooiens van
dankballrlleid "oor do lorgoll die gij gewijd hebt aan al do gekwetsten bij
eengebracht in de hoord_tad.

Ambulancen zijn in grooten getale ingericht en de noodzakelÜkheid 'Van
oen conoontratio die IlU onverrnijdo!ük geworden i" verplicht on. onmid·
dellijk do volgende maRtregelen tenomen ... •

Terwül wij 'VRn dozo mWltregelon kennis goven on u vorzookon ons to
helpen te torstond tot uitvoering te brollgen, herhalen wij nogmaals do
dankbetuigingen welke wij richten total de IedelI "Ril uwo vereeniging, en
vooral tot do Dame. van het Hoede Kruis wier vollo toewijding wij 011

boogen prÜ_ hebben gestold.
Ontvangt, MÜllo Ho-:rell) de betuiging mijner diope hoogacbti ng.

Pror. Dr. STU&RTZ,

Oppersillrarta.
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Hei is niet overbodig cr hier op te wijzen dat deze ,'erkillringen
door den v!jllud uit eigen beweging zÜn afgelegd, daar \\'Ü blijkbaar
geen druk op hen konden uitoefenen; z!j hebben dus niets gemeen
met die welke de Duit.sehers hebben doen onderteekenelI door
gekwet6[e of ge\'angen Belgen.

De voorgewende moo1·tlen op Duitsche burgers gepleegd.

Nu blijven nog over de beruchte slachtingen VUil J)uit8chers te
Brussel, Antwerpen, Luik, onz. Voigenll ,.geloofwaardige" getuigen,
1.oudcli onschuldigo Duitschers, zelfs vrouwen en kiuderen gemarteld
cu tor dood gebracht z!jn in vorllChillende steden VRII België.

Laten wij ook hier oenige dior verbalen geven ver1lpreid door do
Duitscho propaganda-geschriften. Ue eerste z!jn vertaald uit Dit
Belgisclwt Grel4eUalen.

Dagen "lUI verschrikking te Ant'M'crtiell.

Dui18cher8 ge'i{f«:ht0.Der,l te A'ntw~pl:1l. - Een ooggetuige llOeft in de
Deipziytl· Neuu{e Nnchrichttn een artikel doon verschijnen, waaruit \Vij
le(lren hoe men in de straten van Antwerpen vreedzame Dllitsche onder
danen heeR gedood, en hoe de Antwerpsche hyena's weerlooze n,Puwen en
kinderen vermoord hebben: •

wIn dell nacht van Dinsdag op Woensdag (4/b Auga.) O1D8treekB half vier
werd ik wakkcr tengevolge \'1l.1I oen verschrikkelijk rumoer. Ik keok uit het
venster en zag in de straat eell groote menigte die loeiend en schreeuwend,
meutokken en rovolversallesaIUl\'iel wat Duitseb was. EClIige schurkcn
drongen de huizon dor Duitscbers bi nnon door do deuren te lat61l springen
on suoldoll de trappen op. Zij brH.kell evencens de deuren der kamers open.
Deze woedende monsters godroegen zich als wilde beesten. \'rouwen, kin
deren, kraamvrollwen zolfs, werden bij de haren uit het bed gesleurd en op
do wreedaardigste wüze met stokken geslagen; daarna liet men zo van de
trappen rollen.

Ik vluohtte iu Imaat om ten minste mjjnlevon te redden. Jk mocst een
kaatjo ucilterlaten dat 400 gulden spaargeld bevatte. In de straat zag ik een
loall met zijn vrouwen twee kinderen in het hoogst noodzakolijke kleeding
stuk dio IrllChttOD te vluchten.•~on menigte Holgen omringde hon onmid
dollijk en dreigdo hen mot stokkcn, 1II0UCII en revol \'crs. Ik: sDoldo don mali
tcr hulp en nam de kindoren van hem over. Nauwelijks bad ik zoin mijn
bezit toen ik een Relg zag t009nollon op de arme nouw, dio: reods half be-



DJ: SCllE:SDl:sor_'1 VAN liET IIA..lOSCIlJ: W:RORAG 127

wu teloa. in de armen nn baar man lag; hU dooddohaar meteen mellteek,
onder het l(ebrul en de goedkeuring der menigte. rk liet de kinderen een
oogenblik alleen om den ongelukkigen man 10 helpen wieDI bloed uit meer·
dt're wonden Tloeide. maar hij wu reed Terdwenen in de menigte. Mij om
wendend Daar de kinderen ug ik, dat ook deze onder meulelten bezweken
waren. Ik tracbtte nu mijn eigen leven te redden. OngeTeer MI panen Ter·
der gekomen, zag ik ui~ de4e verdieping van een hui. ~1fee kinderen van S
en 6 jaar, uaar beneden werpen, die met gebroken ledematen bleven liggen.
Ondertuueben joegen de Belgen naar mijn lehatting 3000 Il. 01000 Duit
.cbcfI nM, onder mishandelingen Tan de erglle 8OOrt. Revolvenehoten
mengdon tioh met do WOOIlo kreton.

Ik woot niot wat or vart mijn lllndgenoohm is tcrcoht gokomen. Ik Z/lg

alleen dat de 1000geiftten bende ook de winkel. der Duitsl!hen aan ,iel om ze
gedeehelilk 10 verbranden. L:it ,ele winkelramen zag ik de vlammen naar
builen .Iaan.

00 menigte lebreeuwde: ~ Weg met de ".ePI>elill'l; • Weg met do Ooit.
ho honden". ~ Weg met tie Duilache IChurken".
Sommige maakten de liraatkeien 101 en wierpen ze naar de DaitKben;

andere rukten ij~ren lann ar en loegen hen er mede.
ten groole Duiuehe handeln:ult 1ferd volkomen geplunderd. '"ele TtOU·

wen namen deelun de plunderingen. En de politie bleer lilde1ilk toezien.
"lak bij mil etolld een politie·agellt die den rug wendde naMr al die dadcn
en een blil gelaat loonde op hetoogertblik nn den aanTal. Na milhandeld
en geelagen te Zijll kwam ik ten ll'll'ltete aall de haren wur ik aan den oever
een zeilboot I8g Mnder oolllanning. Ik 'I"ong er in lOct 1I0g drie andoro
vervolgdo Duil,schen. 1I0t i. to danken IUUl dit golnkkig tooval dat wH er
h{'t loven hebben dgcbraeht zonder ernstige verwondingen. Buiten de
haven gekomen werden wü OllgCpikt door oon -ebip dat de 1I0UandIChe
vlag 'oerd~ Wil onlleheepten te Rotterdam van waar een lIollalldtc:he
kolen boot on& den Rijn opvoerde lot aan WMeI. Daar bood ik mij aan all
vrij "'illigor in de rangen van onr:e Duit.lelie aoldaten, om in eerlijken Itrijd
met de wapenen in de hand het onschuldig bloed Ie wreken dal onze
Duitaehe landgenooten hadden moeW!n. Terliezen.

Nooit Tan mijn leven ui ik het gf'jammer der Trouwen en kinderen vor:
gelen. Dat 1fU -ehrikweltkend!l'

.1Ioort! 011 dell I}lIltscher WeIJer Ie AnhnrpCII.

liet volgend artikel, voraehoneu in 0011 DuitllCh blad laat zien hoe do
Belgen hun woede hebben bol gevierd op olllr.e Illndgenooton. Do oiga
11.. r van een koffiehuil, geDIIllmd Weber, wa. vooriililn vefTolgerlgevlucbt



en had zich verborgen in eeD der 1r:elden nn liin huit, ..aar bij lang Ter
.ehalen lag. Daar d...oedende menigte hem niet kon vinden vulde 1Î.i lijn
hui. met sWATeldampen, en Weber erg benauwd ge..orden moeatgeweldig
boetlen, waardoorsijn IChuilpluu "efraden werd. Yen hulde hem uit den
kelder en bij werd gedood.

Mlsdlldl'!n en gewelde.narijen der Belgen.
Moord op ltull'clo6ze vrouwen en kinderen te Brussel.

Ben Ouiiacher diezieh 'terborgen hield te 8rUllMli tot Maandag 16 AUK.
en dien het toen gelukto te onbmappen over de Uollandsche gren. doet in
de K'olniM:he Zeifull!j mooooealing vaD de gr~weldlldenwaarvAn hii oog·
getuigt! geweeRt ill tuuchen 6 en 8 AuguItuI:

~ I. Op Donderdag 6 Augu.tu. tuuchen ij en 9 ure 'R .,ondilag ik bet
volk een nauw van ongeveer 55 jaren hij de h.ren opltraatlleuren uiteen
hotel op den boulenrd An.pach dat l'98d.a in een ruTne WH veranderd; sij
werd geelagen, tegeu den grond ge.'lmakt, g&lCbopt, tot .y uitgeltnkt
bleer liggen zonder de min.te beweging.

2. Op Vrijdag 7 AUguitUI omltreeb 3 Dre in del!. namiddag u.g ik in een
andere Itrut dat men uit d. tweede Terdieping een kind '\'&n 3 tot 5 jaar
beneden wierp, en dat het gepeupeliloeg tot het dood wu.

a. Don volgenden dag, om.treeb 5 ure in den namiddlg zag ik hel volk
den Duitlehen drogilt Frankenberg uit zijn bui. halen j bii wooqt in mÜn
kwartier en had zich tot nog toe ICbuil gehoudon j gedurende ongOfoor 20
minuten werd bÜ op straal gru,,'elük mishandeld. Uet Tolk .Ioog hem noor,
lichtte hem woor op en IlIIakto hem toon woor al. oon uak op de ur.at.teanen
neer j men rukte hem oon oog uit en droog hem toen naar het polilio-burool
waar hij bleefwnder oenige vertorging tot den volgenden ochtend ij ure.
Ik hC!b later door authentieke inlichtingeu vernomen da' bij Tau het politie
bur~.u oaar bet balpitaal werd gebracbt, waar hiJ Itierr. Zijn eigen TrOUW,

oone BelgilChe, had baar man aan de hevollr:..ing verkocht."

Ars.-huwelijke vermlnklngn Duilscben te "russel aangedaan.

Een Beijel"lChe koopman Uil België teruggekeerd Tubaalt dat te BruIlOl
aan venehillende Dui~he"de oogeu uitg8llolten en de ooren arg neden
silo. EC!n Duit3cbe Ilager werd den buik opcngclmeden.

Duitscherslu ),ulk door de blH'ulklllg vermoord.

Men meldt on. uit Luik dat ....el hondordcc inwon!!:,. zÜn gevangen ge
nomen, oolChuldigd van doel gehad te hebben in de beeitachtige gruwelen
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geploegd op weerlool,e Ouit8ehers. Volgens voorloopige schatting wordt
berekend dat moor dan 160 Duitschen, Toor drie vierde vrouweD ell kin·
daren te Luik zljn 'l'ermoord.

De ro.mp7..alige slachtoffors VRn de volkswoode waren zoo verminkt dat
hun indentileit 81echts kon worden vastgesteld ondor de grootBte moeilljk.
heden (uip~i9tT 'f"lflr,hltIU).

Hier volgt een uitstreksel uit LiiUich.

Gruwelen te A.lIlwerllell.

De rooht8kundige rnndBIMn VRn eon groote fi rmll ta Antwerpen schildert
in do K. Z. do avonturen van t:[jn vlucht nanr Duitscillalld.

Zeer noeg in den morgen mnakten wli ons gerood OIO de haven te berei·
ken. 1100 werd ons hart beklemd wen w[j op het groote kerkhof aan
kwamen! Talrlike godenkteekenen door de Duiuehen opgericht ter herin
nering aan hun familieledon geBtOf't'Cn in oon vreemd land, waren gehool
verwoest. De bloemen die de gra'·en gedekt hadden waren er niet meer.

Hunnen IIChcnOIl dltar te :tiJn voorbjjgego.all. Op de OrtoliufI-kaai hadden
de horden huu floho.ndolijk werk verrioht. Die toonaaIen waren afgrijselijk.
VllUllllsche en PranBehe .doornen maakten jA(lbt op de arme Duitache
kelnerinnen. Een lang ..,erkropte haat kwam tot uitbaT8ting. Wij zagelI
hoo de:te hyenas dio arllle meisjes de kleeren van het llifrukten en blj de
haren mwkt over de lltraat sleurden.

~iOllland toonde medelijden, de woeflte menigte word luidruchtig t.ooge·
juioht. f:n de politie, do burgerwa.c!lt, die voor de bescherming der men·
sohen :torgen moet? OClo6 nAIll t1eelo.an de plundering.

1;:el1 Illatroos zag hoo hot volk de kleeren ontrukto van Duitsche vrouwen
hoar geheelo lichaam 7,wo.rlmuakle en ze 1.00 weg zond 'Volkomen naakt.
Andere lllAtrozell ver1lalen drie mellBehen ge7.ien te hobben die ook ont
kleod werdelI en de laagste behandeling ondergingen.

l'af.l;chheid dezer beschuldigingen.

Wat moet men gcloovcn van dozen Sint-Bartholomeusnaoht, 1,00[\.111

tlo heer i\IliX Bewer loegt? LIlten wU de feiten eens onderzoeken.
Wat L.uik aangaat, hebben wti om inlichtingen ge,'mngd bti Lui

kenaaf8, onder welke meerderen lIlet de rcchtcrlUke macht in 00·
trekking zij 11 : niemund willt iets van feiten \'IUl dezen aard. Deze
zÜn "orZOOOOII vnn u tot z door "geloofwo.urdige" ooggetuigen jen

•
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wij dagen de Duit8chere uit den naam op te geven van één der
150 gedooden.

Wat Antwerpen betreft, kunnen wij tegenover het getuigen ia der
genen die deze moorden en mishandelingen nn UuitBche vrouweo
hebben .bijgewoond" het officieel Teralagatellen (N.R.C., 6 Sepll914
ochtendblad) dat erkent dat winkel. door bet ,"olk geplunderd zijn,
maar tegelijkertUd ook bevestigt dat geen enkel Duitacher ia gewond
geworden. Daarenboven. herlect1 eens aandachtig bet eerste getuige
nis (bI. 126) en gU zult getroffen worden door den onoprechteo toon
die er in ligt. Wat te denken bUvoorbeeld, van dien zeilboot !.onder
bemanning. die jui.t in de haven wacbtte om de Duitscbera in staat
te .tellen op oon Uollandseh schip te gaan? V"oogen wij hierbU dat do
Duitseher Weber niet vermoord ia, en dat hij te Rotterdam verblUf
hield tot hU naar Antwerpen terugkeorde en zijn hotel heropendC' in de
De Ke)·zer·laan. Men moet ecbtcrwelgelooven datde DuitllchersnieL
Toldo.nn wal'(!n over zUn diensten, want hU werd veroordeeld tot twoo
joltr gevnngoniilstrnf, dio hU ondergaRt in do ve8ting van llammerfltoin.

Gllnn wU nu over tot do gebourtenisson te Bruilsol CD nemon wij uit
do G/·e/uitaten do orgllto gevallen dio daar vermeld StlUlD. Wij hobben
~n klein verhaal dat praatjes herhaalt en natuurlijk ook spreekt van.
uilgClltoken oogen, evenals de drie rapporten vnn ooggetui~en. liet
cento geval dat wij bebben Il8ngehlLRld (bI. 128) is van een ,ge
loofwaardig" tOCilehouwer dio een kind uit eon venster heert zien VI er
pen, een vrouw bÜ de baren heert l.ien VI'cgaleuten tot ze dood wa.e, en
een drogist heert zien vermoorden, verraden door :tÜn eigen vrouw.
acne Belgieehe. De tweede getuige i. de correspondent van het. agent
IIChap WolfI'. Deze been niets andert gezien, dan wat de Bru8tClufll.
zelf gezien hobben. namelijk dat hel gepeupel op" en ó Aug. de Duit
.che winkel. en koffiehui!.cn heert geplundord. Maar hij verhtwlt geen
enkele daad van geweld tegen pel'1lOnen; die welke hU aanduidt, ineen
paar woorden en zonder er nadruk op te leggen, :r.:ijn bern verteld ge
worden i bij voegt er zeUIl niet eenl bU datzUn zepliPden .geloorwaar·
dig" zijn. Ten laatste komt oon priester die zich beklaagt opgepakt te
te Zti" o.lllIpion en geslagen te zUn door do gendarmen. Misschien Wll8

hij vol8trekt geen spion, maar in elk geval, een oanzienlijk aaotol Duit
sche spionnen vermomd als prieiltefl, zÜn in België ontdekt gewordcn.

In nl dio verllllien wordeu slooMs twce namcn genoemd vnn gedoodo
Duillcherll: Weoor cn Frankenberg. Wij hebben rccdrs gezegd, dat
Weber niet dood iil,lDllRr gevllngen gezet door do Duitscheril. 'Vilt
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Frankenberg betreft, hij looft in volmaakte gezondheid te Anderlecht,
een voorstad van Brussel. Zoo zijn dus de eenige twee dooden die met
name genoemd worden, in 't geheel niet dood. Wij hebben hier een
tegenhanger van de vier plaatsnamen opgenoemd in Dif Wahrhllit
(bI. 119). Inderdaad als de Duitacher!l zich te werk stellen om hun
bow4:lringen nader te bepalen, dan bebben zij geen voorspoed mt't de
numen die zij gekozen hebben.

·Voorzorg- en strafmaatregelen door de Belgische overheid
genomen.

De wfltlrheid is, dat in versehillende 8teden van België, geheel in
't begin von den oorlog, een hevige gillting onder het 'folk ont8tond,
waarvan booswichten gebruik mflukton om de Duit86ho winkels te
plunderen. Die wanordelijkheden warell zoo onvoorzien en namen in
korten tüd zulke groete ,'erboudingen Mn, dnt de politie in het eerst
buiten m~chte wa8 ze tegen te gaan. Dall.reobo,·eo moet meu er reko
uing mee houden dat de politie grootelijks verminderd was daar een
aanzienlük aantal agenten ell alle gendarmen nan.r het front waren
getrokken. Maatregelen wIlren echter spoedig genomen on vanaf 7
Aug. is nergens meer ecnigo ongeregeldheid van dion sard voor·
gevallen. Wat spionnenvroos nangaat, deze hoerachte in België
evenal8 in alle laoden die in den oorlog betrokken waren I). Maar de
dagbladen ell de officii:oele maatregelelI mAAkten een eind flIln de7.6
nieuwe oor7.auk vnn overprikkeling.

De dagbladen van neutraJe landen, bijv. de NjelH~ llotlerdomsclte
Courant, spreken ook van stoffelijke oo8Chadigingeo, Dlaar omtrent
geen enkele plaats van België ~vermelden z!j ieta vlln meer ernstige"
aard.

·Wij kuullen dflflrom beweren op do moest 8tellige wijze dat geen
enkele ern8tige mishandeling van persollen is vastgesteld, nOch te
Bru88eI, nOch ergen8 anders en dat alles zich bepaald heeft t.ot stetro
l!jke 8chade. Wil dit zeggen dat w!j de visechers in troeool water
vrijspreken die de Duittche winkel, hebben geplunderd? JJlijkbaar
niet i maltr men lIloet er.kenDen dat er slechte elementen zijn in alle
groote bevolkingen, en dat het Berlijllsche gepeupel zich niet beter
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hooft gedtagen dan bet Brusselsche i lce~ nog eens wat de Engel.
sche GetRnt te Berlün zegt, en de veronitebuldigingen die de
Ouitacbe overheden hem lUlugeboden hobben "oor do K1!broken
tuiteo "an zÜn buis, tengevolge van oen artikel van het &rli1atr
TlJ9~bl(Jtt (1t E'"g~UcM blawl('lwk, n', 78). Let er op, hoe bier
teretond het "erschil van geeates~teldheid aan den dag treedt:
de Ouitache bladen zetten hun lezer op tegen de vreemdelingen i
de OO7.e echter doen al bun bcBt om do volkaootoogingeu te bOOarcn

Wat wti all U!Cr teek:enend en bizonder weerzinwekkend bellchou·
wen in de Dui~hegeschriften il, dat zti in deze gevallen, e"enal, in
die der "vrÜilChuhera"' het wetteitik bestuur van on land daarover
ven.. üten doen. Niet alleen toeh zÜn onze overbeden tetlltond opge
treden om die opstootjeil te onderdrukken, en de D"wts('h~ Jjcu.k eo do
Dtul/J(/ttr Vert;lt. te Brussel ouder militaire bewaking te sielleu,
Dllwr zÜ h<'bben ,'cel meor gedotln dnn enkel hun plieht WIlS ten einde
de OuHsche gezinnen te beschermen en hun don terugkeer n&ar bUll

land te vergemnkkolÜken. Niet.s ia meor leekenend in dit Ol)zicht, dlln
hetgecn Ic UruSlicl gebeurde in de nachten tU88Chen S cn 10 Aug.
bU het ,'crtrek dor Duit8cbe~, Oeze kwamen in den &\'oud bÜeen in
pen gebouw van do gemeente. In do tr/UlI8 die hen dtulrhcen bmehten
deed ieder zÜn beet bun alte denkbare dien ten te bew!jzcn i in het
gebouw zelf lieten de burgerwachten watme dranken "OOt hen gereed
maken, ell later, np den we't ,'andaar nllBr het Noorder-Stalion,
hiclJK'n diezelfde burgerwachten ben mot bet dragen hunner kindereu
en koffeN.

DuitscJJe eta neutrale getuigenÎlisen ten gWl-stel:au de JJouditlg
der Belgen.

Uet is niet zonder belang hier aan te tcckencn dat een Ouifuh dag
blad, de K, Vz. \'all 10 October 1914 deze daden "au welwill('lldheid
dN Bru6:-f'Jaars legeno\'€~_r de J)lIit&Che butgt'1'll heeft verhllBld, Ten
gevolge ('cIlIer "ItU dat artikel w('rd hOl hlad geschOl'...t I). '1'woe dagoIl
long "oMlchccn het niet. 1:k!1I ISdell Scptclll~r wist men Wllorom :

') lI~t ltrlikel wQrdt .enneld in W!'Iwlli!('I', Ddgii ollzjj<li9 .." IItlro",ç,
bi. ::10.
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Op be,el der regeering kon de Kijlniuha I'olbuttung niet verscbijnen
op "rijdag 11 en 7..aterdag 12 September 191.,

K"lilnUdJe Volbzeitung, 13 September 191., C'eute blad.

Oe heeren KÖ8ter en Soske zelfs, liehtgeloovig 81 zU ZÜD, hebbeD
lllocten erkenDen dat de mishandelingen op Duitsche burgen ge
pleegd, erg overdre\'en .....aren.

lleel wat onjuistbeden t.!jn 'ferspreid ILDnglande hetgeen is voorgenllen
\6 8runel en in België. Oat is ook bet geul met de TrOOleI!jke yonol·
gingen tegen de Dutlaeber.,ollmicldellijk voor het uitlireken tan den oorlog.
Oe burgerlijke regeering heeft zelfs veuleg doen opmAken Uil al do uil
spattingon begaan tegen de OuilllChert; het liet de afwllOtigen opzoekon ell
de verwoestingen oodenoeken, liet is al spoedig duidcl!j k gobleken liKt de
dagbladen heel wat oy('rdroven voorstellingen gegeven hebben. Zeker,
er i. lICbade aangericht in koffiehuizen ell ycrgadcrzalen, m...r bet hoofd
yan de burgerlijke regeeriog Dloet heel wat verhalen, die do rondte ge.
daan hl'bben in Duil.ltbland en België, op rekening Itellen Yan YreM en
YIn hel urlangen om t.ich goYdchiig te doenlChijnen. Het is ",aar dat hei
korte ulhtel yerleend aan de verdreren DuillC.hert 0'10 het land te yerlatea,
hen hard heeft ~ecrolfen.

Iiel gebrek nn kalmte en de vrees die zich daarbü deed gelden, hebben
ook yeel kwaad gedaan. Men bericht echter dat de terugkeer der yerdre
yenen rood.lIH.ngumerhalld ~gollllen i•.

Ko.ter en No.kc, Kritglju'lrl.en.

De hrct Brand·\Vhi t1ock, gezllllt der Vorccnigde Staten te Brll6ilel.
die .zich belast bad lllet de belangen VRn J)uitschlllUd, Wll8 in dio hoc
daniglu~id aanwezig oU het vertrek der Duitsche familie!; door eeD
openl)lulr gemaakt lIcbrjjvcn drukt hij ZÜIl dankbaarheid au de
Belgen uit.

•:en lIulde van den l~uantdu rereenlgde StateD alUI deD
heldenmoed eD de goeo:dhtid der neigen.

00 Oe:u.Dt YIn Duiit('hland had voor ZÜn 'fertr('1t uil Rrusse! den Gezant
der VerN.'nigtle ~taten Zijn Excellcntie d(m h('(>r Brand Whitl~k Tenocht
do belangen der Duitsehcra in Helgiii te willen behortigen.

Oe Ouant der Vereenigde Staten stemde er in toe de arehiefen YlII bet
DuitIChe Oezanl&Chap te be\\'llren.

In dCl~e hoedanigheid WIlS de heer Brand Whilloek getuige. twee dltgen
geleden, van de goodhnrtigheid der Urullleinan die - met Men, Cnrton
do Wiart, echtgenooto van den ),finister VAn Justitie, en onze Jagen der
bereden Burgerwacht, ann 'i hoofd - warm eten en drinken kwamen
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brengen aan de 4000 Duitleben die Belgiu moeiten 'l"erlaten, en die bijeen.
gebneM waren in bet Koninklijk Circu•.

Het schouw.pel maakte een diepen indruk op den diplomaat Zijn dank
brengend aan de BelgilChe regeering, aehreer &.ijn Excellentie UnDd
Whit10ck aan den Mini.ier 'fan Jnttilie:

..De Belgen "elen te Itenen met e'l"en groote heldhartigbeid in de.
lltrgd••l ll.Ü meuachJje'l"endheid ...eten te betoonen tegeno'l"er Diet.-.trii·
denden."

r.~.f;oir.11 Augultu.1914.

J11 DuitRChlilnd i~ do Gcwnt der Voroenigde Staten, de hoer Gérard,
eok tU68Chen beide gekomen; maar dat wal om den Engelsohea
Gezant te oo8chermen tegen de volkswoede (/' ElIg,lJJch~ Blauwboelt,
.D.78).

De feiten die wti hebben aangehaald tullcn, 1.00 meenen ,.·ti. vol·
doende zÎÎn om Ie bewtixen dat de Belgen e'fen voorkomend geweelt
tijn voor bun niet· trijdende te~n.standert, ale de .Duitseben zich
rnw en onbeschoft hebben gedragen. En wat Wal bet gevolg 'fan oue
boft"clükheid P In.t onte vuanden met onl twin gezocht hebben ow
den ge<l!lt hnnller IOldaten tegen onl op te jagen.

U. De schelllllngon vu het Heglemellt gtwoegd bij het
IIIt.agsehe r erl! raK.

Tot nog too hebben wij on8 alleen bezig gehouden met ..de wmak·
ftCmingen tegen de Tr!jschutten", dat wil 1.eggen met de schending
der eerste drie artikelen 'fDn bet reglement. Laat on8 nu de "olgende
artikelen onderzoeken.

Het is on!! pIon niet oon volmaakte en Itel&elmlLtige balans op te
RIaken van al de on'rtredin'ten begaan door de Duitschers..Tien
df'Clen zooa.I8 dit zoud('n daartoe niet genoeg rijn. Wti zullen on.
tevreden atellen met eenige sprekende ge'l"allen aan te halen, waarin
de gOO8tesg6llteidbeid "an de Duitschera zich volkomen 'I"ertoont.
)oj'fenmin zullen wU terugkomen op de feiten die rood8 zijn te voor
llCbUn gebracht door de Belgische oommillitie van onderzoek. Daarom.
zullen wU bU\'borbocirl bU de paragrafen van h!'t reglement mei
botrekking tot gcvallgonoll en gekwetsten de tallooze lIli8h~lldelingeD

voorbUgaaD door do DuitlJCho legers gepleegd tegen Belgische gewon·
den en gevangenen.
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ARTIKEL 4

1), krijgsgefHJngenen zijn in de mac"t MI' d, njanthlijke rtguMn9,
,"(I/U' niet M" de per$Ont'n of kg~ra'lkeli"g~")die "en 9~(I"9t""tbbni.

g~,.qntffl.

Zij l7Wf'!.e" md mtrt$CÀlit~d"tidlCOrdnt beluJlUhld.
.... ,ln tra' JIN" penoo,llijk t~behoort,Witg.UJMn-d 1t'tJpt'1Uft, paar·

(I,," m militair, papiut", blij't !IN" eigmdoHt.

Veruederi'lgen aan l.TÜgsgevmlgenen aangedaan.

Oe Duiuehefl laten gaarne kleine troepen Bc.lgiaebe gevangenen
door de .IItrnten der stad gaan, op uren dat deze op zijn druktt zÜn,
xooal. bijv. op Zondag 27 September det namiddag!, te Bruseel. }[en
kan ziC!h de vernedering vooratellen der arme soldaten, blootgeeteld
alln de nieuwsgierigheid der menigte, mlUlr ditjui.t doet goed aRn hun
bewaker8. Het W811 blijkbaar dfLt verhmgen om tegelijkertijd te ge
nieten VlUl het IUden der gevangenen ell de machteloo:,:e toorn der too
IlChO\lWCfI, dat do Duitaehcrtl bewoog bU hun intocht te Louven op
19 en te Bru88C1 op 20 AuR", om aan 't hoofd van hun colon no! oenige
BclgiICho kavaleristen te laten marcheeren met de handen op den rug
gebonden. 're Rome marcheerden de ge'fangenen ook voor den WageD

"fan den oTerwÎnnaar. GeToclen de Duitsehera niet dat deze pmdUk
indruieebt tegen de beginllClen Tan menllCbelükbeid welke artikel ..
"foonMlhrürtp Men moet geloo,en Tan neen, daar onze tirannen niet
alleen Toortgaan bun .Iaebtoft'era door de straten' te doen wandelen,
maar er %elf gebruik van maken om cr geld uit te liaan, zooaJiI bet
Tolgf'nde feit bewÜ't.

"eroordeeling v.n de slad Roeselare,

Amltordam, 29 Mei (Bato.). De ,tad ROOIelanl iueD boete opgelegd
nn anderhalf millioen, omdat de beTolking de genngenen heeR toeg~

juicht die door de ,Iad trokken.

I}jhni d, l'Ordre, I en 2 Juni 1916.

ÁRTIKKf. 28

Ben/llv' ti, fJ,rbodsbtpaiinge" door bijzonder' r:erdragtM M$lguteld,
4 lid mIJl name rmtzrgd:
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a. Vt.rgift of ~rgiftigdt.Iroptlttn tt ~zigeJt j

b. PerMlttlt btlloortndt rot lid t:ijoltdtlijk rJOlkof Itgu, U'rrlkl~r.

lijk tt dood.." of te t:trNJOltd.It j

Co Ee,. r:ijuml k riootk.,. of u r:rrtcom/"l dit, de taJ~lttK 1U'J{ltr
gekgd of gmt ",iddtkJr rot ~dtd;giHg ,,'~r A~dt, ziel, op gt
nudt of o"g,.,.OO. ANft Om-gtg8~1l;

d. 1" r:erklarm, dat gtelt. kwrtÏb' wordt ",rw"d j

e. JVCI~ proj~t~/m of ,toffen ti buigsn, difr noodelooz"lflltar·
UH hlNm'n ~roorzllktt,;

f. Onrechtmatig gfrbruik til ./take" can dt parlttmmhlirt r/l/g, ,It
natlOtJ(Iu Dlag ofllt miWuirilomûrsch"idit,qlJtukt,l-tn tnllil Ullj fot·tIJ 00"
dm flijultd, uumf'Jde oon de ondtrMhtiding!tttkttltlt tv'" h,,1 V"'dl'lJg
Cl/n Gtniçt:

g. Vijalidtlijl" tigtltdfJf"mtM tt r:tntitll!tf of in IJUllIg I" Mil/til,

btltrJ/~ i" geool dal ~lti"liltg of j"bulaglttlniltg door oorlog ,.ood
:aok gt6i«kJtd JDOrdt gtf1Ordt,·" i

b. lP r«Att,.,,,. r:~rchriltgt1&der lntll,.,.,ltl'lt(lt mn dt l~t"JX'rlij NT
r:allt'ft, gtSd~t of",'d o"'roltktlijk jlt IwMnt te r"kl",-,.".

Er!tJt~ i& Aet"" oo,-Iogootrendt r:erhotl,.,. dt oltdtrda,...,. dtr Itgf'tJ
partij tt dwing". dul kIttm"" OOit irrijg.tt:".riclJ t,'ltg,", gtr;tM l'UnI
JUOt rigett w/td, ulfs in hl/t Unal d(,t zij ró6r d..,~ arJllr:fItlg NIH d,,"
ool'fog in zijnPJ1 diemt N"UrtH g'Jn'l'st.

IXl Ouitschera zelf kunnen niet betwillten dat het gebruik Vlln

bedwelmende gllllsen 1.ooalll zü die g<,bruiklell bU den aanval oJl22
April tegen Yperen, onder toepauing villt vnlllllinel~ (j. Wü 7.ull<'11
gelegenheid beboon hier later op terug tc komelI (bi. 238).

Voor de litteras b tot f verwüzen wü nRar de venIagen "an de Com
mi8!lic VRn Onder«K!k. Wij komen later terug op Jillera 9 (bI. 156).

Gebrltik t'on Belgetl 1;'Oor militaire doeleinden (Loor de
Duitsehers.

Oe laatste psragraaf van artikel 23 verbiedt lUlU oorlogvoerende"
hun tegenlltandera te dwingen det'1 te nemen aan krijgsbedrüven
te~n hun eigen land. Lllten wij 'lien hoo de OuitsChera dit begin..el
eerbiooigen. Te Luik (N. R. ('., 23 AUK. 1014, avondblad), tc Vil
"oorde (N.n.C., 21 Aug. 1914, ochtendblad), te Anderlecht (.\'. 8. r.,
28 Aug. 1014, nvondblad), te Dilbeek (N. R. C., 31 Aug. 1914,
avondblad), te Eppeghem (zie Jlhotografio in 1914 JifulJlr!, nO. 5), te
Soigniell, te Neder.Over-Uoombeek ... zün do inwoners genoodzaakt
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geworden loopgravon te makon voor do nuitschorll. EOll1.cer Duitsch·
Kezinde Hollander heeft arbeiders gezien uit de omstreken van Spa
(N. R. 0.,22 Aug. 1914, avondblad), die onder bedreiging met het
geweer gedwongen werden hetzelfdo werk te verrichten.

WU ontloonen Ran clo N. H. C. twee pll88u88cn met betrekking
tot de~e 8Chendingen.

.... Ik kI.u müu brief niet eindigon :r.endcr ieu mede la dooien V/L1l de
droevige toonl'8len, WllII.fVan Brull4el in hct bogin dot wook hot loonool was.

Te Dilbeek, (lyon achter hot plateau van Koekelberg, eilChten de
Duit8cherl dat de bevolking loopgra "011 voor hen 1.0U graven ell l:Ü wilden
de mannelijke be"olking daartoo gOl'&llll'en nomen. •

Io:r eutstond oon Illgomoone vluehtpartii. Mllnnen, Trouwen, kinderen
"luchtten half gekleed naar HrulJlol, have 8n goed achter latendo. De
Boule"8rd Léopold 11 loverde ecu niet te bcechrüven aanblik op. Velen
woonden ....

N. R. C" 31 Augustus 1914, llVondblad.

Spa, U AUg1l8tus 1914.

.... De mAn die naar huilt Ul0081, (het was ongevcur middag geworden),
liep Ilrtlwllde wot ons ol' en wee8 0118 ep do ougeveor JO minuten afitllond
wet onzen weg Ilnrll.lellooponde route do Creplle, waar men druk bezig \Vu
Tor!l<lhRllsingon 011 te werpen.

Dit was op ongevoor Gen kWlIrtier afiltnnd vall de stad. ~;r Wllren dRar +
150 Belgische werklieden 11/1.11 't graven met I)uitsehe soldaton met goladen
gewcer achter hen.

Ook heoft Uien er roods klmOJlJlOIl hoongobracht ....
N. R. C" 22 Augustus H114, Ilvondblad.

'I'o Bagimout, op 24 Aug. 1914, hehbeu tie inwoner8 het terrein
moeten gerecdlllllktJll voor de landing \'Ril Duit8che vliegtuigen i
de?.elfde dorjlclingen werden opgevorderd om barakken te bouwen

voor hun "Unnden.
\VU houden ter beschikking ,'Im 0011 CommiSllie \'fm Onderzoek de

namen vun 29 inwonen van oon dorp van Urabant die gedurende
meerdere weken gedwongen zijn gowec8t m.e1 hun paarden en karren
de Dnitsehe troepen te volgen om hUil krijg8voorraad en hun bagage
te vervoeren. De DuitscherlI hadden het rooht de paardon en wagens
op te vorderen, maar niet Oui Ollze landgouootell te dwingen hun
spannen te besturen.

Met betrekking tot al die aehondingen van artikel 23 van het
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HlUlgsche Verdrag, wijzen wg er 0P, dat ook Duit8c.hland dat ver
drag onderteekend heeft. Dat ""ll8 van ~ijD kani slecht. comedie,
want zgn leiden zün gewoon die vOOrllChriften niet in acht te
nemen, zoodra zg in legcn8"praak zijn met de Oorlog wdklt Nlg,,., tktt.
Dllit,d". grookrt IIaf. En juist onder de verplichtingen die volgens
Duitlchland de bezen«-r mag opleggen aan de inwoners, komen voor
het verstrekken 1'&0 vervoermiddelen en het maken VlUl loopgraven.
1n andere woorden, ofschoon Duit8c.hlaud vrgwillig is toegetreden tot
het IIft8gacho Verdrag, voort het toch deu oorlog n~u eigen bcgift
selen die \'eel minder IIlcnseheltjk ZUil; niettemin eischt het, dat "Un
tegenstanders de regels \'1\0 het lI11agseho Verdrag zullen volgen.

Dwangmaatregele" door de Dltitschers gfllomen.

Veraebillende malen hebben onze vtjanden de Belgische bevolking
willen d~ringen om ontploffingtl.Offen en llChietvoorraad voor hen te
vervaardigen. MlUlr de Belgen hebben altijd geweigerd, zelfs ats hu_
verzet hen noodzakelijk tot verhongering veroordeelde.
De werklieden yan de springstoffen-fabriek vnn Caulille, in h8t

Koorden "an Limburg gingen slechts aan den arbeid onder de vree
BCltjkste bedreigingen (K. Z., 21 000" ochtcndbl.).

liet geval te Caulillo door een Duitsch blad Mn zün lezen bekend
gemIlakt, toont ons do soluultutoloollhcid wILarmede onzo vüllndoft
het IIll1lgsche Verdrng lIchonden, dnt toch ook voor een deel hlln
werk is.

Dezelfde onoollchoomdheid is te vinden in de bekendmaking "Aa

19 November 1914 i deze bedreigt met de ZWilllol'8te straffen de Belgen
die hun Illondgenooten afMlden \'oor Duitschlllnd te werken.

lfen 20U kunnell begrUpen - IIU jo dat do DniLschel'8 degenu
zonden e:tMlffen die d""ang of bedreigingen zouden gebruiken om
iemand te beletten 'foor hco te werken i maar zU bedreigden zelfs ben
die" traohten" dit te doen door cen voudige overreding!

Ilesluil .

.... ART. 2. Met geungeniutraf ral g611traft worden ieder die door
d~.ng. bedreiging, overreding, of door oonig ander middel, getracht zal
hebben pertOnen geneigd ow lferlr: yoor de Doitaehe overbeden te ver-



Di-: 8Cllll~DINOEN VAN U):T IlAA08Cm: VERDRAG 139

richten, of aannemers door de Duitaehe overheid mot zoodanig werk bel.at,
yau de uitvoering van zulk. werk. te weerhouden.

ART. 3. Alleen de militaire rechtbanken "'ijn bevoegd kon nis te uemep
"'au misdadep ip dezep bedre.en.

AIIT.'. Dit besluit treedt in werking op den dag van al'ltondiging.

BruBJIol, 19 November 1914.

De GOU'ferneur·goneraal in België,
Baron vOIl der GOLT'-,

Veldmaarsohalk.

Dit wa8 sle<:hts ecu sohuohter begin. Dcn 19denJuni 1915 plnkteu
onze vijanden te Gent oen bekendmaking aan, te kennen gevend, dat
strenge maatregelen zouden worden toegepast op fabriekcll 1 die steu·
Deud op het Haag8che Verdrag. zouden weigeren voor het Duitsche
leger te werken.

'WlltLr~chuwiDg.

Op bevel \'an zÜn ~xcellentie den Etappen.1n1l}OOteur breng ik het yol
gende ter kClluiader gemeenten:

,De houding vall lommige fabrieken die onder voorwendlel vatl vader·
land8liefde en 8toullcnd op do HaagseIlO Couventie, geweigerd hebben voor
bet Duihche leger te werken, bewijst dat on dor de bevolking eon Itro1'l:1_
aanwezig is dat teu dool beeft moeilükbedon te borokkOllcn aUIl het
Duitsebe legorbestuur.

~Met het oog hierop maak ik bekend dat ik mot lIo11e rqiddolell dio mü ten
dienste staan dergelüke kuiperüon zal onderdrukken, die noodzakelijk de
«oede verstandhouding Il100ten benadeolell welke tot nog toe bCltaall. hooft
luasehcu het DuitJehe legerbl!stuur en de bevolking.

,Ik Itel verantwoordelük in de aente plaah, de gemeentelijke overhedell
Toor de verbreiding VaD dergelüke Itrevingen en ik voog er de bemerking
aan toe dat de bevolking zeIr oorzaak zal ziju dat de vrijheden tot 110g toe
elp de ruimde lehElilI bElilr toegedaan zulleu worden opgeheven, en Ter
Tangen door beperkende maatregelelI die noodig zijn geworden door haar
eigen Ichuld.

Gent, 10 Juni 1915.

Luitena nt·geooraal,
Ora("OIl WdTJ.Ilf',

Etappen-kommandant.
U Bien public, 18 Julli 191 ä.
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Z!j verkillren dus dat zij willens eu wetens het Ullsgschc Yerdrl'l.g
gaan overtreden (Zie ook bI. 225).

Eenige artikelen vel'ttChcnen in Rtl Volk. een chrihteIÜk..demo
cratilJCh blad nn Gent, op 15, 17,19 en 22 Juni 1915 vertellen OM

waarin deze maatregelen bestaan. Let ...el dat dit blad aa.o de cenlluur
is onderworpen.

De werklieden van de rabriek Bekaert, te SYl'eveghem hadden
geweigerd prikkeldraad te maken voor de Duitsehers, f>n deze begon
nen met drie notabelen gevangen te nemen, waarvan twee spoedig
werden losgeillten.

Yervolgens om de werklieden te dwingen het werk te hervalten
be8loten 7.ij de gemeente onder interdikt te plaatsen j mell zou cr niet
meer kunnen verkeeren pcr rijtuig or pcr rijwiel, en de aanvoer
van levensmiddelen zou worden verboden. DIlar de werkliedeu toeh
hardnekkig bleven weigeren tuigen te vervaardigen waaraan hun
broeden en zonen wuden bigven bangen in de ge'fechten &an den
Yt,er. werden een en zestig mannen in de gevangenis geW"orpen. De
anderen haastten neb bet dorp te 'fcrlaten.

Wat deden de Duitacben toen P Zij maakten zich meester "au de
Houwen der vluchtelingen, sloten haar op in twee grooto wagens en
bmcbten ze naar Kortrijk; tegelijker tijd pinkten z!j de nRmen aan
"U de gevluchten en raadden hen 8I1n om terug te komen. Voor de
bedreiging hun vrouwen in de gevangenis te zien blijven fer....-!jl
do kinderen zouden omkomen in do "criaten buizen, mooeten de
arbeiden met den dood in 't hart huu broedermoordond werk .....eder
opnemeu. Zeker, de Kultur iscellschoonezank.

111 Brabrant gingen zij op andere wijze te .....erk. Zij hadden den
hoor Cousin gevraagd prikkeldraad ,'oor hen te maken in zün fabriek
te HU)'sbroeck (ten :r.uiden 'flln BrU8llCI). [lij weigerde. Zij vorderden
de werkplaa~n op. Hij moe-t zich daaraan onderwerpen. Zij namen
hun intrek in de rabriek en wilden ijzerdraad gaan maken. De ma·
chinerie echter wordt bewogen door eleetrilK'be drijrkracht en di'7.(l
komt van ecu centrale gelegen te Oiil<l.ucreq, De centrale weigerde
IItroom te leveren. De DuilChers namen den heer Luci('n fk.ckers, den
nrge,'aardigden beheerder, gC"angen cn hielden hem ,'el"8Cht'idene
weken 0pl,"1lsloten.

\rij bebandelen in ~n ander hoofdstuk (bI. 369) do dwaugmaat.
regelen door de Duitachers op de spoorwegtt.rbeiderll toegeptUlt.
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•• •
De levende schilden.

WU moeten nll nog een laatllte IIchending van artikel 28 onderioe
ken, een eehending zoo weel7.inwekkend, dat nOch de declnemeMl
RRn het Hnagsche Vcrdrag, nooh de Duit8chers zelf in hun Oorlogs
W/ltten ze ender de Dogen hebben durven zien. WU bedoelen de
levende IIchildcn.

Belgen ·vóór de D!dtsche troepen geplaatst te Charleroi:
Dltitsche bekentenis,

Onze vUanden zÜn zich den gruwel bewul!t die "U plegen mot vóór
hun troepen Belgen te plaateell die hun tot schilden moeten dienen.
Daarom doen zU hun best dit te loochenen. Ongelukkig voor heil
heeft con hunner eigen :officiereu ccn dRAd '·an dien Mrd beschreven
(bI. 229). 'roon hU in de voorstedon \'an Charleroi aankwam was zÜn
eeMlte zorg burgers te vangen ten einde hen \'oor en tuaschen ZÜII

ruiters te laten marscheeren. UU ia verontwaardigd over dejllmmer
krelen die de HOUWen dier ongelukkigen aanheffen: .AIs cr met ons
niohl gebeurd, 7..a1 ook niets met de burgers gebeuren", 1.eirle hU tot
bnnr. Kan men 0Jl selllu\lllteloozer wUzo het idee uitdrukken dut do
Duiteebers zieh '·nll dez~ gÜzela8rs bedienen om te voorkomen dat
bun tcgen.lltandcn op hun troepen zullen \'uren? Bij i1ctcerstesa.lvo
dnt de .Frlloeehon afvuurden die achter een barrikfLde waren opgo·
steld. werden de gUzeltul.rs gedood, lOM.r de Duitschcl'fI vervingen
ze sJluedig door andere, ....oorlll door priesters (bI. 280).

Belgen geplaatst vóór de troepen te Lebbe7"e, Thienell.,
Bergen.

Nog ,'cel meer sprekend was hun gedrag te Lebbe.ke bÜ Dender
monde op 4 Sept. 1914. Nauwelijks het dorp binnengetrokken in den
vroegen morgen, nnUlen zÜ Zoo\'ccl burgers als monr lIIogelUk WilS,

moer dan SOO en lieten bell vaor hen uitlooJlen. 'L'oell zU Sint-Gil les
bU Deudermonde doortrokken vorderden zij ook daar do munnen op
om als schild dienst to doen. 'roen do Belgen de Duitsche troepen
aum'iclen werd cel! tiental burgers gedood j meerderen werden ge
woOnd, \\R8rOnder oen dokter \":10 Snillt-Gillcs. Dienzelfden avond
werden de o....erige nRar Duif~tlbl8l1d ge\'oerd nis ft\'rÜilchutters".
317 b"e\'angCll burgen vun Lchllcke zUn flRar huis teruggekeerd op
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het einde van Januari 1915. Zü verkeerden allen in deerniswekken
den gezondheidstueatand. Half·}'ebruari waren cr al "ier gestorven.

:Feiten van dcnzelrden IUlrd zijn in een groot aantal plaatsen voor
gekomell (Zie de verslagen van de Commissie van Onderzoek). Wij
vermelden twee andere gevallen.

'1'0 'I'hienen, op hun warsch naar Leuven, hadden de Duitsehers
~ich op t8 Aug. meester gemaakt van eenige notabelen, waaronder
burgemeester Donny, eu zU dreven hen \'oor zieh uit om zicll te
beschermen tegen do Belgisohe kogellI. Eerst den velgen den dag lieten
i(.U hen vrU, te ClIlllptich.

're Bergen he~ft de Burgcmeellter I...e8cart eveneens dien8t gedwm
als levend 8Child tegen de Engelsche troepen.

Belgische vrouwen geplaatst voor de troepen te Anseremme.

'fe Ansererume verborgen zU zich achter vrouwen. Zü haddon dl"!
onbandigheid beglum op 23 en 24 Aug. 1914 alle mannen als burger
gevangenen naar Dnilllchland te zenden; Alleen vrouwen bleven dus
over. Zü plaatsten dcl'.e op ccn rti langll de borstwering van de ),[aa8,

en voorzichtig 8chuilend achter hllAr rokken legden zU hUil geweren
alm over haar schenderij om te VUTen op de ]J'ranacllcn aan de over
zUdc der rh·ier. De Jj'rnllachen staakten hUil vuur. zoodro. zü zagen dat
1,Ü op vrouwen 8choten. De8 avond8 dreven de Dllitacherll de vrouwen
en kinderen in een weidc, lllaar den volgenden ochtend I.aalden zij ze
daar weer vandaan om ze opnieuw te gebruiken al8 be8Cherming lange
do rivier.

Onder de ongelukkigen die dus aall het vuur der gealliëerdeu
werden blootgeitcid waren meerdere gewond gewerden in de woord
partÜ te DinaRt op 28 Aug. Het spreekt vanzelf dat d.., Ouitscbers er
niet aan dachten ze te verbinden; dientengevolge lItiencn niet
weinige IlAU hun verwondingen terwül zÜ dicDIt deden nis levende
schilden. Andere 81aagden er in levend uit die dubbele bel te geraken j

oon harur ill verpleegd geworden in een hOllpitnal waar wij haar gezien
hebben. Do fotografio (!ig. 28) toont llall tot welk oon toestand de
Duitllohers haar gebracht hadden, v66rdat zij haar als levend schild
geeruikten, vier dagen lang. Eerst den 27Blon betoonde men hlULr
oenige geringc zorgon.

Ziodaar de Duit80he heldhaftiglleid. Hoe begrü"t mell op het
ougenblik de ware beteekenia dier woorden: De" Jleldenioa gestorbett,
die 1,ü op hunne graven beitelen. Het beteekent dat die onverscbrok·
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keil krijgers niet aan de kogcla hebben kunnen ontanappen, hoewel zij
heldhaftig lichter Belgischo nou wcn veneholen Wllren.

Zoo"er wij weten moeten wij terug naar Cawhyaes. iu de Gde eeuw
"óór Christul om '0 ander voorbeeld te ,.inden van levende schilden.
Olldurende zijn Egyptiaehe veldtocht had deze ,.orst, bekend om zijn
wreedheid, het idee katten te plaatsen "óór rijn troepen, omdat die
dieren door de Eg)'Pienarcn Il8.nbeden werden. Dank aan dezen krijr
list, verhinderde hij hun zÜn soldaten aan te vallen. Alillt\, nOch
Ollllj::hie·Khlln, IlOch '['ullletltlll maakten gebruik van zulke handel
wijzo; hot wne weggelegd voor de Duitaehcre dOt 20~le eeuw OUl deze
practijk .weer in te vooren mot een dubbele wreedheid hun door hun
geestestoestand ingegeven.

BelgeIl met gewelll achtergehoudell te Oostende el& ie Mi~

delkerke.

Onder nog andere omstandigheden hebben de DuitllChert 7.Îeh Pen
bolwerk gemaakt van de Belgen. Sedert halfOctoher 19Jo1 hebben zij
de Belgische kust bezet tu hen Lombartzijde en de ZeeuwllCbe
grens. Van tijd lot tijd bombRrdooren Eu~lllChe aebepen en vlieg
tuigen de kuet; zij zouden het ongetwijfold uog moor doen indion do
Duilscheu niot gf'zorgd hadden met geweld talrijke Belgen in die
plantsen te houden. Volgens de .\1. R. C. vs.n I Sov, (oohlcndblt\d)
verboden zij aaD de lieden vall Middelkcrkeen Oostende hUD IIlooel}te
\'orlfLlon (bI. 114). Op bot einde VIUI Dooembf'r "erdreven tij echter
alle IllRllllUll uit Middelkorke Ol> vier IIn. Maurdc middelen vnn ver
voer die ter beschikking werden gesteld van de verjaagde inwoners
waren niet voldoende om hen in staat te stellen ook: bun gezinnen
mee te ,.oeren, zoodat tij genoodzaakt werden vele vrouwen en kin
deren daar achter te laten. Telkens als do EngelllCheo bommen op de
kuat werpen haasten de Duit8cbet8 zieh dit te llrulJSCl bekend te
maken cn er bij te voegen dat bet bombardement noodlottig geweetlt
i. voor de Belgen. Ziehier eenige uittreklK'l, uit de bekendmakingen.

Nluw8tljdingcD van de Generale Dult:sc:.l1e regeering.

lJet'lijll, 24 November 1914 (Ofjkiule tlluUtkelingenf!an hedemlliddltg).
- 8ngolscho schepelI zijn gistoron de E'ru.nacho kuat genaderd on hebben
LOlllbartlllytlo en Zeebrugge gebombardeerd. Hij onze troepen hebben zij
.looMa IGer geringe schade allngericht, Een zeker Ilantlll Belgisehe burgen
durolltegen, zijn gedood en gowond.
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lJlTlijn, 28 December (offiûuk 1II.tiÛckding crm /uclellll1iddog). - Nabij
NieuYo'poort been de viiand zUn aan,..l.pogingen herhaald zonder eenig
.uooet. Hij werd durin J;elleund door ~hieting uit lee, welke onl 'fol·
.trekt geen lebade toebracbt, maar eenige inwonen doodde or 'fer.oodde.

Isn-fijn, 26 Januari 1915 (ojjirk,k w·..lt-ck,liflg !VIn hafmnIÏJifff/g).
De 't'ijud heen gilleren, all naar gewoonte, Middelkerke en Wettende
onder 't'uur genomen .:en tamelijk groot getal inwonen a!in door dit nur
gedood or ge.ond, ouder ben de burgem608ter un Middelhrke.

lJerlijn, 13 Februari (o.f.liriuf, mtcÜMli.l1g). - LRnp de kUit hebbn
vijandcliJke 't'liegenien gilleren opnieuw bomloen geworpen, die zoor ge
voclige verliezen hebben verClorzaakt aan de burger· bevolking, terwijl wij
goon onkel verlies Uil belang uit militair oogpunt geledcn hebben.

Herfijll, 8 A1aart (ofjic'u~ lIIokduling th'tn htcU/lIlliddllY). - Vijand&
lijko vliegenien bebben bommen geworpen op Ooatcnde waardoor drie
Uelgen gedood zijn.

lIet Ouiuebe mililaire beJtuur.

liet volgende uittreksel uit een correspondentie uit Û08iende, mee

gedeeld door de K. R. C., bewUst dat de Duit8thera ten volle het voor
deel waardeeren dat 7.ti zich verzekerd hebben door lUIn de kust een
le't'cnd IChild van Belgen te bewaren. (Laten wU niet vergeten bij het

IC7.en van de N. R. C. dat het 't oonige \'reemtle blad is dat België kon.
billnen kUlllell tot fULD ~'ebruari I U15, en dat dnarenoo'en de Duit~

tehel'l do nummers niet doorlaten dan lUl zo gekeurd te bobben.)

Oe Io:ngel6Chen apaardon blijkbaar Oo.tendc en .Middelkcrkc zoofeel
mogelUk en richuell bij 't'oorkcurhun vuur.opdon ferbindingn,egtuueben
deze beido plaauen en tUllchen Middelkerke en We tende. De Duitaebe,..
'IIn hun kant begrepen dit teer goed en haddenjui tom deze rêden alle
Beigl'n 't'l'rboden, Ooetcnde of Middelkerke te 't'l'rlalCD.

LiClcn .U hen uittrekken - 100 w(lrll oute zegwman op de Komman·
daolur, ...·aar hij een goed woordje voor een pur Belgen deed. door een
offici{'r 'fen.ekerd -, dan souden dl'! Engeitehen .poedigdeze beide plaalMln
ouder vuur nemen en wU de dupe daarvAII worden.

N, R. C.. I NOl'cmber 1914, (ochlendbllld).

Bmssclaars opgesloten op de zolders V(lll de Comman
dali tuur.

're Bruil8e1 maken zij gebruik van een midd('1 dut mot h('t boven.

Hrlllell1e veel uvereenkoDist heefl, ow do gealliëerde fliegeniers Ie



beletten de plaatsen te bombllordeeren die zij gebruiken in de miniete
rWele gebouwcn. Onder de meest onwaar8chijnlijke voorwondsels
wordon de Brus8elaare naar de Kommandantuur gez~:)I]den. Zij hJijvcn
oerst eenige dagell opgceloten op de zolders der ministeries, en dlln na
geboord te zijn - en nntuurljjk veroordeeld - opnieuw nBur de
zolders gezonden tot er plants voor hen ie in een gewone gevan
genis. Iedereell te Brullsel weet dit, en ongetwijfold weten de gool
liëerde vliegeniers het ook.

ARTIKEL 25

lht is etrbod~N Iltedm, dorpelI, wonmgen of geooulCe,., llie fliet
cerdedigd u'ordell, met Itdke middelen ook, aan te caUtI! of te 60111
b(lrdeerell.

Bombardement vrm open steden.

l'!llrijke inbreuken op dit artikel zijn alln den dag gebracht door de
Oommissie vlln Onderzoek. Ook hier blijkt weor duidelijk de tegen
stelling tueechcn do wijzo waarop de Duit80herll oorlog voeren, en die
welke zij oischcn V!l1l hun vijanden. Als hUil bestuurbare ballODs
bommen werpen op Opell plaatsen zonder eenigc verdediging, zooals
zij doden in den nacht \'tl.n 26 op 27 Sept. 1914 te Deynze. WMr zij
een grÜ8llurd verwondden in het gasthuis der zusters van den IJ. Vin
centiue à Paulo dan juichen hUil dagbladen. (DlÏsseldol'fer Tage
blatt, 29 Sept., Dilueldorfer Zeillmg, 29 Sept.).

ARTIKEL 27

Bij de Inlegeringen eN tombardementm IItlletul "Ue tloodige mailt
rtgtlm genomen worde~1 om de gebollwen geleijd aan de eer«liellstefl,
arm de kl/IJS/M, de Icelm~c!mppt1l en aan dr. weldadigheid, de ge
8chif:tlklu/tUge gedellkteekenell, de !lOspltalen m de plaaue", "'(lm'
zjeke~~ til gewo1Ulen bijeengebracht Zijll, zOQveellllOfJelijk ttJ IJ}XII'NI, a])

voo~'waal'de, dat ûj fliet gelijktijdig voor een militair dodeimle u'orden
gebruikt . ...

Niet tevreden mot onze monumenten te llebbon in brand gestoken,
zooals te Leuven, .oinant, Dendermonde, en in een menigte dorpen,
annalen de Duitsehers nooit om die te boml.mrdeerCIl welke lij op
goon andere wijze knnnen bereiken.
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Bombardemellt van de kathedraal te Reims.

liet moest kllrakteristieke voorbeeld is dat> van do kathedraal "au
.Reimei). liet wal op Woensdag 23 Sept. 1914 dat wil door een
IJekoodmaking van bet bomoordomel\t hoorden. Het telegram, geda
roord Mtul.ndag 21 verkllUrdo dat het monument zoovool mogelijk zou
worden geapaard: dat was genoeg j wij wisten toen dat het "ernietigd
wu. Eu werkelijk, de FranllChe couranten den volgenden ochtend,
Wocnsdag, binnengesmokkeld, vermeldden dat de kathedraal in brand
stond sind8 Zaterdag 19.

Nleu wstlJdingen van het Algemeen Duitse" bestuur_

IJerlijJl, 21 September (officiul, aangekoJllen Zondtlgurond). - In den
loop van don unnl op bot b'ran80h-Engelache leger, bobben ""ti op zekere
1,lnatlOn voortgang gemaakt.

Hoims bevindt zich Toor de geveebtalinie, zoodat wü genooduakt 'ft'orden
door de Franscheu hUil vuur te boanhroorden. Tot Ollll:e IPÜt ui deltad dUI
OOBehadigd wordon, maar bevelon zÜ" gegeven dat de kathedraal zooTccl
lllogelÜk zal g08paard wordon.

lIet Duiuche militaire bostuur.

Lallg"Ulmerhand werden de inlichtingen meer duidelUk.
Oe .Frnnlohen YCr'/'ekerden dat zü geen militaire waarnemingspost

op tio toren8 geplaatst hadden j el"enmin waren er batter!jen nab!j de
kathedraal.

DAArenboyen verklaarden z!j dat dcze dublJel moest geëerbiedigd
worden, omdat een ambulance daar toevluoht had gevonden, wnt,
hot z!j in 't yoorbÜgüll.n gezegd, voor een schanddaad werd nitgemaakt
door de Ouit8cho dagblflden (K. Z., 4 Jal1ullri 1915, ochtendblad;
N ;edIJrl'l,ti,IÜJCnlJ Vofksztjit,Hl!/, 4 Jnnuari 1915).

110t agentschap Wolfr had het bombardement van de kathedraal
vall Reims meegedeeld als een na.tunr1!jke znak, een onboteekeueudo
uien wSIÜdingen.

'I'oon werd zelfs de N. R, C. door wnlging bevangen.

') Indien wü 811Nlken '"U iteiml doen wü dit omdat de Duit.ellen aehl maal bij
on. yerklaringl'n hcbben anllgclllllkt I,_et IJ.elrekklng lot dCledaal1 van bctcha,lnga
IIClwllrli,.
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00 KathedraRI van Reims,

Bij de verwoestingen van LeuTen hobben de Duihehen uildrukkelijk
het stadhui. beschermd en g08paard, vertollon ons de DuitllChe berichten.

Sedert dien zijn oude Kunstwerken in Belgii! verwOOf!t. FranJrrij k &cheeo
tot nog bevoorrecht to zijn op dat punt. Men l.eide dat de troepen l'Jich daar
andors godroegen dan in België,

Tbans vernemen wij het ontzot«md niouws omtrelLt do verwoO!ting
nn do kathedraal van Roims, dat wonder nn bouwkunst 600 jaar oud,
en een der heerlijkste kathedralen 'an b'rAllkrijk.

Wti weten nog niet welke de oenaken zijn 'An deze 'reesolijke straf,
oen straf die elk hllrt rRakt dat iolt Tooit voor kund en botchaving.

Wie een gozicht viln de stad b6lChouwt en de kathedrAAl bewondert
die daar oprijst in het midden viln bet pAnorama, kali niotgolooven in
de verwoesting van dat woudori bij lOeont ten prooi te zijn n.an booze
droomen,

De moderne kanonnen zÜn zoo volmAakt eo hon lIChot is zoo juilt dat
men elk meeltorstuk kan sparen dat mon aan de verwoesting wil ontrukken;
de Duitsche kanonniers zijn Toortreffclijko IIOhuUetll; zfj hebben dAurvan
bewfjzen gege\'en i zij weten te richten. Bun vijandon hebbell dit erkend.

Moet men veronderstelIon dat de katbedraal opzettelijk vernietigd is
om militaire reden8 p

Wij durven de vraag niet beantwoorden.
Een telegram V!ln 't agenbehllp Woltr spreekt vall tlo vernietiging al8

viln de gewoun8te zaak ter were1di het iB een ollvermüdoltik gevolg van
deu oorlog, en gOOtl vero!ltachutdigingen zijn noodig,

Onze Purijacho correspondent die een deel vall het bom bllrdement hooft
bfjgewoond dal de kathedraal vernieldo, zegt ons !log niob van tlo feiton,
waarop het telegram uit Berlijn ziullllCelt.

Wij doon geen uibprflil.k. Maar wat 0118 diep treft, is te zien dat niets.
geen woord, geen syllabe van bet koude Wolff', telegram al'tDwijllt cIat
Duibcbland de verwoesting betreurt van monumenten, gedenkteekenen
van 6Cuwenoude beschaving. Zij zou ton min.te de Terwoosting van do
kathedraal kuunen betreuren, zelf.ll indien zij volgen, hare opvatting het.
recht bad haar te vernietigen.

Na den brnnd van Leuven sehrel'en wfj, dat de s~rllf op de stad toegel~t

zich uitstrek\e over geheel België en zelfs daarbuiten.
AI wie de wellteucho bOllChA ving lief had was diep bewogell, Bet i. het

zelfde met de kathedraal van Hei ms.
Deze gebeu rtelli~ 1.a1 de Oude en Nicu we Wereld pij nelük aandoen.
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Wij gaan de grenzeu der neutraliteit niet te buiten als wij verklaren dat
een diepe \'eralagenheid zich opnieuw Tan oni hCi:lfi meester gema.kt.

",\". R. ('.,22 September 1914, (uonlllJl.d).

Voor de verontwaardiging der beschaafde wereld zijn de Duitsebere
verplicht gewee&t een gemaaL-te droefheid te vertoonen cn bUD

optreden te rechtvaardigen.
Drie ofRciL'C.le mededeelingen van 23 I)t. zün denzelfden dag

bekend gemaakt; twee geven de J)uitache meening weer1 de derde
geeft zoog<'Daamd het gevoelen ,'.n een FraD8ChmaD die een "er

trou~'eIÜk.e mededeeliog 7.oU bebben gedaan aan de 7'imel.
Het eindboeillit is nntuurlijk dat de Duitsehers zich nie!s te ver

'wijten hebben1 dat hun geweten zoo ~uiver is als van een pasgeboren

kind 1 dat r.U slCf'bts tegen bun wil en noodgedwongen de kathooraal
van Heims hebben gebombllrdeerd, niettegenstaande de groote be

wondering die l.Ü kocatcren voor dit wonder der gothisehe bouw
kunst .. , maar dat de aallwezigheid VRIl een militaire watlrucmings
post 011 dc torens hun geen keuze had gelllten.

Drie weken later een nieuw bombardement; dMrna1 llA. twee
weken stilte beginnen zij weer bommen te werpen op hetgoon nog is

blijven staan. Den \'olgendcn dag maken zij bekend dnt zij een protcat
hebben ingediend bij de RoomliChe Curie.

Nieuwstijdingen bekend gemaakt lIoor de Duitsf'he regeering.

Rome, I NOTelnber, - Daar de Fr.ntehen wederom een batterij hebben
0pgefOteld v66r de kaihedrull'an Reim., en een ",uroemiDgt:pott bebben
ge,..enigd op de katbedra.I. been do PruilÎlC-hegeunt bij bet Yatikaan.
op lut van deu Hijkwnllelior bij de Curie een (ormeel proteat ingediend
tegen het barbaaueh mi.bruik van gewijde gebouwen. De Franseben
.Ileen moeten do l'erantwoordelijkheid dragen iu geval ,an belebadigiug i
indien zij wuden trachten de aehuld te werpen op de DuitlChe.... zouden
zü 0011 huicholarü begaan.

Het Duitscho militaire bestuur.

Eenige dagen laler leggen zij cr zich Ol> toe om dc kl1thedraul \'1111

Soissolls to \'orrLÎelcn; maur het is wederom omdat de 1?rtln8eboll hen
daartoe dwingen.

Welk ecn eerbied voor hot Jlaagache Verdragl
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Hoe treffend i de bezorgdheid die zij wijden aan monumenten \'an
godsdiensten kUDst. Iietitalleen in den uitOr&ten nood datdeDuÎtsche
krDgcrs cr toe besluiten, ze kort en klein te IChieten; ('n dan nog
alleen I getuigen zij. niettegenstaande bet geweld dat hun schoon
heidsgevoel wordt aangedaan!

Xog veel treffender i hlln eerlijkheid!
Den IOcn ~ovembcr maken Z.Ü bekend, dat de '~icnri8-geJleraalvan

Reims erkend heeft dut de torens gediend hebbcn voor militairo doel
einden, ell zij voegen er bU dat do Kanselier deze bekentenis ter keJlnis
heeft gcbrachtaan het VRtikaan (l...t Réctil, 11 November 1914); den
170n November Zijll zij ged .....ongen do togensprauk te melden \'IUl dOIi
Vienril-g<lnoraal , maar ,.ij blijven bij hun bellchuldiging.

Y~rklarillg van tlell YicAri.'J·generllal.

Berlijn, 1j ~o,"ember. - De heer Landrieux, Yieari&-gt'neraal van de
katbedraal \"an Reim. tehrijn all ,"olg! in de Pigrl'TO: _In naam \"an Zijn
r~mioenrie den Kardioaal-AarubiMChop \"aD Heiml en in mijn eigen OUIII,

Terklaar ik, da~ nooit een batterij i. gepl..t.;t ge.-eed op het plein nn de
kathedraal, nog een wa"rnemingapost op de torenl. Geen enkelo troop zelf.
been pDIlf geyat in de uabijht'id der kathedraAl."

Het telegraaf. bureau Wolft heen €len offieiCêlo opdracht on hangen om
te Tor1rlaren dat do aanwe»:;gbeid "all artillerie in de nabijheid der katb~

dralll en van waarncmingl-j)()etclI 011 con toron ht'rhaaldelijk il gezien, en
dat goon loochening van 0011 bolnnghebbende iele kan "ornndoron aall
do werkelijkheid der feiten.

fA BtlgitJu<-, Ij NOl'cmber 191...

Den 7en Juli 1916 jllakken de Duitschcl'8 cen nieuwe aankondiging

aan, waarin zij lIlet hun kunsbdn komen pronken.

Nitu",'~lij(li.ngenbt.k~11l1 g~maakl door de DuitSthe ",g~eriDg.

Het D"it.tehe volk heeft len alle tijde grootcn oerbied gebad Toor kun t..
werken en monumenten uit het ,"crieden, zonder ondereebcid Ie maken
tu IOhen die welke zich beTonden op DuitlJc11 gebied ofin den 'teemde. En
thanl Tcrwijten "ijn tl!gl!1I8Innderl aan "ijn legeu, dat zij iJl den loop
,'an dOlmn oorlog op tic 80hlllldelijk!te w!Jzo kUllltachatten hobbolt Ter
woest dio onherstelbaar Terloren zijn, en dal nl100n uit louler Tcrnielzucht.
De Duittehe natie ",ect dat zij onlCbuldig i. aan zulke miidaden. Het il
onder den dwang 1'&n onTermijdelijke oorloglnoodukelijkheden dat de
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Duibche lOidaten met tegenzin bUll kanonnon gericht bobben op de .Ianke
toren. 'fBlI kerken en op de kuteelen dillzich afteelr:enen tegen den horizon.
Uun togen tanden bebben onrigooljuilt hetzelfde godaan, en indien wij
onl de moeite get'en dit te bewijlen doen wij dit niet om hun hel
oD1innige Tcrwijl te maken dai zij gehandeld hebben mei blinde bar·
burachbeid, maar om aan te tooDen welke Tl'ooeelijke noodukelijk·
beden de oorlog lIa tich .Ieept.

Het zijn ~~ngeliCbe en FranlChe bommen die do eerlijdl zoo bloeiende
ltad Dilumuidon in oen puinhoop Teranderd hebben. De majeatueuM
kerJe aan t. Kioolau gewijd is jammerlijk ineeDptorl, haar kOitbur
ok...l, het belangrijbte en IlChoon8te onder alle in België, il nieta meer
dan een t'l~rzameling onherkenbare brobtukken,

Vernield zijn ook alle andere monumenten nn DiumuideD, mei bei
Bagijnhor dal lag un den ouer nn hel Yl<'r.hnaal, en het indruk·
wekkende .ladbui., .. ,

" ' , In al de get'al1en hier opgenoemd zijn bet de Franachen en bun ge
allieerden die de Ternieling hebben bewerkt, en hebben moelen bewerken
Tan hun eigon kUllltaehatton on de 1lI0llUlllemell die hun toebehoorden,
Wie dezo drOOl'O noodzakelijkheid oTerweeg~ welke wij hebbon willon
ondorltropon alleen om wille der roohhaardigheid. zonder dat wü in die
t'erklaring oenig genot Tinden, zal inzien dat de betchuldigingen die tegen
onl Duitaebera worden ingebracht, haar eigen veroordeeling met zieh
brengen ot terugvallen op hen die ze dUfl'en .an"oeren,

Bruuel1 5Juii 1915.
Het OeDcraal·belltuur in Beigi{t

Wij vroegen ons ar welke nieuwe misdaad zij hadden gepleegd.
Den volgenden ochtend reed. werd onze nieuwsgierigheid benodigd:
de dagbladen berichtten ons dat de Dnitschen de kathedntal l'au
At1'ecbt badden in brand gestoken.

Bombarlklnellt llan de kathedraal ca'J Mechelen.

Laten wij nu zien boe zü zich gedragen hebben in België. De beTel·
hebber TaD het leger dat Antwerpen belegerde bombardeerde Mechelen
drie maal tonder oenige strategische rcdetl 1 want de stad WfUJ vol·
komen ontbloot van Belgische troepen. Niettemin had hij aan de
Belgillohe overheden laten weten dat zijn troel>OlI uiet op de lllonu
menten zouden sehi~tetl, zoolang doze Diot diendon voor militaire
doeleinden, Sterker nog, hij gar kennis in de dngbladon "Im OTer dOIl
Rijn, dt,t hij Mechelen niet zou laten bombardooren uit vrootl Vfln de
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kathedrMI van int Rombout tc treffen, maar dat de Belgon niet
de%elfdo be%wnren hadden (I{. Z., 30 September 1914, 2e ochtend
blad I. WIlt ligt er voor WMrs in deze laatste zinsllede~ Volstrekt nieltl:
indÎen de Belgen bommen hebben gericht op de omgeving der etad,
dno gesohiedde dit terwijl oo7oe vijanden zÎeh dn.nr bevooden, wnt ~,ii

zelf erkennen. Voor 't overige is het gemakkelijk te weten of de ver
woestingen in de kerk \'au Sint Uumoout te wijten 7.ijn 11IIn de Duit·
sellers of nan de Uelgen j de Belgen waren ten noorden en ten westen
der stad, de Uuitsehers ten zuiden en ten oosten. 'Weillu al de oollChli
diging VRn het gobouw is zonder uitzondering aan do Zuid- en de 008t.
zijde. Oordeel nu . .Men 7.iet hier weer het. gebruikelijke stelsel ver
schijnen dat bestlUlt in de schuld te werpen op een lUIder. Zoo hebben
zü insgelijks beweerd dnt te Dinant de collegiale kerk verwOOIIt werd
door de l!~ranschen, en niet door hen. (7:ie bi. 272).

De voorgewende Belgische mititaire post Ol> de Lieve· Vrou
wenkerk te .Antwerpen.

Het spreekt \'Ilo.n zelf dat zij de .Belgen beschuldigen zich bediend te
bebben van de torens als militaire wMrnemingspoBten, bijv. te MoollC'
len (N. R. C., 25 Nov. avondblad) en te Courcolles(Dif WochellHchuu,
nO. 46 van 1914). Het meeat teckenende geval is dat van Antwerpen.
Zij hebben in hun geïllustreerde bladen (Dis WOdUJnJIChult nO. 48 van
1914 bI. 1500; IU. I{riegs-KUI'ier 0 0. 7), eon photo - of eigofllijk
gezegd een teekening - o\'ergenomon uit eeu Amerikaansch blad
(New-York 'l'ribu1It, van 22 Oktober 1914) die een militaire waarne
mingspollt te :den geeft op den toren van de Lieve-Vrouwenke.rk
\'Rn Antwerpen.

Zelfs indien men aan de afbeelding een waarde als document
ltOU toekennen welke zij niet bezit, dan zou zij toch nog niets be
\\:ijzcn. want \'olgeusdcn Amerikaanschen dagbladschrijver (N. R. C.,
15 Nov., I\\'ondhlad), bestond de post op den toren op een tgdstip dal
.o\ntwerpen nog niet belegerd werd, en nog goon gevaar liep VAn
belegerd te worelen. ])e stad had toen niets anders te doen dan zich
te verdedigen tegen be8tuurbare luchtachepcn, die haar roods twoc·
JIIBal een ooohtelijk bezoek hadden gebracht vergezeld van bommen .
.Men begrüpt dat de H'()("hl:mBdlUu dit niet zegt: dit blad beweert
dnt de militairen op den toren waren om de Duitsche leger8 en
huu zwa.re a.rtillerie waar te nemen gedurende het beleg.
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DuitscltB militaire posten door hen zelf erkend.

Laat on8 nu eene zien ofonte "ijaaden er tieh "an onthouden bebben
om onze monumenten "oor militaire dqeleiden te gebruiken. liet
AlgttnUH Htutdtlsbl(ul (nu A.m8tcrdam) nm 3 Januari, 7.egt dat mi
trailleu8Cll geplaatat zUn op het belfort te Brugge en op andere torent
van die ttad. Dit feit wordt be,.eatigd door den heer Domela Sieuwen
buye Nyegaard, protetltant8ch predikant te Gent, et'n ovcrtui~

Duitaeh-gezinde. die een aanval van een Engel8C:b vliegtuig heeft
bUge'f"oond, waartegen de mitrailleullC8 gep!lultilt op den JLalletoren
eeD heviK maar vergeeftch 'fuur openden (Uit mij'l O(}rlog.'f(/tlgoo,k,
bI. 319 in D, Tijthpitgel nu I April 191:;).

Mieschien 1-ullen de Duit8chere dit ge\'al betwisten. Daarom go\'en
""U hier nog een ander. 'l'erwijl zU van hun k>genstanderll zulk een
trouwe nakoming der \'oor8ebrifteo "ao artikel 27 eischen, bebben 7.6

1-elf ec.n militaire wlL8rnemingapost op deu toren \'aD de Sint Hombout
te àfoeholen geplaatllt om den uitslag van hun geschutvuur Dil het fort
Waelbem, bij bet beleg van Antwerpen, te kunnen nagntln. Dit ill in
elk go,.81 niet tegen te spreken, want in hun onbeilChaamdheid of
dwaasheid hebben zij zeI( ecn photo uitgcge\'en \"aD dit lloorooarseh
miebruik van een gewijd gebouw" (bI. 148), zie BerfjHtr /UIIS
tritrt~ &it'4II!h nO. 44 VRn 1914, bI. 7ó2).

Dit i. niet het cenige ge'fal dat zU zelr erkend hebben. Zrit illt Bi/tl
geeft op den omslag van zijn nO. 43 van 1914 een pboto ,.8.0 'leen
militaire po6t op den toren VIln een stadhuis." 1Ien ziet de Ouit.ehe
AOldaten gewapend met ~1\'ertnen aanleggend ep een denkbeeldigen
,.fland. Deze plloto werd gemaakt op het Paleis YBU Justitie van
Brull80Cl gelUk1 zonder eenig ge'faar voordwaling, bewezen wordtdoor
de kerk van la Cbapelle, wier karakteristieke loren zich afteckent
in de verte. De Duitseben zijn zoo ingenomen met dele IlChending
yan het lIaagsehe Verdrag, dat zU de pbote bebben afgedrukt in
het geillUBtrcerde bijblad 'fan het Jfambllrgtr Frtllldt"blatt. En het
Dlccst eigenaardige van de r..aak ia, dat:r.U zich beroemen op een mis
da.ad, die zij weten niet te bebben bedrevan. Want I. de soldaten
zUn niet gepollt op oon stadbui8; 2. het is zclfs niet op het Paleis \'Rn
Justitie te Brussel, mnar cr n8Mt zooals mell zioh tor plallteo go
mnkkolUk knn overtuigon i 9. op geen enkeloogenblik zUn hier de
Duittcho soldaten gedwongen geweeat om een vijand ondcr 8ohot
te nomeD.
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Verwoesting I:all gebouwen, in lVest· Vlaarulerell.

inde balr-Oktober 191 .. werden de gevechten geleverd in Wellt·
Vlaanderen. Hebben nu de Duit8ehere onder den indruk van de
algemeene afkeuring waarmede bun optreden te Leuven, te Reiml
enz. werd veroordeeld, wellicbt besloten een internationale overeen
komst te eerbiedigen waaraan ook :til hebben modegewerktP Geloor
het moar nictj zil \'olharden in hun hardnekkig verzet tegen do eer·
biediging ,'an overeenkometen, zooal8 bewezen wordt door de Ilhoto's
dergebombnrdeerde monumenten in de Yscr-lJtreek, welke voorkomen
in gem ustreerde binden, yoornl in het PaMraum eon geïllustoerd llol·
100d8011 tUdsohrift, dnt vall tijd tot tÜd hier doord ringt.

Ypcren: Pallorama, 23 b, 2Öa.
Dik muide: Pallorama, 23a., 23 b. IJ"./. Jllu.itr. Zl!it., on 2 en 3

nn !lU5. Kri,ge-&llo, nn 22 en 24j ZtitilH BUd,nr. S yan 1916.
Penyee: PaMNJma, 21.,21 b,23a.
Nieuwpoort : Panorama, 22 a.
RamscapeJIe: PlulOrama, 23 b.
Onder de vernielde monumenten betreuren de kUDllIlierhebbera

",ooral do wonderseboone Hallen te Yperen, de kerken van Siouw
poorl, Yperen en J)ikllmuide.

In tegenspraak met do bekendmaking van I) Juli 19lo (bI. 100),
is deze laatste stad, o"clIal, de twee andere vcrwoest door do Duit
Iclten en niet door 11e Geàllieerden. Hour kerk bevatte een goUdseh
oksaal, dat buitengewoon merkwaardig wlls,cm wien8 ycrliCll. Stübben,
oen dor grootste boUWIDee8tef8 \'an bet hcdcndlUlgsehe Ouitseltland,
onhCf8telbaar noemde (Dit Baulult, 14 Januari 1915); 1.ij WRll

ootkomen aan de grnnaten, maar kon geen weel'8tand bieden aan
de Ouit&che soldaten die baar met koUslagen TCrbrijr.elden, na de
inname der stad.

ARTJIrtJ,44

lItt i, aaJl untn oorlogroue"dt ('WOOd.." de fl,rolkitlg mn un brut
gebitd t~ dwiJigen iniicJrlÎ''fIttl te gt'Ctn Qt:l'r I,et leger- ta" dm allCltrm

oo"logvott'e'lde of over zij"e tl'l'dedig;IIgsrlliddekll.

Dlûtsche gestre'lgheden tenen de giclsell.

Dit artikel werd niet door Duit:llebland aanaard, dat trouw blijrt
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aan zijn eigen OorlogslCttlPn
I
: art. 53; 2e, So on 4e alinea. lIet past

die beginselen toe met de grootste gestrengheid.
Niets geeft een beter begrip van de hardheid wEU\rmede de Duit·

schers optreden dan de lezing vall een klein conversatie-handboek dat
het slot "ormt van het Torni!ttr- Wtirterblcch uitgegeven door het huis
"Mentor" van Schöneberg-.Berlin. Het is een klein-formaatwoorden~

boek dat slechts 00 pf. kost, en volgens den titel bestemd is om door
den soldlll\i op zak gestoken te worden. Do lj'rnnscho cn Engelschc
uitga.,·en zijn geschoeid op donzclfdell lcestj 01\ eenige inlichtingen
omtrent het land in kwelltie, geven zij een beknopte spraakkun8t j
dan volgt de eigenlijke woordcnlij8t mct een gefigureerde uitspraak;
ten lMtste eenige gebruikelijke uitdrukkingen die voor ons het meeKt
belangrijk gedoelto zDn, omdat hun keuze natuurlijk de behoeften
weorspiegelt van hen die er gebruik VRII lIIoeten makel\, Ziehier
oenige uittrok&els van paragraaf 4, Voorposten- en patrouilledienst.
In elk uittreksel geven wU al de uitdrukkingen zonder uitzonde
ring, om den g008t van het werkje niet te vetvalschen, en die
geest, zoo men zien zal, is geweldig woest.

BI. 175. Gij komt mij verdacht voor.
'Vaar it uw brio'l'entasch?
Ik moot u aan den lij vo ondenoekon.
Blijf bier voor het oogenblik.
Bij do eerste poging tot onnluchten, zult go ,..-orden doodge

IChoten.
Mijnheer, waar leidt deze weg heen?

81. 176. Is dit dorp bezet door de Fransohell;:
'Van neer zijn de troepen daar gekomen?
'Vat itzoo ongeveer hUil samenatel ?
Ongeveer? Twee of drie oompagnie.?
Hoeveel officieren ongeveer?
Hebben 7.:Ü geschut?
HO(Iveel stukken?
Hobt gij ook kavalerie gezion?
Zeg ont de waarheid. De minsle leugen kan u bot lo.on k08ten.
11 hot dorp in Itaat van verdediging gebracht?

BI. 117. Zijn er goon dwarswegen die nlar den molen leiden?
81ijfbij mijn paard.
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,
Bij de ocrlte poging tot vluchten, of indien gij mij traoht te mil·

leiden, zend ik u een kogel aehtcrna.
Blijfhior! Ik zal zelf den molenaar roepen.
Uá! MoICDsRr!
Zijn hier }l'ransebo troepen voorbijgetrokken P
Gij liegt! llior zijn zichtbRre on geheel verllChe 8poron.

Het werkje dl'f:l.ngt geen dl~tllm i ruMr de 42e uitgllve wu.araan wil
doze regols ontloonen, besehrüft (bI. 44) de J!~ran8Che veld-uniform
vlln 1912. De7.Q uitdrukkingen ZÜIl dus gedrukt minstens vÜf jaar na
de tweede Haagsche e<lnfereneie (18 Oktober 1907). Zü bewijzen
dllidelÜk dat de wreedheden begaan door de p.... trouilles tegen hen die
hun vaderland weigerden te verraden, niet op slag zijn uitgovonden
door do ruiters die deelnamen aan doze verkenningen, maM dat zU
stelselmatig ZÜIl ,'oorboreid.

Een klein handboek voor conversatie voor 20 pf., Deldsch-fr(u/'züBi
SCMr Soldattn-SpracJ,fiihrer, door kapitein S. ']'h. Haasmann, is
nUar dezelfde beginselen samengesteld.

Ziohiereenige voorbeelden. De.soldllatop verkenning zegt: 8 preek
de waarheid of gÜ zult vermoord worden."

lil het hoofdstuk Post ptt 'l'elegraaf komt de uitdrukking veor:
"Het is "erboden (onder doodetrnl') telegrommen te verzenden."
Wie op schildwacht staat moet kunnen zeggen: "Ale gij liegt zult ge
worden doodgC8choten". Enz....

ARTntEL 28

}Jet tS v6,.[x)(lell zelfs ee'le stm'U!(1I(lerhand gellOmeu stad ofplaa~
(Unl l,lltllderillg over· te lrvtl"61l.

ARTIK.:r. 47

PlllH(lel"ing ;8Ilitdl'l(kkelijk fJttrboclen.

AHTlltF.l. 46

De ee,· Im de reel, ten v(m het 96Zill, het ler:erl der pe'·Ronen en de
lJijzmuiere eigffldom, (liBmede de godsdienstige OI:ertlûging etl de uit(Hl
fen;Jlg c(m de eeredittt8ten m~tell Icordtll gtie!·biedigd.

Dil bijzondere ûgen(/(JIll kali 11id lcarden tJerbturd r:trklaa,·d.

"De eer en de rechten van bet gezin!" De "erkrachtiogen zijn daar
om den eerbied vnn het Duitselio leger voor die voorschriften te
bewijzen!
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"Het leven der perIIOnen !" Op den 1Den Sept. 10 14 hadden de
Duitschers reeds moor burgef8 (ongeveer GOOO) gedood dan soldaten,
Deze eOIl\'oudige \'fl!tstelling 'logt meer dlln lange verteogen,

"Oe bij7.0ndere eigendom I" Diefstnl on plunder zijn zulk een ge
woon ver&Chijusel dat de inwoner8 er zelfs niet moor den nadruk op
leggen i ef indien zij er melding \'iIIl lIlaken, dan is het om te zeggen:
nde Duitsehers hebben zieh bier goed gedragen; zij hebben alleen
mll8r alles meegenomen wat wij bolAten !" Zoo zullen wij ons hier
ook tevreden stellen met het aanhalen \'IlU oenige go\'allon, die den
Duitschen geest bijzonder tookenen,

Plundering ol1der al haar UOl·me'l.

liet valt niet te betwisten dnt zeer dikwijls de branden ontstoken
om zoogenaamd de •vrij8chliHers" to 8traffen 8lechb~ ton doel hndden
de plunderingen te verbergen door bet leger bedreven i dAt wa8 zekor
het goval te Àar&CIlOt, Do officieren die de brandstichtingen be\'alen
wnren dus de handlangers der plunderaars, Hoe zouden zij overigens
do diefstallen hnnner soldaten hebben kunnell afkeuren dMr zij
zelf een groot 118ndeel hadden in den buit. G-ehecle treinen \'erlietell
Bru88el, Leuven, Aleohelen, Yervien, met bestelllUling nlUlt Duitsch
land, geladen met .oorlog8buit mu officieren," Op hun reis nallr
België, zngen de heeren Köster en Noske op 23 Sept, te I1crbesml
talrüke treinen voorbijrijden geladen met oorlogsbuit (K,,;tgs
(alu'fm, bI. 8), In dio dllgell echter waren er geel! veld81ngen nbch
in l3elgië, noch in l i'rnnkrijk, en UlCIl bellIlalde dU8 geen oorlogsbuit
in den woster8ohcn zin vun dat woord, Do troinen die de socialis
ti8che 8chrijverB ?.D.gon konden dU8 slechts de opbrengst der plunde
ringen vervoeren. Zij kwalUcn wlUlrschijnlijk Vlm Mechelen, dat de
Dllit.sc1terR op dat tijdatip zoo zorgvuldig mogelijk leeghaalden,
evenals de talrijke ka8teelen in de omatreken.

Geen plaats is door de Duitscllers bezocht zonder gcheel te zijn
looggcillunderd. net zilver en golld werd natuurlük in de eerste
plaata wcggenomen, Ben officier die de haud gelegd bad op al hot
goud en zilver \'8n con \'illn van E'rancorchamps, \'erteldo aao een
buurmnn dat hÜ alles in Duit&chlnnd ZOII laton 8llleltoll, behnh'e een
zih'oren lepel dien hij lOIi bcwtlron .nls gedaohtenia". 18 hij niet
teekenond, cn levolls 8lllflkelijkl die Duitsche eeredienat \"IUl het
.gedachtenis," - een verni8 VRn seutimentaliteit, uitgegtrekeu
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O\'cr een ondorgrond van roofzuebt? Nog een "opeisching" van
zilverwerk! In het station te Borgen, omstreeks hot midden vao
jj'abrunri 1915, werd de Raodacht van een koopman die ecn wagon
koopwaul' ontlnuddc, op een doodkist gevestigd dio IllOIi lIit een
Ilaburige wilgon hllaldo i plotseling hoorde hÜ oen geluid VRII metaal:
de bodem \'an de doodkist was er uitgo\'nllon, an daaruit stortten
etrelüka tientallen lepels, vorken, IlCrvet.ringen en andere zih-eron
voorw(!rpen.

Niets is uu n heilig. Zü brek{,J1 evengoed do tabel'llllkels, de schat·
kamers en de geldkisten der kerken open, aliJ de brandknjjten "on de
Volkshuizen. 're Avelois moakten zÜ zich in het Yolkshuis meester
\'an 43.000 frank het geheele bezit van de Socialistische IIJonge
Garde/, vau do IILibre !)onsóc", van het dagblad EILAO/mt, \'All het
s)'ndikllat der .MÜnwerkers, en \'an vcrschillende mnatschapPÜen
van onderlingon büstAnd.

'l'e Buyghem! bU Grimbergen, braken zU de brandkluis in de
!!akristü eer "'U de kerk in brllnd staken, DaM zü er echter niet in
slaagden cr in te komen, brokc.n zÜ don muur af die do 6I'lkristü
van de kerk scheidde, on WAar de klnis ingebouwd W88, ell bereikten
die zoo \'all den achterknut.

In de meeste kerkell die iu brand gestoken ZUil in h tnoorden
\'(10 Brnbnnt1 (zie bI. 76 en fig. 29), werd het taberllllkol en de
brandkast opengebroken. Uetzelfde geschiedde in de kerken der
provincie Namen.

\"an hot oogenblik dat de nadering der Dllitachers bekend werd,
hfll\stCCll \'010 mellschen ldch llUn meubelen en koetbnnrhodon in te
pakken om ze gemakkelUker te kunnen Il\ecdrllgen in ge\'nl VIlU out
ruiming. DUua altUd kwam die berekening ,'erkeerd uit l daar het ou·
mogelUk Wai! op het oogcllblik vnn "artrek eon pnard 011 wagon te
vindon. Voor die koffêl'll 011 Dlannden, heelolllaal kla.o.rgemflA.kt, wasde
bekoring werkelÜk on weoretaan baar i en de officieren hebben or nooit
weerstand aa Ilgoboden; do pnkken gingen ollmiMellUk nUllr 't station.

:Men \'crzekert dat, in het begin der bezetting, de officieren zich
dikwUIs \'ergistcn in de werkelijke waarde der voorwerpen die zÜ
wegllllluen cn nan hun fllmilie namll8k 7.onden .l/lwe i" Gtrl/lllrl.'1. Om
die onlll\llgonnm6 misrekeningen te voorkomen laten zU zich nu op
huo tochten vergczcllen door doskundigen diè ze helpen in hun keuze.

Moeten \\'Ü er lIog bÜvoogen dnt do wünkolders nltÜd oJllUelho
disehe wijze bchlludeld zijn P] e HesliclJen die ter plaatse nietged ronken
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konden worden pakten zij in voor later gebruik of ,'oor vcnoor lUiM

I)uitachland.
(n een Itmdhuis nabij Charleroi lieten de officieren al de binnen·

deuren der kamers - allen in prachtig schrijnwerk - wegnemeo, 4'n
er venolgens kisten van maken noodig vool' het venoer der
Beuehen I),

Zij hebben zich niet tevreden gesteld metaJlCilscbooo te vegen in
bijzondere buizen en kasr.eelen; zij hebben ook de regeerings-Iokalen
die zij bezetten te Bru8&C1 van alle meubels ontdaan. Op bet Mini&-
rerie \'au Openbare Werkeo hebben 7.ij een gedeelte der plannen vlin
bruggon, gebouwen, enz. verbrflnd; Cên ander gedeelte hebben ~.ij

naar DuittlCh!lmd ge7.onden,

Diefstal van postzegels.

Wü willen zoo beleefd ltijn te geloo"tm dat degeuen die de mini&tc
rioelo gebouwen geplunderd hebben, dit deden op be,'el en ten voor
dooie vfln do Duitsche regeering.

1l1aar het is ons onmogelijk op de7.elfde wüze het gedragtebOlCllou.
wen \'all den offiCier, die zich meester hltd gemaakt, lIlelI weet niot
""lUIr. van Belgische postzegels, ell in een winkel ,'an schrlifbehoeften
zijn lUIokoopen tot een bedrag van tachtig frank wilde voldoon door
middel van die postzegels. Op do weigering van den winkelier mOCilt
hij zic.h tevreden stellen met een gedeelttl slechts cp die Wij7.e te kUII
nen betalen In een naburige borloge--winkel maakte bij betere zaken,
dewijl hij daar een heDderd frank aan J>OlItzegels kon kwijt raken,
met keriing wel te verlltaan. IIÜ vertelde daar dat hij voor engoveer
vierduizend frank aan BelgilChe poeb:egels beUlt. De berlogemaker
durfdoniet toe onbescheiden tijn te vragen, hoe hU die verkregen had.

Meer nog. Zij verbergen in 't geheel niet dat zij dieven xlin. De
.\roti" (van Parijs) van 9 Juni 1915, goofI. een pltoto '"au een adver.
tentie geplaatst in een Zwit8ersc.h dagblad. "Deze laat ons weten dat
een dief van het UUltsebe leger, verlangend zÜ 11 oorlegsbuit, dien hU
to .Antwerpen gemaakt hooft, te vorkoepell. ongebruikte pDijb:egels
IUlnbiedt, "crschilIend in wlUlrdo vall tO centimes tot tOfraok,lIet,
blijkt dat or in die voorraad 19 vcrschilIende 800rten zijn te ZSImOIl

con 't'I'Mrdc hebbend mil 29 fr. 70 .....

I) Wil hobben er reedll op ge,relen (bilI. 8~) dat dronkenschllp een "oomllmf
rul gl.'~~M h~rl b~ de eun:ldadl.'D bedm..en door het OuilllC~ leger.
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De stelselmatige organ'isatie der plundel·ing.

'I.'e 'l'amines, nll op 21 en 22 Aug. 250 buizen verbrnnd te hebben,
en door de overblÜvende be"olking de 416 ongelukkigen te bebben
doon begraven die zÜ in don llvood "ao den 2211en hadden dood
gesohoten, zonden zti allen weg naar VelaineIHlur-$ambre. Daar
schonken zil hun de vrilheid en zeiden hun dat zij konden gaan ... ,
naar Namen of Daar Dusscldorr, nuwr niet naar TamiuoR. Waarom
niet noor 'ramineR?

Men is het eenige dagen lator te woton gekomen, toon lIlelI het
wnagdo niettogenRtllando hot \'orbod er toch terug te keeren: de
Duitschol'R hadden alle winkela on allo huizen der plaats volkomen
leeg geplunderd. Het ia duidelük dat zulk een werk op veelmctbo
discher en gcruakkeJilker wilze gebeuren kan, als er geen kinderen
zÜn waar men over struikelt of goen vrouwen die komen vragen 0011
of andere gedaohteniR te mo~en houden waaraan zÜ bijzondere waarde
bechten,

Te Leuven hebben zij gehandeld op dezelfde wijzej zij zÜn niet tot
de groote plundering over gegtLAlI dan na 27 Augustus toen zü al de
bewoners hadden wegge7.onden onder voorwendsel dat de stad ge
bombardeerd zou worden,

Soms won de roofzucht do o\'erbaud 0\'01' de tucht. 'fe ~Ull1ot 0l~

den weg VRn Brusscl naar Charleroi, hadden de troepen op 22 Augo
1914, het bevel ontvnngen alle huizen in brand te steken omdat do
Pran8Chen vlln het 112e regiment infanterie zich "eroorloofd hadden
hen Ulet mitroilleu8CR aan te ,-allen_ Maar de Roldllten die een tabakR
winkel waren binnen gegaan hadden zooveel genot in het Rtelen van
sigaren en sigaretten, dat zij \Oerguten het huiR in brand te stekon,
dat ongerept is geble\'cn te midden van een lange rü lIfgebrando. ,
wonlllgen.

•• •
Wnt OliS het meeRt wnlgt in deze plunderingen iR niet dat de Duit

sehe troepen on8 ongelukkig land onder 8Chntting gelegd hebben,
Deell, Olaar het isdeontegenzcggelijke medeplichtigheid VIlD het hooge
legerl)(n-eJ. ~iet.R bewijst beter de welwillende tusschenkomRt der
militaire en burgerlijke overheden in deze rooftochten, dan het regel- _
Ulatig "orvoer van =oorlogsbuit" naRr Duit&ehlnnd. liet is volRtrokt
niet in 't ~ehûim dat officieren glaswerk, piano'R, sehilderstukken.
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k06tbaarbeden, meubelen,." naar bun huis ~enden; zü doen het
openlUk en met de blijkoore medewerking nn de spoorwegambte
nuren, 0e7.e worden gelust bet sneUe venoer nMr het moederland te

regelen ,'an bergen itisten waarin de opbreng.t is gesloten ,'aD de
melbodi!loth uitgevoerde onderzoekingen van onze buizen, onze villa'll,
on~e winkels,

Het ia een ret18Bchtigo organi811tie van bundieterü, hii!rargi8cb
ingedeeld, waar ioderC('n steelt, zonder zich voor zÜn RclUken te
behoeven verbergen. Wie weet of de doodkist van het .tntion te
nergon, die gevuld WI\8 lIlet tafelzilver, uiot behoorde aan een officier
dio ZÜIl mcdo-belunghebbelldon hELd beetgcnOllll>llP Kortom, wU zÜn
in I30lgiii getuige van de geregelde werking van een ~ Vennoot8Cbap
van lilunderaan, onder do llooge .Beteberming der O,·erbeden".

•• •
t..ten wti ten latte nog de opmerking maken, dat plundering en

dieMal formeel verboden zijn door de OorWgltUtkJt der Dtlil8ChcfI!.
Do artikelen 67, 58, 60, 61, 62 verbieden immeraalIe he&chatliging
VEln bÜr.ooder eigendom. Maar men moet gelom'en dat buo Oorlogs
aetitrlt slechts van toepa&!ing zijn in nedefltüd, daar vaD de allereerste
dagen der vUaodel Ukheden af, het Duit.sche leger overgegaan ia tot de
Illunderlllg V/lO alle 8treken die bet bezette.

ARTIKEl. ,13

W"m~er liet gezag C(ltl rle l(etulijkt or:tr"8id f8itelijk ilJ or18rgtg"a'l
in ",,"den 0(0. d8l1gene, die /Iet gebied /I,eft beu', fleemt <UZ8 (I1~ moot
rrgrint, die in z!jn eerlnogm IIfaan, Un euuU zooeul mogelijk de opnl
bar' orde nt Ad opeltbaar UC(;II te Itersttllnt nt te t'ff'zd:erm.n 2.dks,
btltoud(1LJ r:oUtrekt. ~rJej"deri"g, md terbltdigilt!l ean de ilt lid laltd
gel<leltlle W'dult.

ARTIKEL 48

Indien de bezdler ilt /Iet bezette grondgrbittl de belastingeN, recnUn
tn tollm !lIJf', fen oott IIm~ den St(la~ cas/ge8teM, cbJet Mj dH, zoocetl
1llOfJelijk, eo/gen8 (Ie geldem/e "egelen coor de groNlllfagcn en lle rertke-
lillg en f}106~ door/li' tx>Or "em dIJ f}(u'plichtiNg OOOt" QIIl te coorzien
in de kOIten l;{m /ld bu/lIllt· tall het bIJzette geblt(l i,. dtztlfde mate,
IIUt de wettelijke regeering daartoe cerplicltt l€08.
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Onwettige belllstülgCIl.

l'wee bekcndmllkingcJll aangeplakt te Brussel op den tU'ond von
ZA.terdag 12 December 1914 trokken de algcmeone aandacht.

De eerste riep de provinciale raden bijeen voor 19 DcceOlbet: en
schreef hun niet enkel een punt "all bespreking voor, maar het
g<:biedend bevel om een oorlogsbelnsting te stemmen. De tweede
gof bijzonderheden aangaande deze belasting: vierhondord en
tachtig ruilIioon frank tc betalen bU lUanndelUkllChe termijnen van
40 milliocll.

Besluit
RRngltllulle de bijeen komst tier I'rovinciale raden in

bu itcllgewollc 7.Ïtting,

Artikel I. - De proviuciale raden der Belgische provineÎeIl worden bij
dezen opgeroepen ter buitengewone zitting op Zaterdag 19 Docomber te
twaalf ure (DuÎtsche tijd), in de hoofdsteden der provinoiën.

Artikel 2. _ Deze buitengewone zittingen l\ullon niet wordon aang6
kondigd dan door het GtJletz- ulld Verordllung,bw,lt van bet Duitllche
bestuur (Wel- nl Verorcklling,blad COOl" de bt:uu, ,treken ~fm Bdgü).

Artikel 8. _ De btioonroepingcn van de IedelI der raden gcsohiedcn
door do beatendige afVAardigingen.

Oe aan wOligheid 'VAn tien gou"orneur ia niet verplichtend. De boetcutligo
ahaardigillg 7.al onder hare loden dongene aanwijzen doer wicn do
zitting vau den raad Uil geopend on gClllotcll worden. De zitting zal
worden geopend 011 ge.loten in naam \'811 dell Keiterlijkon Duit8Chen
Oou ,·croeur-generaal.

Artilool •. _ De duur der l':iltîllg zal niet langer z.ijn dan 0011 dag. Do
zitting ui geheim ZijII,

liet oenige pUILt VRII ovorweging waarmede de vergAdering verplicht i~

z.ich uitsluitend bezig te houden, ia: .do wijze vall uitvooring der oorloga
behtsting die het BolgiBOllo volk ie opgolegd."

Artikel á. - De beraadslaging zal ten "0110 \'an kracht ztin, zonder
aanzien van het aantal leden dat op de vergadering aanwezig is,

8ru1801,8 Decembor 1914.

Do Gouverneur·generaal nn Belgii5,
Baron VOII" Hl IlW,

Generaal der kavalerio.

I I
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Hevel.

Aan de be'lolking vall België wordt hierdoor eeno oorlogachailillg
van maandelijkl 40 millioen franken opgolegd, 'Ioor den duur 1'&11

~n jaar.
De Terpliobtillg tot betaling il aan do negen provinciën opgelegd,

die daanoor lolidair aansprakelijk sijn.
De betaling der twoo eerde t1lllldoolbedragen moet gedaan worden

ten laa~te tot den 150u JanUllri 1915, do betaling der \'olgende aan.
deelbcdragen, ieder ton laahte tot den 100 van iedere maand, aan de
veldoorlogsklls van bet Keizerlijk Generaal-Gouvernement in BruneI.

Indien door de provinciën aebuldbekenteniuen worden opgemaakt,
ten einde betalingsmiddelen te verllCbaffell, worden de vorm en de
inhoud van dete schuldbekenteni&!en bel18llid door den Keizerlijken
Commissaris-Generaal voor de Bllnkon in Belgiii.

Brussel, den 10en Decomber 1914.

De Gouvernour.generaal in België,
Baron 'lOM B11811W,

Generaal der Kavalerie.

Enren '1011 llissing maakte dU8 7 dagen van te \'oren het besluit
bekend dat de provincialo raden moesten nomen! Men slangde er
ollgetwilfcld iu !Jom te doen begrilpen dat dozo handel wijze wat
al te driftig te werk ging en geheel in strijd WlUl met de wetten
on hot gezond ver8tand. •

Den volgenden ochtend Wll.8 het twoI:Jde biljet overplakt met wit
papier.

)1 eer 1I0g: liet Wet- Bit Y""ordeningsbl(J(l voor de bl'2eU" stl'i!ki!1l
reUl Belgii gnf in zÜn nr.lU, VIUl 11 December 1014, den tek8t
der beido besluiten j dit nummer werd ingetrokken on in zijn plaats
eeunnder nr. 19 versproid, dnt slochts het oorste bce.luit be\'atte. "\,'Tat
het twoode betreft, het werd eerst voor goed openblUlr gcmllDkt in
nr. 27 (Belf!. Dtsrh., bI. 120),

Ziedaar onze negen provincinle raden bileenvergaderd op 19
December.

Zij konden niets nnders doon dan de verpletterende belll8ting van
480 llIi11ioen stemmen, 1l1lUlr in meerdere hunner gingen wel8pre·
kende protesten op tegen de onwettigheid "an do handeling.
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Relhn'oerillg uitgesproken door tien heer Jo'rl"..:oill Alldré iu de
zitting VllR tien Ilrol'incialeu rItRtl Vltll Henegouwen, 011 19
December 1914, iu tegenwoordigheid V/l1I den Ollitschell gou
verneur en van Dr. Dl\uiest, Yoonitter.

.. . . Wii 'lJiin biieenyarga.tIerd 011 bovel der I>uitlohe overheid om een
oorlogsbelasting te Item men : in één of in duizend woorden, wij ziill biieell
gekomen om wapenl te leveren legen ons held hartig klein Belgiaeh leger,
aau don geduchten ovcrwcldiger van ons land.

Welnu! ln de eerste pinats geloof ik dat het bchoorlük il dat wÜ aan
Koning Albert - en ik legdaarmoo miin republilteinsche overtuigingen
niet uf - en aau onze l)()ldaten den eeregroet brengen yan dankbaarheid
en bewondering.

Buigen wij enl oorbiedig voor hen dio g~torvon zijn omdat zij niet ge
wanhoopt hebben voor hun vaderland, en richten wij tet ben die 'lJieh voor
bereiden om te ove;winnen of te Iterven den broodorkul VAn onze harten,
vol vau genegenheid, maar om hunnentwil ook vol vau rechtmatigen trotll.

Wij zijn dus bijeengokomen om op betJel eon 00rlOg8beiRsli ng te 8temmen.
Ik wil protcstecren '/JOowel wat deu vorm betreft al8 de gronden ....
(De sproker zet de onweUighoid dor belasting uitooll).
. . . . Gaan wij deze ZWIHO oorlogsbelasting stemmell P

Gewis, indien wij slochts luisterden I\aar 0118 govoel, dan zoutlon wij aut
woordon: neell; 480.000.000 manl noon!

'Vant ons hart zou onl zeggen:
Wij waron oen klei n land, dat gelukkig leefde iu zÜn arbeid; wij warell

een oorlijk klein Iimd dut geloof hoc1ltte aall verdrAgon on goloofdeaan
eer; wij waren oen kleine lllllio vol vertrouwen on ongewapend; tOOll
Duitscbland ploheling met groot gewold twee millioen mOllll6beu op
ouze gren'IJon wierp, hot groot~te leger dat de woreld ooit gozien heen,
on 0111 toeriep: p Verraad hot gegovell woordj laat onze legerl door/rokken
OpdlLt ik Prunkriik verplettere, en ik zal u goud go\·en". A1aar BeigW heeft
goantwoonl: ~ Behoud uw goud, ik wil liover storven dan le\'ell 1.onder eer""

De geschiodenis zal eenmaal de verhovcnbeill toonon van dit gebRar dat
01L8 verheerlijkt "oor de tookOlll8t.

'Vant niets in de Illinalon van het verledon i. to vergelijken met de zelf.
verloochening vall dit volk, dat nieu te winnen en alle. te Terliezen
hebbend, er de voorkeur nall lieert gegevon alle8 te Terliezon om .Ün eer to
behoudell, cu dat 'IJie" met rijp berAad gestort heeft in een afgrolld van
jammer, mAAr ook van glorie.

Het Duilsche leger heeft dUI het ndorlalld o"crweldigd ondor schending
vau plechtige verdragen.

• llet is een fout, heeft de Riibkaueelier gelegd, die !Iet bc,tallll '"an
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Duitachland 011' gedwongen heen te begaan, maar ","ij lul/on bot onrecht
h~"tellen dat de doortocht onler legers aan België been verooruah ... :'

Dit onrecht, en zie nu boe men het. wil berstellen.
Zal Duitxhland betalen!'
- Soen, 8clgië ulaan Duitlebland betalen 0480.000.000 fr.; lItemt! ...
Le'e bet Vaderland. dat 'Pijn allu toeb nü blijft!

Bel10emillgen VWI BIlrgemeesters door de Duitscliers.

F,.en a.nder teckenend geval van de misktHining onzer wetten. 'Ie
Anrschot belastten do I)uitschers voorloopig met het burgemeester·
ambt een Duitschcr, den hoor Ronuewinkel, die vcrscheidcnejurcll
in de stad ha.d gilwool1d. Den 6den NO\'ember 1914 "erklaarden zij
hem blÜvend tot burgemeester.

Ziedaar dRn een Duit.sc.ber benoomd tot burgemeester door den ..... il
van een arrondiue.wente:hoofd. terwijl ,"olgeol! de wet alleen een
Belg, benoemd door de regeering, dat ambl kan beldeeden. Zü deden
hOl"zelrde ook te Andenne (zie bI. 4(2).

De gerneeotelüke nÜheid waarop &Igii! zoo trotae:h ~ftl werd
dUI opzeitelijk onder den 'foot gehaald.

Men ziet dat niettegenstaande artikelen 43 en 48 \'aJl het Ilaa~he
Verdrag, cn artikel G7 VAn hun eigen OorloglJlC~llen de Duitschers
voilltrekt geen eerbied hebben gehad '(Qor de beswnde wetge"ing. I

AltTIK}:L 50

Gtentl'lti gemttruch(,pptlijkt .tra!, iN. geld of tem cIHdtrm acm),
'"09 tCQrcltn uÎlgn:(J{lrdigd kgnt de NI701HHgtH op grond C(/JI ~r80011

lijk~ JwMtlillgtn, tcaarcoor zij JIJ haar gthnl flitt als hoo{tlt!lijk
aa,...pral«lijJ.: "'''UttPl I«It'df"H bNtJIONt«l.

O/lbillijke kolleklieve straffen_

Uit artikel verkondigt het heginscl dut in goon enkel geval de
<onsc!tuldigcm mogen lijden IMt de Ilcllllidigen of in piantIl VUil deze.
\V ij heb~1I reeds gczicn dut onze tcgeu8tltndct1l dit idee b(''lIlrÜden:
7.ij houdeu "01 dat de ollschuldigen lllooten tüden wet de schuldigen,
t:1I zclfll dAt indien men tie schuldigen niet kan trelfeD, de onschul-
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digeu moet.en geillraft worden in hun plaats (bI. 88), TIet is dan
ook op grond van dit Duitsche beginsel "aD ooUooticve belltraffing,
dat T~cuvon, Dinant, Dendermondu z!jn in brand gestoken, , , ,

Ni.et allcon worden de gemeenten hoofdel!jk aausprakelük ge
steld, maar de Duitscho overheden verklaren zelfs dat zü cr zich
niet om bekommeren om te weten of de inwoners dier gemeenten
schuldig zijn of niet.

omdeole wltltrschuwillg•

. . . . Oe plaatsen in welker nabUheid telegraaf- of telefoondraden ver
lIietigd werden, zullen gestraft wordon mot oon oorlogasehatting1 onver·
llChillig of do inwonorsaehuldig )lUn of niet.

Dit be,el treedt in werking vaD afden 20en dezer maand .

• 8rulIel1 11 September 19H,

De Gouvcrneur-gol1erll81 iu België,
BaTOn VOll" IlIUI GOLU,

Generaal-" cldmaaraehalk.

Do bekendmaking van 1 October (bI. 240) brengt ook gehoet en al
den Duitllcbell geeetesWeeland naar voren j zü zegt dat dorpen zonder
medelijden zulleu gestmft worden of zü deel hebben iu de echuld
of niet.

Aankondigingen, opgeplakt in vele dorpen wallr het Duitscbe leger
ia doorgetrokken, kunnen ons niet in t ..... ÜftJ.I laten R11ngannde hun
gevoelells.

IJtkrndnud:ing in 't Dui~cll, f'ransch, R/U&UClltll Poouclt,omgeun
>lool'ten mnd in rU DttitlC.h~ k!eltrl':fl.

W all rsc.hu wiug.

AI wie een militaire telegraar of telefoon beschadigd zal hebben zal
worden doodgcaehoten.

:'lIet de atrengste atraffen zal ook" degene gestraft worden die dOM waar.
achuwing ui verwilderen, Indien de achnldige niet gêvat wordt, :U1l1en de
~trengste maatregelen genomen worden tegen tie gemoonte waar de aehade
la toegebracht, on waar deze waarachu \Ving zal ztin verwijderd.

Oe Generaal-koDllllandant van het legerkorps.

(Afachrifigenomen te Oiegbem 29 Oktober 19H.)
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I
8~1:tndm(~1:ing in 't Duitsch, Vlanmsck en Fhmsch, omringd door

un rand in d~ DuitlChe kleuren.

,Vluuschu wlng.

Alle schade toegebracht aan tolegraroo, telerGOns of ijzeren wcgen zal
worden ptraft door het krÜgsgeroobt. AI. 't geval er toe leidt zal de schul
dige tor dood veroordeeld worden.

Indien de .'lC:huldige niet gevat wordt 7,ullen de 8trenglte maatregelen
genomen worden teKen de gemeente waar de schade berokkend i8.

ITetOoDerll.a\ bestuur.

Druck von 1-1. A. 1I0)'mll.lIl1, Berlin S. W.

(AJschrift genomen te Tenueron 15 April 1915).

net tclcioon\'crbod te Bru8sel was hetgoyolg VII.Il het breken wau
een militll.ire tclegrollfdraad. (Brusselseh aanplakbiljet van 25 Aug.
1914). Indien het geva.l zich zou herhalen, werden ye~1 zwnnrdcrc
wraakoeieuinltcn beloofd die tegen een gchcelc buurt zoudon gc
nomen worden.

Wa8 cr werkelijk eOIl drand gebroken? Zoo ja, WM het dan gedaan
door Brusselaar8, door Duitac'hors of door den wind? WU behoo\'en
dit niet te onderzooken, WIUlt welke ook de oor:r.a.nk lllogetgowct'8t
ZUil, het was in strijd mot het Haag8ehe Verdrag gehoel Brussel
dnllrvoor collectief te slmffoll. De Dllit.scbcrs zu Iiell misschion zeggen
dat de IIOhor8ing ww hot tclcfeonvcrkoor oovolon wa.s omdat do politie,
eel) gemccmelUke instelling, haar plicht niet bad gedaan. Deze ver~

klaring zou hun handel wijze geenflzill8 recbtvaardigen, omdat volgeu8
do wetten, de gemeente alleen het heNltel der sehade mocst dragon,
mRIU \'olstrekt niet de stmfreehterlijke \·crll.ntwoordelijkheid.

Juist dezelfde aanmorking kan gemlUlkt worden omtrent do boete
\'no 5 millioon frk. aan BrllBBol opgelegd (bI. 178) - en het verbod
0111 na 10 uur op straat te z!jnl .....aarmede de Luikono.n.rs gostrRft
werden, ton gevolge der vOr\'al8ehing vaD Duitsehe IUl.llplRkbil~

jotten (11'. H.O., 25 h~obrunri, nvolldblnd)j dit verbod word eerst
opgcheven op L3 Maart 1915.

Loten wU nog lwee eigennnrdige govnllen lUl.nhalen van gemeen·
sehallpcl!jke boeto.

De Ouit8cher8 hadden hU de gomcentel!jke overheid van Charleroi
cr oJllLllllgoorongcn dll.t doze de puinboprm van den boulevard Àudont
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zouden opruimen, puinhoop<!n die zij zelf veroorzaakt hadden, op
22 Aug. 1914, toen zij 180 huizen hadden in hrand~tokenopde

BChoonRte verkeerlwegen der Rtad, Dnar het gemeentebestuur geen
b!jzondcre baMt mnnkte met deze bevelen op te vo\gen1 kreeg
het de mededeeling, dat indien de upruiming niet voleindigd WRS

op 15 1rei 1915, de Itad 7,oU Teroordeeld worden tot een boete ,'an
200 mark voor iederen dag die men ten achter wu, en dat, indien
de boete niet betaald werd, de gemeentelijke overheid p<!l1lOnen
zouden geRtraft worden met. vrüheidlberooving", WRt bcteekent.
dat ze zouden worden opgeeloton in een openbaar gebouw (echool,
kerk, enz.), waar ze hun eigen onderhoud moesten bckoetigell. 1I0t
va8tgesteldo tarief W8S, 24 uren vrijheidsberooving voor iedere 10
mark. Een dag nijheid wordt1 gelijk men ziet, voor een burge·
weerter niet erg hoog geschat.

Ecn "eegar van het atation te Bergen liet d.t de stad veroordeelen
tot een boete van 1000 mark, omdat hij in zijn dien8ttijd een bief·
atnk had gestolen.

Men ziet dus, dat een biefstuk te Bergen een geheel andere
waarde heeft dan een burgemet'flten!-dag te Charleroi.

Uier volgen nog oonige bedreidingingen met collectieve betltmffillg.
Oeze betreffen de gemeenten waar soldatt>ngmven zouden geschonden
worden (bekendmaking van 29 December 1914), of die waar een
inwoner misbruik 7.oU maken "11.11 zUn paa (Jour'lal d~ Gmui, 25
Novelllber 1914), of die wanr lIIen hulzclI, patronen, enz. zou bewaren
(bekendmaking te 'rhuin VBn 7 December 1914). In de twee laaMe
gevallen ligt het voor de hand, dat de achuldige bekend en reed. ge.
Itraft z.!jnde. de verdere be8traffing alleen onaebuldi~n zou 8tratfen.

liet zijn ook de onschuldigen die g t.raft zullen worden indien de
Duitachel'8 de belachelijke bedreiging ten uitvoer brengen1 die zij den
Antwerpenaars voorhielden in Februari 1915. De 8tnLRtjongolli zon·
geil oon Vhlltmsche wUziging ,'an het Duitllohe lied: .UcutsJehlllud,
O(>utsehlalld aber RIlei" - ltJ)lûtuhlaltd over all~ , /lil/ar OV" dnl
Yvr Kid." Zij hadden ook de .Wacht am Uhein", gewijzigd in
ot Wacht til" Schijn". (De Schijn is een afschuwelijk Itinkend rioolll8n
den kant 'fan )Ierxem). De Duitacbers waren diep verontwaardigd
en lieten de gemeentelijke overheden weten. dat in geval die "Uil·
dagingen" werdelI voortgezet} zU den wetbouder ",m openbaar onder.
""ij., de hoofden yan echolen en de ouders der leerlingen naar
Uuitachland zouden zenden.
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Gewoonlük zÜn de straffen die colleotief zullen worden toegepast
niet omschreven in de annkondigingen. Mco mag dus veronderstellen
dat zij zullen hestaan in eon geldbootl:t; dat is dan ook do straf die het
meest wordt opgelegd, ongetwijfeld omdat zü de meest voordeelige is.

En inderdaad, overal eiecht men geld. ÓOOO fr. vnn de gemeente
Grembergeo omdat ccn inwoner zijn duiven heeft laten vliegen. YÜf
millioen van Bru&llel omdat een politic·agent een DuitiJchcn spion
heeft mishandeld (bI. 17tl, - en Bel,q. Dtsc/j., bI. 86). ?trot geldboete
wordt de stad Bergen bedreigd 'indien oen ":ngelechman op hllur
gebied wordt gevondon (IUlngeplllkt te Bergen, 16 SO\'embcr 1914);
on wederom Bergen en de provincie Henegouwen, indien een
inwoner ben?ine of rubberbanden \"oer zichzelf houdt (ofUlgeJllnkt te
Bergen, 6 October 191-4).

Geldboetel~ voor gebrokell telegraafdrad.en.

Wegens het breken van telegl"lU1fdmden zijn in December 1914
verscheidene plaateell in Vlaanderen beboet.

De militaire kas wordt ook ge1'Uld door de boeten die men laat betalen,
omdat de tolegraaf en do tolefoon niet behoorlijk werken. Nu is het iu do
huüfte zes weken dikwijls voorgekomen dnt do verbindingen niet erg cl ui·
delijk waren in Vlaanderen. De allerkleinste gelDCtlnteu zijn beboet.
Ziehier een ltiBt dier boeten:

Gent . . .
Ledeberg . .
Oeetelbergen
Sobellobelle .
Swoveghem .
Winkel Sinte-Kruie .'
Waehteboke. . . •

Oij kuut wel henoedell dat onder zulke omilt.B.ndighedon hot gowonD
IOl'€tn to Gent niet mogelijk is.

N. R. 0., 30 Januari 1915, (avondblad).

Gel1uumschappelijke geldboeten voor awwallen VUIl ~v-rij

schutters."

Laten wij er op wüzen dat in September 1914 dezelfde beschul
diging - wij zeggen oo&Chuldiging, niet misdlUld - te Brussel het
verbod van telefoon·verkcer tengevolge bad (bI. 166); maal'" in
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Deeember gaven de Duitaeheu er de voorkeur aan hun kas te vullen.
De-zelrde opmerking geldt voor Billen en voor .Bergen: de beschul.
diging van nvrijschutterij" die in Auguetue or September 1914 de
slachting der inwonen en de verbranding der stad wu gekost
hebben, wordt in Oktober geec:hat op 100.000 rr.. Op dat oogenblik
scheen schrikaanjaging niet meer nDOdig j men had geen behoorte
meer aan blood, maar aan geld.

De gemoonte Billeu in Limburg il getrolf'en met een boete 1'&11 100.000
fr. in baargeld. Deze lom moet betaald worden omd.I, volgenl de Duit~ehe

o,.-erhedeo, burgert gewoorl<lhoten 'tOuden gololt hebben op don dag
..·.arop een BelgilCbo patrouille do tramlijn l'ernielde. De inwonen ont·
kennen bet; zij beweren dat indien aehoten gelost :t:Ün dit enkel gedaan
werd door de uhl.non. De hoor Or. Jan nn Beat, lid ,...n de Tweede
Kamer 1'80 Nederland, en IChoonbroedcr van den hoor Gielen te BillKln,
heelt een onde~oek ingetteld en eeD groot unlal gctuigcniuen ge
....onden ten guulca der onlebuld no de meneehen uit BillKln ....

Afttult:rp«/u Tijdi.ftgm, 26 Oktober 1914.

V""WIOI Dl: olJlTICHI .IlILlT"111t 01'l!:a1lEIll

'·erwit1iging.

Do lad Bergen heen oon IOh.t1ing van 100.000 fr. moeten belalon
omdat een bllrger hoon gelOhoteD op een Duitteh 10Maal.

(Aangoplak~ Ie Leuun).

Vrll.chtelooze uÜzelitlgtm.

In }.'ebruari 1915 eiscbt men te Seraing ook geld omdat in de ge
meente een bom was gebarsten, naar bet heette.

Om zeker te z!Jn het geld te zullen krijgen werden eenige gijzelaars
genomen en in de gevaogilnis gezet, Dlet de belorte hen Daar een
vesting in Duitacbland te zullen zenden, all de gemeeoteka. het
losgeld niet betaalde; maar de gijzelaaMl zelr gaven aan de gemeente
den raad om zich te verzetten. De Duitecllera vreezend dat dit nieta
zou uitbalen, verminderden nu huo eillchen tot de helft. '.ren IRIl te,
daar zij niets konden bereiken, lieten zij de güzelallr8 loe.

Welk eon eigenaardig 1I0ort recht dat zün straffen regelt niot naar
de zwaarte van het vergrijp, maar nRar de luim van zijn slachtoffers.
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Wij verwachten nog \'an de Ouitscho rechtbanken dat z!j een echaal
van booton zullen YlUltstellen die in verhouding staat tot de plooi
baarheid der betrokken personen on tot de weersgesteldheid. Het
avontuur \'Bn Eppeghem \'erdient ook in korte trekkeIl verhlUlld
te worden.

In November 1914 achoot een lJuitsch soldaat, dioep het ,'eld Ran
't wandelen was. 7.[jn geweer af op oen hlUls of cou duif. Spoedig komt
een officier ter pllUltse en vraagt den soldaat om inlichtingen. Daal' de
jacht is \'oorbehouden voor de officieren werpt delloldaatom,aan straf
te ontkomen, de llChuld op de landslieden. Onmiddellük bericht naar
Brussel. Den volgenden oag venchijnen officieren \'crgczcld van oon
\'ccrligtal uhlaDen: "Eene OOeto van 10.000 fr. wordt degemoonte
opgelegd." Ecnigo l'tOUWell dio een huis bewoonden dat toovnllig was
blijven staan, vlak bij het veld waar de soldaat geschoten bad, verze
keren dat geen enkel inwoner eell geweerschot heeft gelost, en dat
zij dell soldaat hadden zien schietelI. Men luistert niet naar hllllr:
ftMen moet 10,000 fr. hobben, en terstond." Maar in dit dorp dut
VBII allo 7.ijdon iu brand is gestoken, wllar bijna geen enkel huis be
woond is cn vau waar nllo mannell IlMr Duitsehlaud zijn govoerd, is
er geen middel om 7.ulk een groote lom bijeen te brengen.•Daar dit
het ge\'nl is zullen wij gijzellUlrB nemen." De uh lanen beginnen ecn
klopjueht en \'aogen den pastoor en drie leeken, de eenigen die zij
kunnen vinden; ecu dezer echter was con inwoner \'IUl Vih'oordc,
die zich welwillend bclalltte tuet de burgerlijke politio te Eppoghem.
.Men bracht hen naar Orusllol, lIlltar doer \"Tih'oorde trekkend werd de
Vilvoordenaar losgolaten OllJ het protest zijner medeburgers. Na de
overigen tien dagen te hebben gomogen gehoudell, kWllm de heer
baron \'on der Goltz tot de ontdekking dat cr l)"Qen middel wall
om ieta uit de gemeentekas "an Eppeghem te balen ell dat men louter
\'erlictl leed mej den pastoor cu zijn twee parochinnen te onder
houden, en stelde ze toen maar in vrijheid.

Ilellot dal men gijzelaars beloofde.

He\ lIemen "Dn gijzelaars is eVCIlOOll1l in schrille tegenllprlUlk met
artittel 50. mQar in overeenkOlllst met de Duitsche OorlofjlflNJtten (art..
53, 7°). Een gijzelaar toch stunt cr met zijn hoofd borg voor. dat zijn
medeburgers op wie hij geenerlei invloed heeft gotrouw de bevelen
van hot Duitsehe gel".Jlg zullen nalo\'on. De eerste zorg der vijandelijke
troopell, als zij een plaate bereiken, is altijd de eiseb om gijzelaars te
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atellen; en wcl, over 'taigemeelI, de putoor, de burgemeceter, de
notarii!., de boordonderwijz.er en eenige andere notabelenoWij noemen
Luik en Doornik, waar zij de biS8Choppen ala gijzelaal"8 vast
hitllden, Spa, Leuven, Gent, Bergen, enz. enz.

Te BrullllCl hadden 7ij de le,ocring geeillcht nu 100 gtjzelaart, maar
dAAr zagen zij van af.

Wilt het lot betren dat do gijzelaarll to wachten Iltaat indien het
Dui tl!Che leger wordt nlloge,oallon, dllt etant met groote letterIl te Iczen
in de bekendmakingen: zij zullen worden doodgellchoten of opge
hangen 7.onder "oorafgaando formaliteit. AI. z9 trachten te vluchten
zullen zij worden opgehangen, en hun .tad ui worden .crbrRnd.

W••rs~hul..ingo

Aangexien nieuwe moordunilagen bebben pluis gehad op pertlOnen he
bOOtend tot het Dnitacbe leger, heb ik in vele plaatsen gijteJul'llalen
v",ltetien. Deze ,zullen nlÎi mot hun leven borg IItaall, dat goon onkel
inwoner het l10g wagen zlll een kwaadwillige handeling te ondornomen
tegenover DuitsclJo loldalen. of IIthude IOC te brengen Rail ijzeren
wegen, telegrafen ell telefonen of aan andere voorwerpen die strekken ten
dienlte 1'an onl leger.

De p('l'IOl1eo die niet tot bet leger behooren en betrapt .'orden derge.l!jke
bandelingen Ie bebben verrieht. zullen wonleo doodge-:boten o( opge
bangen. De g!jzelaal'l uit de omliggende plaatseo zullen beuwMde lot
ondergaan. Ik tall'ervolgeol .IIH tot op bet luute hui. laten verbranden,
7.elr in geval van grooiere .Ieden. I ndiell gijzelaar. trachten te onh luchten
7.RI do plaatt .....aartoe zti bebooren, in brand wordeo gOitoken, en zü zel( als
Zü weder in ol1ze ho.ntlon \'allen, zullen worden opgehangen,

Alle inwoners, uie bewtizen dllt IIti vall goedon wil zijn len opziehto
onter troepen, kunnon verzekerd tUil van do bOlC-honniJlg van hun
le1'en en eigendom. '

De kommandant belasi met de bescherming der ijxeren ll'egen,
.'"eiberr VOlf lI,uoZ.l.HY,

(A.a"8f!.plab te pa, te AYll'aille, te ChAtelineau .. " in Augultu 191".

Or:SEIl.l..l.trOOlJVUll'IUllIllT VAll' 8XLOl2

A'UI (I" bevolking' V/lll '·o"sl.

Niettegen.taande mU" herho.nldo wllarschuwingen hobben In de !luü,te
dagen opnieu1'I'" aanvallen plaa14 gehad door de burgelüke be1'olking der
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omstreken, op de Ouit&obe troepen, ovena.ls op deo !izerweg Tiln UrUllllel·
Bergen.

Op bevel .....0 he' Generaal Militair beltuur Tan Bru 1 moe' daarom
iedere plaat. gijRJul"I.tellen.

AI. zoodanig zijn te VO"' .....Itgezet:

1. de beer Vanderkiodere, gemeenteraad.lid.
2. de beer putoor b~rantois..

Ik breng ter kenni. dat deu giizelul"I onmiddellijk u.llen worden dood
geschoten zooder eenig Toorafgaand, rechterlijk vonnis. indien oon aanval
van hot volk plaab hoort. op OIlZO troepen of 0ll de ijzerwegol1 door 0118
bellot, en dat daarenboven tlo atrellgate wrAakoofoning zal genomen worden
tegen de gemeente Vorat.

Ik noodig de bevolking uit haar kalmte to bewaren en zich \'all alle ge·
welddadigheid te onthouden j in d., genlul hur niet het minste leed
geachieden.

VOl"lt, 26 September 1914.
Oe Kommaadant Tan de r.ndsturm

Balllillon Halbentadt,
"o~ LUSEL.

Wü weten niet oC in Belgiü gÜzelaafIJ doodgeschoten oCopgehangen
zÜn. In het noorden van Frankrijk ill, volgenll een militair korrC!ll·
pondent van de K. Z., miniteni (-én gÜzela.ar gedood ; doze moord Wltl

dCI te mcer milldadig omdat hÜ niet een vijll.ndelÜkc daud Ktrft,fic VIUl
den kant der inwollcfII, maar een gewone 011 regclmntigo-oorloglltluud,
oon bombardemont (bI. 298).

De DuitllCben bebben ook een opmerkclUkc vervolwaking bedacht
van het gUzelaarl-atelJ!Cl: zU hebben ze \'erant'" oordelUk gesteld \'oor
elkander. L'Anti de l'Ordr~ getlft eiken dAK, \'40 I tot 29 Sept mber
1914, de lij tder gÜzel&ll1'S en voegt er bil: .Indien de een oC ander
dezer gijzelaars zich niet aanmeldt, zullen de anderen 24 uren ",'orden
vutgehouden, ongeacht de lltraffen die den ontbrekendezullcn ""orden
opgelegd."

Dit komt bier :op neer, dat iedere gÜzelaar zîcb gedurende den dag
moet .erzekeren dat zijn lotgenooten zicb \'oor den \'olgendell nacbt
gerood houden.

Bestraffing 'Vlm O/1schuldigen in plaa t8 cler sch uldigclI.

Een zoor treffend geval van bestraffing vnu OD8Chuldigen in pillats
der ~8Chuldigen"ia het volgende. Den 7en Oktober 1914 mlLakten tie
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Duitgchers bekend dat de mil itie-plicbtigen uit bet bezette gebied zich
niet hij het Belgische leger mochten voegen en dat in geval van onge
hoorZlUl.mheid de jonge mannen zich er aan bloot&telden aIB krijgsge
vangene nlUlr OuitllChlaod te zullen worden gezonden. Tot bier ia
nieta onwettigs. ~ta3.r de aankondiging zegt verder dllt in geval
de militiclllichtigc toch vertrekt. zijn familie vernllt~'oordelijk zal
gesteld worden . .Maar hoc ZÜIl de ouders nu 8ellUldig ala hun zoon lUet
alle geweld zijn plicht jegens het vaderland wil ,'ervullen P

Pen 30en lJccember wordt de maatregel nog verzwaard: ook de
burgemeesters zuil on gestraft worden.

Den 2Sen Januari 1015, nieuwe bekendmaking: Als geschikt voor
den militairen dienst zullen bo8cbouwd worden alle Belgen van 16
iot 40 jaar. DUB waoneer eon DInn van 40 jaar dienst Deemt bij het
Belgische leger I dun zullen de leden zijner famil ie getroffen worden.
Waarlijk de bekendmaking had moeten zeggen of 110t soms dl'
onmondige kinderen zUn die gestraft zullen worden omdat zij hun
vader niet belet hebben te vertrekken.

'1'0 IlU8.!l(l1t hebben de Uuitschers wcrkelÜk de mder8 en moedors
gCVo.llgCll genomen VIUl de jongo mannen die ontvl licht waren.

J)~ Tijd verneemt uit Roermond:
'fe Ilu elt en omstreken hebben de Duit&cher1l jacht gemaakt op de

"flder~ van dienstplichtige jongolieden, die, ondanks het Itrongo "orbod on
do sIJherpo bewaking, toch Nederland hebben kUllliell beroikoll om zioh "ia
Engeland naar b'rankrijk te bogo\'en tor ovelltuoele inlijving bij het leger.

Doeh toen do bevolking vernam dat de vader1l worden gearresteerd,
trokken ook dezen o'l"er de grons en de Duil8Chen vOlldcn vele vogels
gevlogen.

Dltt is minder; in hun pla.aU wordon de mocden gearr08toord.
1)0 Duitschors doelden tevens mede, dat allen uaar het bekende Duitaobe

~allll), het Münsterlager 1:oudeu worden getransporteerd.
J)en \'touwen werd aange1:egd, :tooveol mogelijk ondorgood mode te

nemen. liet WIU een hoele consternatie in onH stadje. Lator k.wam eell telo
gram van generaal von Biuing, dat do overbrenging naar hot MUlIsterlagel',
~ dagen moest worden uitgesteld; de gel'allgonon werden vervolgen naar
'fongeren overgebracht.

.\". R. e, 3 Pebruari 19151 (avondblad).

t 10 gtl\'tl.ugeuzetting der mocder8 is overigens in ovcrool1stcm!l1 ing
met ,Ie aankondiging vau 4 April 1915, WlUlroyer \\'!j later zullen
lIpreken (bI. 380).
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Nog een laatste voorbeeld van straf opgelegd aan onschuldigen,
terwUI de _schuldige" zUn straf reeds had ondergaan: ecn Belg die
seinen had gegaveD aan den vUand (dat wil zeggen aan het Belgische
leger) wcrd gcdood hU zijn gevangonneming. Onmiddellijk werdcn do
pastoor en de onder-pastoor naar Ouitsehland gezondon als aanspm
kolijk voor de loden hunner parocbie.

•:rllsligc wlwrsuhuwing.

Alidor Vandamme, een inwoner Tall Cortemarck, heeft zich Behuldig ge
lnaakt aRn spionnago door Bei lieli to geven alln den \·ijand. Bij verzet tegon
zijn gO\'angenneming werd hij gOOood door een geweerIChoc.

Do Duit&eile overheid heeft tengevolge der miadalld door Vandamme
bedreven de volgende strafmaatregelen genomen:

J. D6 putoor Blanoke en do onderpastoor Barra, aan.prail:elijk voor de
loden llUnner IJlLrocilie, zullon RIa krijgsgevangenen naar Duitachland go
voord worden.

2. Oe gomeente Cortomarck moet een boeto betalen van vijfduizend
mark (5.000 M).

Het Duitseh ge7.ag was niet tevreden met dit onrecht te bedrijven j

het hooft 't doen atInplnkken o"or geheel Vlaanderen (wU hobben het
overgescllfeven te 'I'hielt en te Dendermonde) en het heert Lt Bien
Public gedwongen het bekend te mnken.

ÁRTIKEI, 49

indien, buiten en behalu de btlastilagen in artiktl 48 btdOt'ld, de
bezettel- ill !Iet bezette 9"OII(Jgthied am/er/! hpffill!Jm il~ geld doet, ~'an

dit slec!lts gescldtdUi ter fjoor::ielli1t!J in de be/loeftttl t:lm het ltger of
!lcm hti bufuur mm dr,t gro~l{lgebied.

ARTIKEL ól

Gune '.effi'lg geacMel/t dan kracMtH8 een schriftelijk bellel til o,u/el
,,-er(JtlIWOOI'ddijkheil/ van een bC!ldvoerendell gCI,eracll.

De heffing gesclliedt , coar zoocul mogt/ijl..·l mmr de "egels geldt'lde
• 00" de !frondllltl9M /'11 de vtl-deeli"g del- bel/toom/e beltlstill!Jtm.
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Voor ~lke ~tating I«Jrdt Uil oHh'allgb~wijs alm ik bfla&lingplieA
ligtn lIitgereikl.

ARTIKEL 52

Rtfju;&itifn i,. ,wl./ra ell p"tK)(mlijk~ dien&lt1t kllNntn oon d~g~IHtJt/t.

Il" of IXUf tk blK'll'lltr' "itt N:ONi~tlgeëi«At, daK Ut' r00r2Îtlting in de
behoeftel. I/(III het bf!zdhn!Jsl'!lt'·. Zij l1Iotli'fl. in IJt:rhoudi"9llaan tot de
hulpmiddelen ron het lmtt/ et! raK ditn alll-d zij'" dat zij voor (Ie btt'Ol
Hnflell "itt de vtl'pticll UIig lII('(ieiJrtltgclt 011/ UM de k/'ijglll:erric1lUngm
te!JOI Iwar rader/CUId (leelle "tmeli.

Dtz6 I"t<[IIi$iliiin eli d('zt diensl6n tCoI'(/m slechts met machtiging t:all
d,n btrtlhebbtr I'" d; (;t:~tk plaal' gerorderd.

DIJ lettriligm in nallu'a K'Ordell, tOOI' zootul mogelijk, dadelijk
bdaal(/: ka'~ dat niet gychitden, dan lrordtN:9 door ontrongbflNïzen
gt,.'aafd til h"ft de lHtak/.g der r:ervhllldigdt IOI1lrntn zoo 'poet/ig
mogelijk plaats.

Koersbepaling l'U/t de Mark op I fr. 30, laier op 1 fr. 25.

Onder de beln15tingell bedoeld in artikel 41) W04"t men in de eerste
plaats rekenen die .....elke den koers vao de mark bepaalt. De Diiutl
dorf,r Zei/llllg van 4 pt. 1914 bericht dat de militaire commandant
gcocrMI "oor het bezette gobied "lUl Belgi6 cn~'raokr!ikde waarde
vun 100 ~Lllrk vaststelt op 130 frunk.

A.aokoodigiDgen aangeplakt te Charleroi, Sint-Tru)'cn, Namen co
in de Ilrovincie Luik verplichtelI de &lgcll de Duitache marken aan
te nemen tegen dieo 'ferhoogden koen, wat aan zekero kooplieden
poote 'ferliezeo veroorzaakte.

U~kendmaking.

Daar de omloop van DuillOh geld aanleiding heeft gege,.en tot onzeker
heden, i. cU A-otr, ~UI de Duil«/i.e mark galtld op 130 Mttimu.

liet wordller kcnDi. gebracht van het publiok dat alle Duitach papieren
geld in 6nancieele :r.aken moel ,.-orden aangenomen legen den:r.elfden koer.
al8 DuitJeh geld.

2jAugu8tu1I1914.
De Gouvorneur.

(AangelJlakt te Luik).
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Niettemin wae het bedriegelijk inzicht al te duidelijk. Den 8den

October liet Baron von der Oo1tz wetell, dat tot nnder orde de mark
minstens I fr. 25 waard zou zUn. Daar de mark echter in werkelijk
heid niet meer waard was dan I fr. 08 à 1 fr. 15 trachtten de Belgen
natuurlijk de Duihche bilJetten te weigeren (n. Z. 16 No,'. 1914
ochtendbl.). Dus verschenen nieuwe aankondigingen, 4 en 15 No
,'ember, die de kooplieden verplichtten ze aan te nemen, Wij wijzen
op een ongelukkige ziusnede "au een l\Il.ukondiging te Bergen: deze
zegt dat de lDark lIloet wordon aangenomen togen dB wfZelllijkB waarde
L'(11I (Ut fJt'ldstl4k, en eenige regels verder bepaalt zU den koon op
I fr. 25, wat blijkbaar \'al.8Ch iB. Totstichting van den lezer, toonen
\\'U grafieeh de schommelingen van den koers van do mark in Noder
land (fig. :10).

11lbeslaoltume vall goudgeld.

Een andere gedwongen bellUltiog bestaat jn de inbeslagnamo van
ous goud. Te Doornik onderzoohtcn do Ouitscbere alle banken; zU
namen het goud weg en gaven Ouitsch papier er voor in de pllU1ts. '1'e
Wavre eiechten zU dat ulle beudingen zouden geschioden in goud;
ook, in JanUflri 1915, uamcn zU "oor do passen slccllt8 gond in
betaling, waarvoor zU DuHsch Impicr teruggaven. Ziehier nog oon
andere roo\'crsetreek. Do Belgen die uit het buitenland terugkee·
ren, hebben er "oordeel bU goud moe te brengen. Maar aan de
grenzon wordt hUil dit afgenomcll, en do ])uitschors geven daarvoor
bankbillettcn in ruil wier koers eterk gedaald ie, zooals wil jUillt
gezien hebben. '1'en einde niet bestolen te worden lieten de Belgen
eor zij terugkeerden knoopen maken van goudstnkkou bedokt met
laken of lltof. Doch de Duitschers die cr lucbt van hu<lden gekregen
brachten het gond flan den dag door ecn klein sneetje Illet oon ponne
moe iu do lltof. Sinds dien zorgen de reizigers er \'oor hun b"Oud·
stukken te ,'crhergen onder een dun plaatje blik.

Ln de huzaren-kllzerlle te Stendal werden - geheel tegen tlrtikel 9
"all de Conventie van Genève van 6 Juli 1906. - ongeveer zestig
Engelsche, Uelgieche, Fransche en Russiflthe doktCI'S gevangen ge·
houden. Op zekeren dag kwam mon hun zeggen: ~GU hebt goud i
geeft bet ons in ruil voor bankbilleHen." Zij weigerdell. Den volgendelI
dug zei men hen: ~ Degenen die hun goud niet tegen pllpierinwie.seloll l

gaan naar de cel." YOor dezen dwang moestmon zwichten, en de goud
"oorrnad vnn DuitechIlIud was weer met oenige IItu kkell ,'crmccrdcrd.
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• ••
Beladingen opgelega aan de sleden.

Laten wij nu de geldelijke verplichtingen nagaan die aan de steden
rijn opgelegd.

Oe voornaamste zijn: Luik (20 mitlioen frank), Namen (32 mil·
Jioen), Antwerpen (40 millioen), HruMeI (45 millioen).

Do benwlslagingen aangaande deze laatstc bijdrage ziin boogtt
leerUlAm; zij worden meegedeeld door de N. Jl. C.

\Ien ziel daar hoede Duitacbers achtereenvol~n.de vCZ"8Chillende
overeenkomslen verbreken met de.tad gcmaakt; ten laatlte 81aan t.Ü
haar DOg in een boete van 5 millioen, wat hen in staat 8telt om niet
tegen8taande alle8 toch de 50 millioen vol te maken die zij t.ich
beloofd hadden van de 8tad af te perecn.

Sl'1l1ltti lig opgelf'rtl llMn Ur1l8SIlI.

('~an t'iln onzer oorlogscorrelpondenten.)

Op delen tocht heb ik ook ieu gMoord over de redenen, " ..rom
de lUid Bruseel de bekende boete van vijfwillioon (".lOU zijn opgelegd.

Een der boogste magi t.....taper.onen heer~ mij daarover het volgende
medegedeeld;

Toen de Duiueben hier binnenkw.weu) verlangden ze 50 millioen nn
de Ilad - en IChrik niet _ "50 millioen TaD de provincie Brabant.

Bru 11~meenterud trachtte ..n te toonen, dat de Itad de tltnte Dict
kon beulen, maar dat de t...-eede beelemaal belachelijk wu. daar de pro
vintie uit do kleine aora, die in de begrooting werd t~getf"D, 5 À 6
milliocn per jaar, en die altijd rew Ycrbruiki wa., voor :roe ptort werd,
geen boele kon betalen, daar er geen dimde inkom ten, !Daar wel uitgaven
waren.
~a lang ovcr en ...-eer praten hebbon de Duil.sehel'l dan ook \'In duo

oorloglilchatting a"n de provincio argezioo en ga"on teven. don gemeente
ra"d 8 dagen tüd om do 50 millioen bij olkAar te brengen, gedurende
welken IUd zU beloofden nieta te zullen requiroeren.

Burgemeestor )lflX Illakte daarop dc bokende proohunatio aan, dllt ge
tlurOllllo 8 dllgon door hot Duitsoho lcgorbc8iuur niets zou gorequircerd
WOrden. -

"
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Dunoor werd hij reed. den Tolgenden dag ter yerantwoordiug ge
roepen en ofeehoon hij het sehrifte.liik bewij __ nu deze oyereenkomlt kon
oyerleggen, werd hem door den uieuwen gou'ferneurderatad mcdegcd~ld,

dai zijn Toorganger dit mogelijkerwijze toegeetaan had, maar dal hij een
hoogeren graad bekleedde dan deze, en het besluit niet erkende.

Nieuwe onderhandelingeu w&ren biernn bet govolg, en te:n Ilotte lrerd
afpproken, dat er 20 millioen bot..ld zou worden in 5 Lermûnon nn 4
millioen elk. VIer term!inen werden hiernn geregeld betaald, on de YÜfde
zou juist Tenallen, toen M8lI: bti den gouyorneur ontboden werd en hem
geHaagd werd, wat h!i dacht ....u de overige 80 millioen.

Aln toonde ûch uiwut yerbllaad, en zei gomeend 10 hebben, dllt do rClt
der s~rar goachonken wa. en de 20 milliOOll do gohoolo betBling 'il:OU uit
makon.

De l)uitlChe gou 'ferneur bleek het hiermede 'folttrekt ni&t een. en ~'i1de

de SO millioen, waarop Max dadelijk benl gafaan de bank om de belaling
yau de lutlte 4 millioen, die reed, gereed lag, te .toppen, lot bet zeker
Wh, dat de Duilllcbeu deze al. de laatste belaling zouden helchou.eu.

Toen ging het hard tegen hard.
De gouYj.!rneur beweerde, dat Hax zijn belon. brak, :Vu daarellle~n

dat ue Duitachera dat deden en het Ilot WI, de bekende geungennemiug
van Mas, die op hd oogeublik te OIata in ilezie in een fort ge
TBugen zie.

I)e gemeenteraad kreeg toou aau%oe.ltS'ing, dat !lij TaD %oijn functie ont
heTen %oou worden en do I)uiteoherl het. beheer der .tAd %oouden oToroeOloll,
RI de oorloguehaUing niet betaald 1\·ord.

Daarop volgden woor oindeloole ondorhalldolingau ou hee elot WIlS, dat
oTereengekomcn werd, dat in het gehcol 45 millioen betaald mOalt
1\ordell.

Dae is nu gebeurd, maar de Duiuehera willen or de overige 6 millioon
toch Ilog uithllen en airafien een politieagunt, die oon officier bad belee
digd, Ulet 6 jur ge....ogeniueraf en de Ilad met 6 millioen.

No il hee de qua.tie, dat, ..annt!erde Duit.leben hiermede doorpan,
dealad Bru_1 telkenl bÛ een yergröp nn een barer bnmbten geld ui
moelen bet&1en, terwijl bet haar onmogelijk il al die meneeheu te eon
lroleeren.

lIee gl."Tal wil, dat de Onittebe officier, di. beleedigd werd, in eiyiel w..
en de Duilllche gouverneur Toor eonigen IÜd op ooD de.betreffonde klacht
nll den gemeenteraad geantwoord heen, dat er geen geheime agenten in
civiel ZÜn.

00 8ru8.018eho agent kon due niet weten, dat hÜ met een DuitICh officior
Ie doen had, daar dele niot in uniform was.

liet i Ie begrijpen, dat er krachtig gepretlMteerd i' l maar alweer wordt
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cr gedreigd, dat wanneer de boete niet voor of op 10 November betaald il,
de Duitaohen het beBtuur der stad Eullen overnemen, en ofl(lhoon de ge
meenteraad een memorandum hoeft ingediend, zRI hij, om der wille "au
den vredo, toch wel betalen.

N. R. C., {I Novcmber 191", (ochtendblad).

Boeten om de'~ raad opgevolgd te hebben vm~ Duitsche
overheden.

Het regent booten.
Wij hobben boven do geldboeten vermeld aan verschillende ge

meenten opgelegd om allerlei redenen.
Laten wij er deze nog btivoegen.
De stnd Bru8sel is getroffen met oon boete van 500.000 (mnk

omdat zti ongehoorzaam ie geweest flan een bevel van de Duitsche
militaire overheid, welk bevel de Duitscbc burgerlijke overheid had
erkend als onrechtvaardig.

EOUlliellwo boete UIIIl nrllssel opgelegd.

net BelgillCh informatiebureau verneomt uit Brussel:

De Duitsehe militaire overhoid liet onlangs aan het Bruuel.!ch gemeente
bestuur weten, dat hot te zorgen had voor het horstellen van dell grooten
verkeenweg tussc.hen Bruuel en M'bcholon. Dat kwam noor op cen gehoole
nieuwe bcltrating.

lIet gomoontebe~tllur antwoordde dat die Ilrnatweg een rijkswog 1\'IU',

en dus buiten bet wegennet lag dat BruneI in beheer heen, te moor, daar
goon enkelo meter "''11 dien weg op Bruneiseh grondgebied ligt.

Toen het DuillJOho militl\ire be~tuur bleer nandringcn, beriep hQ.i ge·
mOOllteooltuur zich opde Hl\llgacbe Conl'ontic, ten bewijze dat uitaluitend
de Dui4cbe regeering aangeweU!n wu om deze werken \'oor haar rekening
to nemen, en dat hot opleggIm van deze verplich'ing Ban de gemoont&
Bruasel !lVOIi onjuist zou zijn ab te eisohon "all de gemeente het hersteL
'-an den straa'weg "au Koningsbergen uur Berlijn.

Daar bet legerbcltuur wildQ doordrij "en, wendde de gemoonte zich tot
het Duilsohe ei vielo bestuur.

Dit stelde, na ondorzoek van de zaak. het gomcenteboatuur vall Brusscl
in het gelijk. .
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Doch onmiddelliik na die uitapraak liet het militaire bestuur zijn opper
gezag O1'6r het ei ..iele benuur gelden: hot ,eroordoolde de gemeente
Bruuel let eeoe OOele ....0 500.000 (.... omd.t het ge'\lreigerd h.tI te ge·
hoorzamen nn z-iine buelen en dwong hur daarenOO..on de werken
onwiddellijk uit le ,.oeren,

.\', R. ('.,8 April 1915, (ochlendbl.d).

\'crgeIUk met deze boete, die van 10.000.000 waarloe de Ibld
KortrUk "eroordeeld werd, omdat JU wapens had opgeborgen in
tiE' Bl"oeltoreos, overeenkometig de bevelen van twee Duitscbe kom.
llIandanten. Men meeut te droomen 1 (2t aruutrhMk, nr, 776,)

Boelen opgelegd aa'l bijzondere personen.

BUzondcre pe.rsonen zUu eveneens aan boeten blootgCllteld.
Bepalen wU onA tot het aanhalen viln drie gevallen: te Bergen

x.al degene die d~ nachts zUn huie niet verlicht en goon emmer
wKler voor de deur zet, eOR IXXlte moeten betalen VRn minetene
50 fra.nk (bekendmaking van 26 September 1914). De bur~m
ter van Thielt kan kiezen tusschen illtcrnooring in Duitaehland cn een
boete van 75.000 frank j reden: beleodiging vno het Duitsehe leger.

Oegenen die te Luik IIOg op slrant worden aangetroffen 1II1 het
officieele uur voor 't ,'erkeer VI48tgc8teid (19 uur in Maan 1915) wor
den ge\'sngen genomen door ccn patrouille, bestaande uit een Vuit·
l5ehen IIOldlUlt, een Luik8cben J><Iliti~ont en een burgerwacht, Op
de comm.ndantuur wordt bun Ct:U boete opgelegd die \"erllCbih naar
hun uiterlijk aanzien en den 8bu1t hunner beurs, '1'80 5 tol 20 mark.

De beleediging waarvoor dc burgcmt'Cllter \"BQ Tbielt dt' boete
DIl)(>.:IIt betalen zooe,.en gemeld. betoond hierin, dat hU aan de Ouit
eehel'l geregd had dat bunne opeieebingen overdre\"en waren. H ier ie
ef'n uder geval ,'an boete voor bf.-loodiging. De ondcrpll8loor TftDe6n
plaate in de pro\"incie Antwerpen, wien8 huie de DuitllCbel'l in Octo.
ber 1914 geplunderd hadden, werd in !laart 1915 veroordeeld totoon
ooete \'all 5.000 mark, omdat hU 6et. rUdend zonder pas, ter vcr·
dLodigillg had lUtnge\"oerd dllt hU de middelen niet meer beUlt om
0011 pall te koopen, daar de DuillCher8 helD alle8 ontnomen badden .

.dfpersingeu door eell ouderofficie,..

Boeten zonder rUm of rede en buite1l8))Orige oorlogsbUdragen ZUil
:l1Ilk een alledlUlgsche cn gewone zaak, dat Iluitschera er toe over-
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gegtlllU zUn hiervlln misbruik te maken. De N. H. C. '-an 21 Uei 101.f
(avondblad) bericht: dat de krÜgsl'lUld ,'sn Coblenz den onderofficier
Gaswrnich tot It jaar gevangenjsstraf veroordeelde, omdat hU in
,-ersebillendc bezette Belgische gemeeoten een oorlogscontributie vall
:J frank por pel"8OOfL. had geëillCht cn zoo tot eigen voordeel 2ï .SOS
frllnk had bÜeeovergaderd. Brengt ditoeovoudige feit niet duidelUk
do voortdurende afper8ingen Ran nen dng Wal\rllan ons ongelukkig
"aderland onderworpen i8P Achttien mlUlnd ge,'angenisstraf omdat
hU tot op den bodem toe de gemeentekassen geledigd had, die reeds
op officieelo wlizo door de o\'erlllxlon goplunderd wBren, is werkelUk
niet te veel j vooral wanneer men dit vonllis vergelijkt met die welke
noorkomen op do gemeenten, wanneer een tolcgranfdroad breekt:
bedreiging met verbranding van een geheel kwartier (bI. 166) of
een ontzaglUke boete (bI. 168) of wanneer cen straatveger zich
mcester maakt van een stuk vlcelKlh (bI. 167).

Opeischiligen van grolldstoffe'~ en machinerieën.

UequÎsifii.:" ktlllllen niet lÇoJ'rlctl fjf'i1if/'''', zegt art. 52, dan tet·
rool'zit";"!! ill (Ie be1loeftm 1;{l/1 !ltt be:rf'ttillfjslegf!r. Welnu, onze
"ijlUldoll hebben uit België verbazende hoeveelheden grondstoffen
Cil 1lI1lchinorieên weggenomen, die blükbullr niet Illoesten dienen voor
het bezettingsleger (Bûg. /)t8cll., bI. 119). Wat kan het leger doen
Ilwt ruwe knioen, wol, katoenendmad, nikkel, jute? Die zaken zÜIl
alloon Illailr "Ril nut voor de industrit,l O\'er den RUu, die stibtaat
tengevolge "an do underbrcking der scheepvaart. Onder de opeischin
gen komen de machinale werktuigen "oor belloodigd voor het maken
van bommen (vooral die welke mell heeft weggeyocrd uit de Nati
ollulr {tlbritk van oorlogswapenen te Ilerstal, en do Fo"der~ roynk
(Ie Clmon3 te Luik), co metalen, vooral kopor, die evenOOlls onmisbaar
Zijll voor de vervaardiging "an munitie j do voorwerpen clie ons ont
nomen ZUil, in strijd met artikel ö2, dnt door Ouitschland is ouder
lookend, worden dUIl direct gebruikt om OliS te bestrijden.

Oe Duitschers kunnen onmogelijk \'oorwenden dat die opcischiDgcu
Vnu machinerieën gedaan ZUil door al te !.iverige officieren, onbekend
met do wet, dallr buron von BissilIg illzUo hoednnigheid VBII Gouver
Dour-generaal die bekendmaking geteekend heeft van 17 Pebruari,
welke het vervoer onzer machine-werktuigen naar Duiischland
regelde (Btlg. Vue". bI. 116, 117). Û\'erigeos is men te DerlUn yol
komen op de hoogte yon deze opcischingen en men woot wat buo
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bestemming is, zoools blUkt uit een voordracht ,'an den heer P. Uohr
bach, waarvall de korte inhoud is weergegeven in den N. H. C.
van 22 J!'cbr. 1915, Ochtcn blad.

Een Rnder voorbeeld is dat der noteboomen. In December 1914
en ill Januari 1915 hebben OIlze onderdrukker~ ontzug1üke hoeveel
heden van dOl.c hoornen laten vellen om het hout te gebruiken
voor geweerkolven. Bebahc die welke stonden lang de oo,'cra VRn

de Schelde, ell dio staatseigendom wareu, hebben de Duitseherll
ze ook genomen uit tuinen en boomgtulrden.

Do opeischingen gaan voort. Do J)uitsche overheid is begonnen
ollze fu.bl'ieken te berooyell van al bot koper der mflChinerietin, wat ze
zonder eenige uitzondering onbruikbaar Z\\I maken.

Het is aardig te weten dnt deze maatregel one werd bekend
gemaakt door middel VllJI oon propaganda-blll.ll.dje gericht tot de
Iklg.n (bI. 30S).

I)e kOIIervoorziening "tlnOuil"lchl:uul.

Dr. Schrödter heeft vervolgells liet vraagstuk behandeld der koper
voorziening nu Duil&chlalld.

llii bracht in herinnering de uitdrukking gebruikt door I:olngeland in
antwoord op do Amerikl\ll.11scIiO 110111. 0111 te verklaren als ~noodzl&keIUk

voor het heil dos lauw" de politiek '·11.11 contrabande nu in gebruik.
Duit8<lhlaud, dat zich op heheIrde standpuut plAatst, heen het rooM uit

het bezotte BulgillChe cn Fransche gebied, alle koper, elektriKche gelei.
dingen, de voorraden der fabriekelI, de koperdcelen der hoog-ovens, de
ketels dcr suikerfabrieken, alle koperen huisgerief, tot zeIri de laatste
deurknop weg te voeren. .

Op die wUZO lal men hoeveelheden koper bUoeli brengen voldoende voor
de behoeften ,'an oon oorlog van 30 jaren, zonder veflilieht te zUn de hand
te leggel! op bronzen godcllkteekellen of de daken der kerkcn ....

Kritg'·AUlfChus8 tkr /kuuehen Indu'IN, BerlUlI, nO. 10.

liet is vao belang er oadruk op te leggen dot de grondsteflcn "oor
de induiltrie, de IDl\Ohioerieën, de noteboomcn .. _.. niet worden
gekooht, maar opgeëiscllt.

Er is hier geen sprake vall een haudcls·o,'creenkolUst, zelrs niet
vaD eeu onteigoning, daar wij geen ,'erzet kunnen IUlllteckellcn
tegen de besluiten te BerlUn genolDell omtrent de prüzen die be
taald zullen worden, na deo oorlog.
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Opeisching Va11 fokpaarden,
De rooverö die onl vaderland het meest gevoelige en mCC'lt

moeilijk te herlJtellen \'crliOl zal -tocbreoKen, wordt aangeduid door
de K.;J"i~lIt Zt'ituNfJ van 21 Pebruari. TIet blad gce.ftoon overzicbl
van de beraadtdagingcn ~boudeD op 20 Februari 1915 in bet budget.
oomité fR.n de Pruiil:isebe kamer, Bij het Illndbou\\'-budget .beklaagde
een conservatief lid :&Îch er over dat het fokvee van .Belgische her
komst, be!t('md voor de paardenfokkerij. uitsluitend verdeeld wal over
Pruiliech Rijnland cn Westfalen, De rogoering beloofde datdoandore
provinciën o\'eneenIJ voldoening zouden krijgen". Deze pas88ge deed
ons besluiten oenige vocariaCfl te raadplegen, en zie hier wnt wij \'ef·
nomen bebben,

Sinds tal TaU jaren hooft een groep paardenfokkers, onder toepas.
ling dor beginselen ontdekt door Mendel en Jlugo de Vries, zich er 011
toegf'legd on. trekpaard te verbeteren. De uitslag Wal zoo gelukkig
dat lalloozo vreemde kooplieden, '1'001'111 Amerikanen en Ouitaehen
geregeld onw paardenmarkten bezochten en tegen zeer hooge prijzen
de bcc5len opkochten die zij ten bunnent al. fokpaarden invoerden.

De Uuitscbel'8 eilchtcn bij ons paarden op voorde behoeften hunner
artillerie, vliln bun legertrein en bun cavalerie. Daar is nicta tegen
in te brengen.

!hnr zü hebben ook talrijke uitgelezen baCIlten oPKevorderd, bil
voorkeur drachtige werries, dientengevolge ongeschikt om dienst
to doen in hot leger te velde.

Ahl men bun de opmorking maakte dat delroepen deze dicro~ niet
konden gebruiken, antwoordden zij onbeechaamd: ~Dat weten wij
wel; daarow zullen wij ze ook naar Uuitaehland zenden,"

In een enkele fouml, dat VBn FOlltcau, welke wereldberoemd
is. namen zü 16 mcrriee weg waaronder 4 prijlwinnera, tot een ge
Ulrnenlilke waarde van cen kleine 100.000 frank.

Op een andere boerderij namen zg dertig merries en aebt \'euJenl;
op een derde twintig mcniet. Een menigte andere boerderfjen ver
loren op die wijzo RI hunne prijl!kamp-paarden,

Oe gevallen die W!j noemen, bebben "Ileen betrekking op de pro
vincie Hencgouwen. Brablmt en de provincWn .Namen en J~uik zijn
evenzCCr beproefd.

Dikwijll kwamen de officieren op een boerderij, en eischten dat
men hun de paarden zou h~ten z.ieo; dan I niettegenstaande de pro
tClltcn van den eiKensar, namen tij tegelijkertijd de dieren weg
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be.temd voor den legerdienlt., en de dieren die naar Duit8chlltntl
wuden gewilden worden.

[n ruil gaven 7jj bonII, die nu eenll geen enkele waardebel)Q!ing
bentte, dan Yo'ooerom een denkbeeldige pr!iil noemden, \'utKei'teld
door de Ouitechen •.lIoon,

All men aanmerk.in~en mBllkte, zeiden ze: .Dat is df' oorlog."
een woord dat geheel hun Keesteltoellcand weergeeft.

Te Soigniell oo\'eelt (l{'11 EUlonvlakbiljet de fokkers hun beesten op
een plaats bijeen te brengen. Duit:sche offici<,ren en ccn Ouiwh
burger onderzoeken d~ l)flarden en stellen hunne wnnrde "lUlt zond('r
den ei~enaar te booren.

In plllRtl VRn contant te betalen, zOO8ls de aankondiging \'erllleidde,
betalen z!i "oor oon vijftigtal, en voor de reBt ge\'"en 1.ij do boeren
rekwilitie-bon .

Elden ",ordt de zaak nog een\'"oudi~r gemlll1L:t
Zij bezetten de boerderij, nemen zonder eenig \'"oorw('ndael den

eigenaar, zijn gezin en ztin Irnechu glwangen en sluiten hen op in
een huil in de buurt. All de eigenaar dM wordt \'"rij~laten Itelt h!j
'fut dat l.ijn acboon8te paarden \'erdwenen z!in en dat men bern zelfs
geen IlC-haduw \"80 een bon heeft acbt('r~lllten. En dltn mug hij
zich gelukkig achten al. "!in woning niC't il in brand Kl.'lIfoken ('n
"!jn huisraad onaang('rocrd is gebleve-n.

Na IlUe \'olwWlscne pru~rden te hebben genomen die naar hUil
zin waron, besloten de DuitlChe overlwden geen nieuw(' rekwi
sities m{'Cr te ma.lcen, manr veulenmorkien in te stellen.

Om de uitbuiting 11.' begrijpen ",'uraan de onnoozele halzen zich
blootstellen die hun 'foorraad naar de markten zouden zenden,
moet men do 40 alinCll lezon van het oanplllkbiljet:

.Alleen de kooplieden uit Rtinprui~~ln en Westfalen h('bben het
t1lc.ht op deze markten te koopen,-'

Meneer de baron \'on Bi "ing i medeplichtige- met de paarden
tuiecben! l)roef ook de huiehelar!j van dezen zin: "Oe gou'·E'rneur.
generaal gooft toelltemmÎnK tot de instelling van marktt>o," -alsof
ooit eell enkele Belg eraan gedacht had ietA lo \'ragen wMruit slethte
onte "!janden voordeel konden halen, en dat tengc"olA'e zou IIl.'b
ben onw paardenfokkerij ten hunne voordcelen te vornietigen.

Oe mislukking van de cente markten kUil niet gronter zijn. Zij die
op 8 ~'ebruari moeston gehoudoll .....orden te Wavre, Oembloux,
Eghczée, nU)', Waremme werden in het geheel nictdoor paarden-
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,
fokkers bezocht. La B~lfliglu van 18 lh,art bericht datde veulen
markt te Samen, op 13 Maart, evenmin geslaagd is. }(en lUoest
toch wel door en clOOI' Duitscher zijn, dat wil zeggen overtuigd vun
de verstandelijke minderwaardigheid van anderen, om te veronder
I!tellen dat de Belgen zich zoo goedwillig zouden laten berooven
door hun '·ijanden.

De protesten ter zitting van 20 Februari vsn do Pruisische De
grootillgs-commissie werden ongotwüfcld iu overweging genomen,
want hel n.ullplakbiljot van 23 Februari 1915, dat ,'oulen-markten
instelde voor 18 Maart to Gembloux, Manage en fiinohe, on op
20 :\Iaart te Ath €lil te Bergen zeide niet meer dat de AAokoopen
.touden gC8chiedcIl met medewerking vun de vertegenwoordigers der
landbouwkamers \'lUl H.Üllprui8en en \Vestflliell, maar Jllet die der
vertegenwoordigers der Duitsche landbouw-kamers. 1Ietzelfde geldt
voor het aanplakbiljet van 23 Maart 1915 dat voulenmarkten \'ast
stelt op 8 April te Enghien en te Ath, op 12 april te Manage, Thuin
en .Fleurus} op 15 April te Wuremme en te nUf, op 22 April to
Hasselt, Tongeren cn I,uik.

Opeischillg van toilel-artikelen, nl!loziekülstrumenten, enz.

Ten idotto een nieuw voorbeeld van onwettige rekwisitie. fIet
schijnt OllS zeer moeilijk de wettigheid te handhaven vlln opeischingclt
gelijk dio welke gedann worden te Gent; waar de Duit!lchers sigaren
vragen die de gemeente betrw.lt tegen 1 frank het stuk, paren hand
schoenen tegen 18 frank, muziekilllltrulDenten .... (N. R. C., 2Z
December 1914, avondblad).

),[on kan hetzelfde zeggen aangaande de dassen opgeëischt te Ant
werpen. net is wnar dat de ufficiorcn, die de1,o rekwisities deden, zich
rekenschap gaven van de schurkerij die zü pleegden, en waardeloozo
bonll in bclll1ing gaven.

Men llChrijft Dna uit lt0080lldaal:

.... Onder 'j; waehton Ol) onze belprekillgon in het r8l1dhuis, gingen de
de dalDeB wat wandelen.

Zoo stapten :tij een winkel van hoorenartikelen binnen - wandelan
wnder winkelen is ,oor de dames nu eenmaal onmogelük, zelf. in een ge
bombardeerde ltad _ en daar .ernamen zij een klein drain••

De eigenaar 'all het mugar.ijn wal gevlucht met r.ijll gezin. Een vlm de
winkeljuffreuwen wall dapper ter bewaking lltlhlergeble.en.

Dien morgon had een DuHsch officier tegon het luik geklopt, zij hul!



opengedaan, ell heUl op zijn dringend "erlangen daasellen anderozaken
verkocht voor rond honderd fr811ken.

Maar toen had hij belIlIlid met een bon.
De juffrouw, bezwaard door ll/lar verantwoordelijkheid tegonol"or delt

patroon, had do deur l.orgvuldig achter zieh gesloten, on wa~ mot het bowijs
nlUlr het stadhuis gestapt, OIIJ er geld "001" te krÜgell.

\IIij trof er meer win kol iers, met dergelijke papiertjea. Doch vanwege do
Korumandantnr WIUI hun gCl..egd, dat deze bons zonder stomjMl! wl&8rdol008
waren.

Zij kregen de waarschuwing mee om dUB niel~ meer op dio mllnier ftf te
ge\"en. - Do winkeljuffrouw was tot tranon we begalln molden glwluchten
patroon om dit akelige bankroetje.

En haar vertrouwen had 7.66 geleden, dat zo mallr aarzelend Hollantlache
dames durfde te helpon.

N. R. C., 20 Oktober 1914, (oehtendbll&d).

Do nuusicllt" (fig. 17) wflilrop wij den &eldant vinden, dio kin·
dorspeelgoed mot goed gevolg opeischt, zegt ons niet lllet welke
bons die krijger zijne opcischingell betnnide.

Bu itenfrpo1"ige opeischi"Igen.

~ "eql4isitiën in flatuI'U JIllNl/im in vel·/Wlldi".,! IItU(ll~ tot dIJ !t"lp
midd"lttl VI'" het i<md, zegt nrtikel 52 j dit bctoekent blijkbllur dat de
opci8chingon het land niet mogen uitpIltten zoodlLt het bestaan der
inwoneril in gel"lULr wordt gebracht. Wa8 deze bepaling gci:ocrbiedigd
gewordon, wij zouden nll den hongeNlnood niet te betreuren
hebben. die than8 ons land teistertj wij komen druu verder op terug.

Laten wij ons voor het oogenhlik tevreden stellen met eenig idoo te
goven \'nn do btlitolll:lporige, onmensehelijke wijze wlUlrop die op
eisohingen geschieden, door te w!izen op oenigo flrtikeloll van oogge
tu igell, voorni van deg-enen dio gozien hebben wnt or gtlbourt \'Ink Rau
de grenzen. (N. R. C., 10 Januari 1915. oohtoodblnd, - 12 Januari
1915, ochtendbllld, - 16 Januari 1915, ochtendblad, - 23 Januari
1915, avondblad) en te Gent (22 December 1014, ll.volldblad, - 30
Januari 1915, avondblad). Men ziet dan terstond dat do opeischingen
"er Ie boven gaan wat do inwoners redelijker wijzo kunnen loveren.

De DuÎtscher8 dragen er bovenal zorg \'001", wijn op te ei6Chcn. Zij
vorderen onh:aglijko hoeveelheden cr van op in kleine dorpen \'an
de Limburpho Kempen (N. R. C., 15 Januari 1915). Elders Ilemen
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zü voor zich den geheelen kèlder der handalMrB en der inwoners,
zonder hUil toe testnan cr iets van tegebruiken (Belg. Dtsch., bI. 118).

Het kamt ook voor dat zü slillkscbe strekeu gebruiken om zaken in
belllag te nemcn, zonder deu schÜn daarvan tc hebben. Zoo bUv, io de
omstreken vnn Sint·'fruiden begOlllH.lU zü met het grootste gedeelte
der mllnllclüke,be\'olking naai' DuitllclJland te zenden, on verklaarden
tooo, dat indien de oogst niet biunen acht dIlgen was ingehaald, zÜ
zich meester 7.ouden maken \'0.11 al het nog te \'elde staande koren
(Allngoplakt te Sint Truiden, 8 September 1914).

Betaling der opei8chinge1l.

Een laatsTe punt aangao.nde de opcischingen: Zij Il'Ol'de'l dad~lijk

~taa(d: kan (lat niet, (itm u:orclen zij dooI' ol1tr(mgbttoijzen gtstaa/d,
DikwÜle ia geen enkel bewija aan de eigenaarB ter hand gesteld,

Elders z!jn de bewijzen denkbeeldig en zondcr wllllrde:

0(' elIclItIc tCl.OIl\·CIl •

. . . . Tegen de als betaalmiddel ingo"oerde Dujtsche bons koestert
men groot wantrouwen en vele weigeren, ze aan te nemen, als men er
ich moe ootll.len wil.

Ilicrbti komt nog, dat de 8oldllten, al8 Zü bOllll afgeven in ruil voor opge·
ëischte voorwerpen en voorraden, allerlei on tin inatede van de te betalen
bedragen op de bona invullen i zoo werden mÜ bons getoond, eerst de
lorige week afgegeven, waarop geschreven stend: • Vorzeiger diClles ist
ein ScharakopL" .Gut rur (linen Kuu," ~ Künig Albert' %RbU alles" en
zoo meer.

X. R. ('., 25 November 1914, (ochtendblad).

Andere komen niet met de waarheid o\'ereen j als zii twee karren
lltroo gellomen hebben, overhandigen zü cen bon ,,"oor een bos
lltrOO"; 0011 boer bij wien z!j twee koeien hadden genomcll, kreeK
eeu bOIl "voor C<ln kip," Deze voorbeelden 1lObben betrekking op
llrllbilut. "'Ü hobben p6rBoonlÜk zulko bonlJ gozien, maar het is OIIS

niet UlogelÜk geweest ze te photogrnfcercn. want photogrofie op don
buiton ia verboden (bI. 16) 011 do eigonDJlrs hebben zo niet kUil non
afstllnn; immers zij \\ iaton niet wanneer zü zouden worden nagezien,
cu dc I)uitschers schikken het zoo dat l,et ondenock slechu ge.
durende weinige dagen gebeurt.

Er is werkelük voorgcschrc\'cn dat degenen die Oons ontvangen,
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verplicht zijn zich ,.an hun juistheid tc o,'ertuigen, maar dat ,·oor·
schrift blijft blÖkbear een duode letter. Stel'u maar eel1svoor, aan
den eenen kant een Vlaamfl('he of WaalllChe boer, met achrik ge
slagen, en niet in staat een bon te lezen in Duiteeh schrift gekrab
beld, en aan den anderen kant IlOIdaten wier gewone argumenten
bestaan in moonl en brandstichting.

Wij moeten nog een afzonderlÜke ,'ermelding makcn mn de beft\.

ling der opgevorderde wijnen. Officieren en 80ldaten ,'crorDeren
zulke ontzaglüke hoeveelheden, dat zij dit moeten verbergen "oor
de oogen hunncr overheden; zoo worden de wÜnboos dRil ook gf'
rege:ld vervnlfKlht, .Men weet dat er in België beroemde keidcril
Wll.I'(lO, wier Retl8ehen gemiddeld een tientnl fl'ftllk Wluud waren. De
DuÎtfKllicrs hebben ze geheel leeggedronken, maar tegen den prijs
van gewonen wgn, Illeeatal I frank per fleeeh.

l-:en enkel "oorbecld ie voldoende. In een ka"teel in Braoont
namen zÜ onder meer 400 Resschen YBn een oude Bordeaux \IUI

12 11 15 frank per Reech, en rij gncn dlUlrvoor e<>u bon van 200
Resechen tegen 1 fraok. Toen de eiGenaar het waagde zich k' be
klagen, dreigden zij hem gocdemO<.'ds zÜn kaswel te zullen pllln
der1!.n, Bij gelegenheid van een IlDdt'f'C opeisehing van wijn in
hetzelfde kasteel, nllm de tuinman, in de afwezigheid "ilO zijn heer,
de vrijheid om te protestooren ; en men Rntwoordde hem: ~GR llIlD

mijnheer zeggen, dat als hij niet tevreden is hij het olie maar Illotlt
laten weten; wij zullen dnn I\lIes io brund steken",

ARTIKIi:I, M

IJflitgl'r, dal ff"H. grbitd he I, kan ,krAt, itliJt.zit Heml'JI /trt fP'u,,1t
geld, dl' fOHd-~M nt dIJ jnr:ordtrlxJ,·, lNJfll"fim, di,. aa" fie', SlImt
bd(J(lr,.,., d, vapntd"p6u, rt'rr.Mrmj,/dl'un. I1IC1!JfI:îjMnt tH r'H)rradrH,
t", h. "et algemun, altf! ro,rnWf. ngmtio"",m, ra" dm taal, dil' mlt

zoodanigtH (I'lrd zijN, dal zij f!OOni.- knJgllM'rjrMingt n klItlHttl ui("H{ H.

Of/wettige inbezitllume cml (ondse" eu meubeletl.

Van de eerste dagen der bezetting monkten de DuitseherlI, tegen
alle rochten in, zich mCCllter van do gcmeente·ka88Cn cn VRn de
fondsen berustend in de bijkantoren lter Natiollale Baltk, de IWllt
kllotoron, onz. (2e Graltlcbod', nO. 72). Zij waren \'crplicht het goed
rocht te erk.enDcn der protesten 'rau de Belgiache regeering j manr
hun geest van plundering is onverbeterlijk; toen zÜ Gent binnen·
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trokken op .Maandag 12 October was hun eerste zorg de hand te
leggen op de 1.800.000 frank die de gemeentekas bevatte.

Artikel 53 bewUst ook dat de Duitscbera bet reçht lIiet hebben de
meubels weg te nemen uit de ministeries te Bruasel (bI. 158) dMr dit
mobilair 11iM van dien Mrd is dat het voor oorlogsdoeleindoll ka.n
dienen.

A UTlI..)L 55

D~ Staat, <lit tUl gtbit</ bt::et Me/t, mag zic.h deelt Is btschouwe'l ats
/ll'I.tercitl" en vruchtgebntikl'r der openbare gebollll'l'n, Ollroertnde
pi."endolllmen, bOSJ/ehen m lalldb(JIlu;ondel'nemillf/etl, liJelke wm de"
vÎjrl1ldelijken Staat behooren en zic.h itl (/e btzdte landstl'tek bevindffl.
Hij mQ('t het g"oll(U'apitaal die!· eigelHlonlmm in zijn ye1Jttllaten m
di" t)ce,·r""J.Ylmstig de regelen van Ilct vruchtgebruik be1M1~rtm.

Misbruik van openbare gebouwen.

Do eorbied der Uuitachora voor wotteiükheid hooft zich den vrüen
loop kunnen goven tegenover dit artikel. Van de alleroorste dagen af
gebruiken zü de kerken dio zij laten staan, ale po.nrdeostallen. Te
J~uik gekomen nemen zü bezit \3n het Paleis van JU8titie en maken
het tot een k811erlle. WQllrom jagen zü bet gerecht er uit? De hecrell
KÜllter ell Noake (K1'ieglift~1trtetl, bI. 30) zeggen het on8: eenvoudig
omdat het centrAAl gelegen is eo gcmakkelük te verdodigen (vergelük
een photo tegenover bI. 82). Zij houden er dus geen rekening mede,
dut zulk ceo gebruik dubbel in etrüd is met bet Hafl.gachc Vcrdrug,
omdllt het de bestemming vlln het gebouw niet eerbiedigt en bet
blootstelt aan een bombardement door een goallieerden vliegenier,
\Iie het Duitsche garnizoen op het oog heeft.

lletwlfde geldt voor het Paleie Vllll Justitie te Bru!l8Cl, dat ook ale
kllzernedienstdoet (BIJ/g. lJtseil., bI. I 12.1 IR). Om het voorz!jn nieuw
doeleinde geschikt te Illllken hebben de soldaten grootOlIdools bet
praeh/ig meubilair vernield dat zün zalen versierde; do onmiddel1Ü kc
olllge\'io~ is "ersterkt I); de koepels dienen om dC81l11chta seinen te
geven lUln dc bestuurbnre 11Il1loo8. Kortom, a.lloe ia cr op ingericht om
het werk VIlO Poelaert te Inten bom bllrdceren door do gealliei.'erden.

Het is blijkbaar mol de bedoeling hun tegenetandors te beletten
heil alUI te v/lllon dllt zÜ \'f'rblijf nODll'U in openbare gebouwen, welke

') Zie de pholo in P(HlOro"'''. 16 A (11 OctolJ(!r lIlH).
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hen moeten dieneu tot schild met hun kllustwllnrue, evenals ouze
landgenooten heil zoo dikwijls tot schild hebben gediend wet hun
levende lichamen.

Ontelbaur zijn de inbreuken op artikel 55_ Laten wij ons bepalen
tot het ,-crmelden VRn oenige gevallen te BrlllllKll, om eenig idoe te
geven van de verscheidenheid van verandering woafnao de Duitachers
onze gebouwen onderworpen hebben. Oe miuisterieele uurenux zUn
\-emnderd in slanpkamer8 voor officieren. Het Palei, der .Academiën
is een militair hospitaal geworden. God weet in welken toestand wij
de bibliothekon zullcn terugvindcn. In het koninklijk Park te Drusllcl,
midden in de stad, hebben zij een automobielen-depût, een oefen·
terrein en ooll 8chietbaan ingericht. Op 28 October 1914 been een
gewoorllChot, op die baan gelost, een dlUlle gewond door het venster
van bet magazijn Schlobach, in de koninklijke straat

.ÀltTIKI::L 56

De tJig~ld(Jmmell de,. gemtimten, die de,. im'ichtillgen !Jelcijd Mil

open/mrt' rereditl1l~telt, aa,t weldadigheid ell aan /tet onderwijs, aall (ie
kunsten e" wetenschappelI, ook ot behoorm deze (lm~ den Stcwt, "'OtIte'~

loorden i>ehllll(ield op gelijl.:e'l DOlt als de particuliere eigendom.
Alle Î/luesl(lgilelili/tf), opzetlelij~'e t·r,.Ilielü'9 of uesch(ulighlg t:lIIl

de,.gelijke itlrichtillgetl, m'l gts('''iedkulld;g~mOllulllentlln, mn u:erkell
VlUl kUllst of tettlJIIschap, iJt rtf'bode'l e'l moet wordelt 11err:olgd.

Opzettelüke venlielinu van 1J1mmmentell_

De eerste pnragruar ia op do meest geweten8volle wijze toegepast.
Do bezittingen der gemeenten, enz. zijn werkelijk beh~ndeld als de
bijzondere eigendommen; daar deze o"eral geplunderd en \'crnield
'lijn, hebben de J)llitsoher8 flan de collectieve bezittingen juist het
zelfde lot toegemcten.

Anngnando bet opzettelijk karakter van deze daden van vandalisme
valt niot te twijfelen.Uoe kan men anders verklaren da.t in tnllooze
dorpen de kerk in vlammen is opgegaan, dikwijls zelf8 WRllnoor de
uaburige buizen zün geepanrd gebleven. Eenige voorbeelden zullen
voldoende Zijll. JIet dorp L1aacht werd bezet oll19 en 20 Augustu8_
Den 24eo deden de Belgen uit Antwerpen een uitval die werd
teruggeslagen. Do woedende Duiblchers schieten 17 burgen dood
en plunderen fllle huizen, \'ooral zorg cr voor dragend dat zij deu
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wijn in (1e keldol'8 niet vergeten. Vet\'olgens worden de inwo
nerd verdreven. Nieuwe uitval der Belgen mn 9 tot IS September;
op den middag van dien l~t8ten dag trekken onze troepeu zich
terug; in den namiddag steken de Duitael~era de kerk en 41 IllIizen
in brand. Do brandkast der kerk wordt na don brand opengebroken.
Dnar de "ornieling nUl het gebouw zelf hun niet \'oldoende voor
kwam lieten zij den toren springen mot dYliamiet op 16 (of J 7) Sep
tember.ln het naburige dorp Werchter, na de gevechten van 24 on 2()
Augustus, Bchoten z!j 6 burgers dood en swken ze 267 huizen in brand
\'nn de 429 die hot dorp bovlItte. Nu het tweede ge,'echt op 15 Sep
tember. staken zij het vuur aan de kerk. Jn boide dorpen zijn de
meeite huizen rondom de kerk gespanrd gebleven; het znl dus voor
de Duitschers moeilijk zUn om voor te govon, evenals te Leuven,
dat de brond "an deze kerken toevallig (Brnndunglüc.k:) ontstond door
hot overslfUln der vlammon tenge"olge van den wind (bI. 268). Wij
hebben roods gewezen (bI. 76) op cen lllider geval dat nog sterker
spreekt: de brand van de kapel van het Bagijnhof te Dendermonde,
welke alleen geheel verbrand is midden in het llugijnhof WBar geen
l'nkel huis heeft geleden.

Nog een ander soort mndalisme, '1'0 Ethe in Luxemburg hebben de
DuitschofH, ua hot in brand steken der kerk, de hoofden afgeslagen
"an alle pcrsonaadjcs voorgesteld op ccn kruisweg (fig, 11),

BESLUITl;N, - DE HONO.:RSNOOI) Hi BEWlf:

Duil:schland had, tegenover Frllnkrijk, behoefte tlILn alle man
schappen die door België trokken i dll.l1rom kon het bil on881echts
zwakke garnizoenen van den Landsturm achterlaten. 001 deze te beo
8Chcrrneu tegen oventucelo nanvn.llell vnn de züdeder Belgische bevol
king,liot het deze zulk een diepen 8chrik injagon dahe zich niotmcer
durfde vcrroereIl, Dit was het doel van de moordon en brandstichtingen
die het begin "an den oorlog kenmerkten, zooals dan ook do hoor
Walter Uioorn, adjudant VRn don Gouverneur-goneraal van België
(bl. 87) ruiterljik bekent. Ongetwijfeld bleken de slachtingen van
Leuven, Andenne, 'famines, Dinant I'" bo\'olell tusschon 19 on 26
Augustus, onvoldoende, daaroan nieuwe roeke werd georgani8eerd
\'an 4 tot 18 Septelll ber,

BÜ het nienws van deze slachtingen ging '6On kroot Vlm veront
wüardiging en afgrijzen op in alle lamll'n der wereld, Dat het Belgische
IC((flr op liet s!ngvt'ld rijko!Uk zUn echatting wu lUoeten betalen naR



den oorlog dien Ouitschland over ons bad ontketend - dat ver·
",,'achtte men i alleen, zou niemnnd hebben dUrl'f'n veronderstelle.n, dat
nuitechland, na te hebben deelgenomen aan de tweede llaagaehe
Conferontie, tegen onze burgerbevolking een onverbiddelijke. wreed
heid, een "erde1gings-....OOde zou toonen, zooals de geschiedenis geen
cokel voorbeeld heeft opgeteekend sedert den Dertigjarigen oorlog.
De feiten zijn C4lhter daar. Men moet de bewijzen wel gelooven :
het Duitsche leger beeft. onze schatten van kunst en wctenllChap
vernield i het heeft in koelen bloede. dikwerf met de mitrailleuae,
gch(l('lc St'harcn mannen, vrouwen, kinderen en grij8lU\rdil neerge·
maaid; het heeft de verbranding veroorzaakt van duizende hui~n,

en gchoole IItreken veranderd in een woefItenij.
:Men bad alleen nog maar een schijnreden noodig: met. mathema·

tische ju islheid wendt men aanvallen voor van. vrijschuttere," Mu"
hat gev1tlJUt". dat is voldoende om teritond een plaats te zien over·
gele\'crd Mn moord, plundering en brandlltichting. Nooit lltelt men
een onder.loek in, hoe kort dan ook. lntusschen a18 men een invloed·
r!jk ,'recmdeling, bij\', aan Sven lfedio, wil laten zien hoe men te
werk gaat bij de bestraffing vall "vrüechuHcn," dan wordt oon ge·
regelde krüglraad b!jeengeroepen, .. die besluit lot lIiet·,'ervol·
ging (bi. 82). "'ij dagen de DuitlChen uil een enkel geval te noemen
waar l.ulk een krijgsraad ie opgetreden r:oorde wraakoefeningen, In
oonige zeldzamc gevallen waar getuigen ondervraagd zijn, heeft dit
ondcn:oek plaats gebad na dat de huizen in brand gCfJtoken en de
inwouers doodgescboten waren. Daarom Terklaren wij zonder bet
minste Toorbchoud, dat gtnl ~d'eu aanva.1 Tan burgen! bewezen
ill door cenig beWij8 nn welken aard ook.

De vlucht der Belgen.

De beTolking onzer .teden en VlUl het platte land wis1cn ipoedig
waar zij zich aan blootstelden, indien z!j len hunnent de komst der
Duitachcn arwachtten. (llUl.rom naarmate deze voorttrokken ontstond
een leegte voor hen. Ka de innemin~ "!ln Antwerpen vluchtte h('t
groot8te gedeelte der boeren \'1111 de Antwerpsebe Kempen inlll1e
haaat lI11qr BolIDlld, Als men aall deze de J.\ntwerpena8rs tOO\'l){'gt die
die door het bombardement waren verjaagd, Oll voorlI! do tll1l00Z0
dorpelingen "fm Brabant) "Rn Limburg en vnn de provincÎ('n Luik en
Antwerpen, wier hui1.eli geplunderd ell in 8sch gelegd waren, dan
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ui llIen zich niet. .-erwonderen, dat er in Oktober 1914 meer dan een
milliOC!n BelgillC:he Tluehtelinge.n in Holland waren. Wij wgden &IlO

onze huren van het Noorden een diepe erkentelijkheid voor de broe
derlijke wijze waarop zij onze rampzalige landgenooten hebben 001

,"..ngen.

]Je oorzake'~ VQl~den hongersnood.

liet I\fgrijzell verwekt door de moorden te Oinnnt} Aarschot. enz.,
hC<lrt de louter stoffelijko "orgrijpen geheel op den achtergrond ge.
cl rOllllell. )Iaar dezo - de methodische plundering van onze steden,
dorren, lKwrrlerije.n en kll8teelen, - do buitonllporigeol)Cischingc.n van
levensmiddelen en grondstoffen \·oor de n!jverheid. - de reu8llchtige
belastingen die ons kapitaal hebben uitgeput, de boelen die als een
plallregen neerkomen op gemeentebeeturcn en b!izondere penoneo,
- ,'n DOg 7.DOveel andere overtredingen ....0 hel JJaagsche Verdrag
hebben op oos ekonomieeh bestaan een Terplette.renden druk uitge
oerend, maar hebben geen ""oorklank gevonden in den 'freemde;
en dit komt oogetwijreld hieruit voort dat zij alleen den reheeleo
om"aug onzer ellende kunnen kennen, die dagelijks in aanraking
komen met onze hongerlijdende werkzoekers, die zich 'foort8lepen
vlin het, et'ne uiteinde dor Btad naar het andere om arbeid te
Meken dil'n zij niet kunnen vinden, or die zich menge.n onder de
cindolooze rijen vrouwen die rllotaoeucn 800p en brood gaan hnlen
'foor haM gezin.

(..nat ons in het kort de voornaamste oonaken opeommen van den
hon~ersnood die in Belgie beerscht.

I'. Buitenlporige opcillthingen buiten alle verhouding tot de hulp.
middelen van b~ land. Zij zijn Tan tweéerlei aard:

In de eerste pllUlt8 die wellr:e het land ontbloot hebben van koren}
'Vee, 'l'ee'Voeder en andere 'l'oedingsmiddelt'n.

Venolgcns de opeillChiogeo van gro'ldtltofl'en betlt.emd voor de
rKbrieken (bI. 181), waardoor de geheele nÜ'ferheid dC-fl lands met
lamheid geslagen is, vooral in de beide Vlaanderen. Û'n enkel voor
beeld ill genoeg.•\1 de werkhuizen vlin I)endllrmonde Wil ron Rfgc
brlwd} sJt'chtl ccn uitgosloten : de inrichting EllCfiut-OeJIIIl'{\1 die
8checncn fabrioeert. .\fllar dl" Duilsehenl hebben tege.l!jk al hel
letiN en al de ,'oorrndige schoenen Danr hlln land gezolltlcll.

"
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De fabriek is dm gedoemd tot stili!lbmd, hU gebrek aBn grvnd~tor en
ook door gebrek aan geld.

De werkhuizen "..aar: men de machiueriën uit been \"erwiidrrd ~tin

Ill1tunrI!jk ook buiten ",-erking gellteld (bI. 181).

20 Xa het grootBte deel geroofd te hebJx:.n "au al wat 0118 Duoot

l)(l('rlyk "!U, hebben de DuitllChen zorg gedragen ook OOI geld te
nemen. Onder allerlei voorwendsels, meestal zonder eenig vom'·
"'JOodsei, legden zii 01111 de zWaarlIte sebattingen op (bI. 177). Al.. de
geregelde betaling dier Jlt8ten toonde dat de ~hntki8tell nog lli('t g('.
heel ledig waren, hll.t18ttcll de Duitsellcrll zich 0118 te slaan Ul('t Ill1crlei
boeten, loopend \'Bn () tot 5.000.000 fr. (bi. J67, 168, 178, 170, 180).
Jlt' privlLllt-bo.nken ÛClI zich ook elk oogenblik aan 't gc,'nnr bloot
ft/'steld oon dool van hun kM te moeten afgeven,

3° net is onuoodig uit te wÜdcn o"er een derde oorllUlk di{' onzl'
arbeiden-gczinnen tot werkloosheid co ellend<> voerde: de '-ernie
iiKing no een ontzaglük aantal werkplaat:.eo, deels gebombardeerd,
dC('ls moe<hrillig io brnod gestoken.

4° W!j hebben reeds gezien dat veel ongerept gebleven werkbuiV'u
l<Il wer,elooeheid gedoemd zgn bij gebrek aan grondstoffen of door·
dat men bun maehinerieen heeft weggevoerd_ De anderen ttin ook
lillen stil gelegd,

De Htil8tand van het spoorweg verkeer, de beletselen van ullcrlei
luml SM de binoell-lIChccpvlU1rt in dOIl weg gelegd, het ontbreken '-lUi

"nu de buitcnlaod8Che ecbeepvaart, waren moor dao genoeg om den
in voor van grondstoffeIl ell deu uih-ocr der gemankte goederon te ver·
hinderen.

Onder al deze moeil!jkbedcn Wilt onlegcnzcggcl!jk de stop7.ettiog
"ao bet epoorwegverkeer het ergste.•Waarnm, vragen de Duit
schel1l, gaan de Uelgieche beambten weer niet aan 't werk, daar onse
militaire treinen toch in elk geval door onze eigen meD!lChclI zouden
b'evoerd worden P" Die goede apostelen I De langzaamheid CII onge
regeldheid der treinen bezorgen grooten last aan bet Duitache leger,
en het zou graag ziert dat het vc"ocr weer zijn normalen gang ging:
daartoe ie echter dc medewerking noodig van bet Belgiech personeel.
Maar indien onze beambten den dicnst wecr opnamen zouden ~Ü

tllln niet tegelijkertijd het vervoer van Duit&ehe troepen cn oorlogs.
hchoeften gemakkcl!jker hebben gelllaaktP Wij wgzen nog op het
verkoors-vcrbod tUlllIChcn 19 of 20 uur CD 6 uur, wat OOD ,·erhin·
(l<'ring i "Ril delllUl('hulfbcid die in de groot-industrie onontbcfrlijk



i"; dllllfbU kumt lIog de lLfltChaffing van de bUzoûdero lreinen waM·
lIIed{' de werklieden :t.ieh naar hun ,ubeid bege,·cn.

áO Oe bandel i niet minder getroffen dan de ngverbeid. Ga-n
1<'lcfooo, geen telegraaf, geen ~loleD brieven, d. w. z. geen enkel
middel om bedtellingen te ontvangen ofte doen. Geen Uzcrweg, geen
Ke.cptlOl geen IlUII) om de koopwaren Mn te "oeren en de klanten
jc IlOdienen. En daarboven nog de buitensporige kosten voor de
kleinste reizen; l1ünschaffing van een paspoort, vern)crprUs per
trein 10 ccntinu's per K, M., hotel.uitKavcn, eoz. De onkosten
zouden misschi('11 als ielJ! bUkomstigll kunu('n beschouwd worden.
maar wat te leggen van bet tijdverlies.

Als iemand voor 1 Juli 1915 van Luik naar Bru 1 ""ildegaan
voor 7..aken, "erloor hij eenlt eeD paar dagen om zich een ptll! aan te
ttehaffenj dan had bij een hah'Cu dag noodig om den aflJtand af te
leggen . .Als hij dan zijn klant gesproken had, wu er geen trein meer
OUl denzelfden dag nog naar Luik terug te gaan. Kortom hij kon
rekenen op vi('r dagen "oor den duur van een reis die in gewone tijden
oon h,~lven dng zou ge"orderd hebben.

• ••
&h~bbeid en prij8\'erhoo~ing der le-renamiddelen;
~tinancieele moeilijkheden waarmede de openbe.re machten te

wOrftelen bebben ;
Slil.lltand nn handel en nij,'erbeid die werkeloosheid ,'croorzaakt,

d. v.'. z. geen loon laat verdienen,
Kortom ,'ermindering VRn iukomsten vergezeld van een verhoogillg

"'UI uitgaven, terwül de openbare kS.llKQlI bÜnfl geheel onmachtig
zÜn om bijzondere personen te bulp te komeo;

Zio<!aar waar w!j in .België toe gebracht 'iln.
Wij '!in niet "aD plan den n!ipenden tOCBtaod af te lIChilderen ",'aar

io on.s land verkeert. Wil stellen OnB tevreden met in bet kort te
l'Chetgen hoe men dien tracht te bel:ltrijden; dat zal voldO<'nde zijn om
hem f't'.nigzina te doen begrijpen.

Opric1ltirl{} V(IIllüdelijke verMijven.

Be.scbollwen wij oerst hel pialtfl land. Zelfe waar mailt OOD paal'"
hui7,cn van ND dorp ILSn den brflnd ontkomen zUn, zien wü de in·
woncr.s teruggekC<'rd en weer aan den gewollcn arbeid gegaan: mO('t
men dan niel ploegen en :ua,aien up straffe VRn zich een nieuw jaar vall
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ellende voor te bereiden ~ Daar .....aar geen huiwo meer zgn, zoekt men
onderdak in een kelder of in oon loodl j gezinnen bebben zelfs den
winter doorgebracht in ccn aardappelen-kuil overdekt met atroo
mrtÜeu.

In de geteisterde dorpen _lUI dUI de eerste zorg van overheden en
'koruitéfl \'80 onderstand voorloopige verblijven in te richten,

Besluurs·multlregele'llege'l honger,!tloo(/,

In de ~tedon en nÜvcrheid9-ecntl'll. zUn de meest dringende nood·
'wNldighcden YUIl fllldercn aard.

Wat daar \-ooml ontbreekt iJ:l werk,
Daarom bebben de gt'lDccntebesturen er z.ich op toegelegd om deo

werk loozen loonend<:'o urbeid te verschaft'en die geen opleiding eiseht:
het wegruimen VIlO puinhoopen, aardewerken, bet graTen \'Rn
dokken, enz.

Daar de gemeentekas lediK \\8S \'cnaardigde men gemC<'-ntelijke
bon . L' EciMm"d illlUtr'é, gt!eft in nummer 4 oenige van die bon ,
die zegt hU, meer dan 500 bedragen.

In de gemeenten n8b!j Leu\'cn, .....aar de ellende buitengewoon groot
is heeft men oonl moeten uit~\'en \'nn 2 centiemen (te WilllCle),
en \'1U1 Ö ceotiemen (te Hércut),

,ran begin af Mn hooft men strenge mlUltrogelen genomen 0111 te
gOlDoet t(· komün RUn do /lCbflnrschto vfln levensmiddelen, 011 speku
Iamen to beletten zich \'an de bestaande \'oorraden mCetller te makt'll.

De voornaamste dier regelingen zUn de vol~nde:

ti) Vll8tl1telling van O('n maximum-prUs:
b) Verbod levensmiddelen uit te l"ooron buiten de gemeente:
c) Gemeensehappeluke uitbetaling.
Vele gemeenten :tijo bakker, Ilager, kolt'n·koopman, "inkeli{'r in

kolonialen waren eoz. ge~·ordeo.
Zij bereiden dagelijks hot brood en de lOep, die kosteloos aan dt'

Armllieo \\ orden uitgrol"eld, of tegen zeer lagen pr!j verkocht worden
aan heil die nog eenig geld be7,.itten.

lil Ilruuel en \'OOl'8tOOon waren op 31 Januari 1915aun VO!WIl>l

senen uitgedeeld 80.060.608 rllnt800llen 1I0PP eu brood, en Mil kin
deren 932.838 rBIlt8(){'uen. vooral bestalludc uiL molk, pholphatinc
en kindt·rmeel.

I)aur('nooyen \'erkoopen 1J01IJIlIige gemeenten ook vleeseh. Andere
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hebben gemeentelijke winkels ingericht voor den verkoop van allerlei
eetwaren, vooral van \'crduurulamdc IC\'(,!I\smiddelen, gedroogde
groenten I wut en aardappelen i bijna overal verkoopt men kolen in
't klein; ook verkocht men petroleum zoolang de7.c nog te ycr·
krijgen WaII,

Daarenboven deelden die kollektie\'olichamt'n ontzaglijke hoeveel
heden kl~ingltukken uit; op Brull8elsch gebied all<'en had mell
op SI Januari voor 660.86ö fr. aan kleeren en seboenen aan nood
lijdenden ~gcven.

Men hoort voor zoo ver het m~'t'lijk .....011 alle misbruik trachlen te
yoorkomen:

10 Door de w/,re:r:inskaarl", die het ,t.tetnl JK'l'lI(lnen opgeeft WRMuit

hot gt>:r:ill bestaat i
20 Door het beperken van de IH)C\'oolheid VRn elk lIrtikcl die weke-

ltikl kan verkregen worden. Zie hier bti"oorbeeld een lijst "lUI dien
Mrd ll!Ingcplakt tC'Aarschot in PebruRri 191 ó,'

NllliOIl"al cumité vuor .. tClIll 611 ,·oelliug.

OtlllY1itûijke u:,'nkd

nnolgende lO'fensmiddelen :r:ullen alleen .,erkocht ~'orden in de
hoeveelheden en tegen de prijMn hierbü .,ormeld en Ill1een op vertOOl! vall
tie kaarten.

•

Zout.
Bakkersmeel voor de keuken.
lloonen, erwten orliDzen
Rij t. . . . .
Gedroogde appelen .
GemalCD koffie in doozen
Gebrande koffie .
Ongebrando koffie
Spek.
Reuzel .
Corued·bcet{voor <4 pcrlonen)
Gedroogde viach .
Suiker .
Oedroogdellllordilppelon
Uien.
Havermeel, per kind (alloon voor kinderen)

50 gram.
50

'50,..
H)O •
100 •
100 •
'00
toO •
200
600 ~

100 ~

100 ~

.00
200 ~

200 •
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GecolldenlOOrdc melk. per kind (alleen "oor
kinderen)

Gerst
Kaas,
Beschuit
Gedroogde perûken orpruimeu .
Pork and bean

1.000 gram.
200 B

200
00

100
250

het hoofdvoedsel heeft JUell drakonillChe maat·
het dagelijkllCh raubloeo is vastgesteld op 250

•

Voor bet brood,
rCh"'E'len iu/{e\'"oerd;
gmm.

liet nationaal comité voor stetm en voeding.

'ralr!jke vraagstukken deden zich te gelijker tijd en met den
grootsten aandrang "oor. Ju alle gemeenten zijn plfUltselijke comité8
in~teld belast met de rechtva.'ndige verdeeling der lC\'ensmiddelell
uau alle iuwoners.

''''ij zeggen: Blllle inwoners", wRnt men moet zich geeu iIlullies
lIl(lken O\'er onzen toestand j cr is geen enkel Belgisch h"Czin dat zijn
dllgelijk8ch brood zou hebben, als het lUlD zicb...clf WilS overgelaten:
de algemeenc rnntlloenecring W8.'1raaU de gehccle bevolking ouder·
worpon is, mlUlkt dllt rijken en armen gelilke1ijk u!bllnkelijk zUn VIlO

het nlltionaal comité "oor steun en \'"oeding.
De regeling VSIJ d(' 0l>cubarc "oeding 1.011 bo\'cm Qnze macht

geweebt zijn, indien België in zijn llUidigen nood lUln zichzclf WilS

Q\'ergelateJl.
l1111lr de rampen die ons getroffeu hebben omdul wij weigerden te

bukken vOor de bevelen \'(lll een lIlaehtigeli ellllleil1e~dib~u nabuur,
_ dc ellendo die lIlet iedercn dag Jel:; te zwaarder op ons drukt,
DlIilrlllate de opeillCiJiogeu, plunderingen, belostiugen en boeten 01111

ooroo\'en \'sn onze laahle inkolllsten, - de moorden en brandstich·
tingen dic de \'fuchtlJaarste en meest dicht bevolkte >;trekcn \'011

Enropa hebben veranderd iu woeslcnijen, - do kwellingen "au
t1llerlei llf1rd dit, een werkvolk wclksll.rbeid~krllchtt1prookwoordcljjk
i~ tOt werkeloosheid doeUlt - iu 't kOI't, rle onverdiende ellendl' die
Duitschlllnd DO" heefl aangedaan - bebben ouder nlle bellCball.fde
IIO.tiëll een iltroom VlllI s~'tl1Jwlihi(' ('11 ..olidaritl'it voor Iwt lll'llle België
fiOf'n ontsrolUl.

On!4 1111111 WIUl v('roordçeld door DuitsclJlanJ tot den hongerdood.
lI('t wondC!' dllt ons alleen redden kon werd tot ~tatld gebracht door



de liefdadigheid ,'uu Spanje, de Scandinavische landen, .Nederland,
ltaliü, Zwitserland, Nieuw-Zeeland, Auetralië, Cauads, Brazilië, de
ArgentÜnac.he republiek en vooral door de Vereenigdo Staten van
.A..merikll.. Ysnaf de maand Sovemher 1914 verlieten schepen ge
laden lIlet levensmiddelen geregeld Amerika voor Uottcrdll.m.
Vandaar worden de levenemiddelen per vrachtboot naar België ge
,-onden en verdeeld tot in de kleinete dorpen door de zorgen van
het ~lltionll8l Comité. Dit laatllte is een uitbreiding over het ge·
heele la.nd vnn eene eommissie die zich in bet begiJl vlln September
gevormd had om de bevolking van 't Brusselsch gebied bil te etann.
Het stant onder betlCherming van hunne Excellentiee de Markies
"Hn Villalobllr, Oe1Jlnt \'an Spanje en Brand Whitlock, gezaut
der VereeniA'de Statl'n. In Janusri en Pebruari 1915 ie het
Nationaal lJQmité er ook toe overgegaan zich be1Jg te houden met
de omstreken "1111 .Maubeugo en de streek Givet F'uma)'-Sedan.

The COlllmisswn {or Relief in Belgiurn.

Het NatioDlW1 Comité heeft als taak de gelüke verdeeling \'an
Illvcnsmiddeh'n ell ond('rlSteuniugen, maar het brengt dé gelden niet
btiecn. DAAr ze hoofd1.tlkeljjk uit de Vereenigde Staten komen, is
het ook ecn AmerikllBllsch C<lmité The Comt1lissio,~ for Relief i11
BelgUl111 dat zich belast met het bijeenbrengen en beilCereIl der
fondsen. Het zorgt e"eneene \'oor de verzending uit Amerika.aneche
havenlS naar Rotterdam, va.n de levenemiddelcn en klt..>edingetukken.
In iedere provincie heeft de Amerikaanscbe eommi88ie eeu afge
vaardigde die het toezicht houdt o\'cr de verdeeling, en er voor zorgt
dat niets wordt genomen door het Duit·&eho leger. ThiJ Commiss;on
for R~lief in BelgiulII heeft 'lijn zetel te Londen met den hoor Her
bort lloover tot ,'oorzitter.

Dubbelhartigheid der Duilschers in hun betrekJ..:ingell met
het Nationaal Comité.

Ecn zeer grooUl moeiltikheid deed zich al dadelijk voor. De lief·
dadigheid van 't buitenland wilde wel hulp verstrekken nall do
Belgcn, mau.r begrijpe1ilker wijze niet aan de beulen dio Ollll land
bezet hOllden. Men moest dus tot eiken prUs verhinderen dat het
Dllirsche leger zich meester zon maken van de levensmiddelen en
ondersteuningen gezonden door Amerika,



In Oktober 1914 verbondon zioh do Duitsohe ovorhedon Olll alle
levensmiddelen ingevoerd door het Nationaal Comit6 geheel vr~ te
stellen vlm rekwisitie.

GouUMU'llltnt·Gtt~/I/dNJl LJdgië.

Bruucl, 16 Oktober 191".

In gevolge uw geëerd schrijven Uil hodell heb ik de cer u te melden, dat
·ik met levendige belangllt.elling mij 0 goedkeuring hoehL un hot work Uil

het Centraal Comité voor Stoun en Voeding, en dat ik nict aar~c1 door
dit schrijven formeel en nadrukkclijk de ver~okering te govon dat d~
levensmiddelen 'un allerlei aard welke door het Comité worden betrokken
.oor voeding der burger-bevolking, uitsluitend lullen "oorbehoudcn zijn
voor de Belgische be.,.olking, dat dien tenge"olge deze le"onsmiddelcn ,.rij
zijn ,.an opvordering Y1i1.nwcge der militairo o..orhOOoll on llat zü uitslui
tend ter beschikking blijvclI van het Comité.

(got.) liaron VON ll':lt OOI.TZ,

Goneraal Vcldmllllrschaik.
Aao bet Comité voor Steun en Voeding, te 8russel.

}[aar deze belofte werd Sl>oodig ,'orbroken. 1I0t ill \\fUlr, de
Duitsehers cischten niet het koren op, mil/ir hot brood dat uit lint
koren gemaakt werd. Verder, wendden z~ \'oor, dnt hun verbintenis
va.n 16 October 1914, hoe algemooll deze ook waa, geon betrekking
had op Vlaanderen, een Etappen-gebied niot onderworpeu 111111 dOIl
Gouverneur-goneraal j da.t is wat blUkt uit don bricfvltll 21 Nov. 1914.

BrUllilol. 21 Novembor 1914.

Do Oouverneur-gollorlLtll VRU Belgiii aan wiel! ik uw gei!erd sehrijvlJll
...n 10 dezor. niet bot bijvoegsel van 11 dezer heb overgemtlllkt, hooft mot
belangstellilIg kennis genomen van het gelukkig n.'IuitRat der verdien
lftelijke pogingen die gij hebt aangowend, en "orklaltrt toe te Item men
in de ,.olgende punten:

10Tot dat oon inventluis zal zÜn opgomaakt ...n !tUe voodillg~middelen

en ,.oorradoll veevoeder op het oogenblik in Belgiü bOIChikbaar, zal elke
militaire opeieehing Tan mooi en koren bestemd 'oor het maken ...n brood,
ophoudeu in het gebied nu het Generaal-gouvernement.

20 Oe militaire posten :r.ullen dionaaos-ando eOIl waarlChuwing ont,
nngen. Het uitstel gedurende hetwelk dit verbod zal worden nlgokoUlolI
is vastgetIteld op 10 December 19.4.

Ik heb de eer, enz. (get.) ,.Olf SUilT.

Aan Z. E. dm KcminJ:lijkm Outml1l«n S]>«nje,
lllijnliurdenMarHude Villlltobar. ALIIl&K.
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~rot op het oogcnIJlik ie hel onmogelijk geweest te verkrijgen dat
zij zich houden allO de ,'erbintenîs geteckend den lOden Oktober.
Wt\nt indîen zij hUil belofte ,'ILU uiet te zullen Inren opeischen door
de troepen gepllUltst onder de bevelen van den Gouverneur-gencrnal
- dUR niet inbegrepen die ,'an het Etuppell-gebied _ ook hebben
uitgestrekt tot het ,'cevocder, zoo hebben zij daartegenover de
Vlaamsche gemeenten verplicht om grallnmnrkten te houden, waar
zü aankooJK'n doen. Zij gtlllD dUR ,'oort bet laud llrmer te maken Rlln

le"ensmiddclen.
lIfUlr terwijl zij Vlaanderen uîtsluiten VIIO het gebied vrijgcsteld

vsn opei.schingell .....nohten zij zich cr wel voor een woord over deze
uitzondering in hun dngbladf'1I te fluisteren. De K. Z. van 4 Januari
cn Der I'olk.sfreunà van den 5doll verklaren dalde vorderingen ,'Bil
levensmiddelen in geheel UeigW hebben opgehouden.

Van do Ilollandsebu grOlIS, S januari. Het korrupomklllit-lturcflu van
DOIl tiaag doolt hot "olgolldo modo:

Uit gcr.aghebbendo bron vernomen wit dnt de Nodorland8Cho gozllnt to
Berljjn in overcomtolllming met de gezaJllon der Veroonigde Staten en van
Sp"nje, l.ich gericht hoeft tot do Duit:lOho rogoering 001 inliehtingen aan
gaande do opeilOldng van iovelllllniddelen in lilllgiil. Do Duitscho regoe
ring hooft onmiddellijk do vorzokering gegoven, dat zooiang do Bol·
gi8<lhe he,olking door hot buitenland ondersteund moot worden in zake
'oodinggmiddelen, geon enkele opeiaehing :l.:OU gedlUlll wor.lell, lIoch
\'fiU ingevoerde levon.middeieu l noch "an dio welke in het land aan
wezig waren. liet Iluttigo werk dor internatiODllJo steun·kommissie is
dus ton '0110 gowaarborgd.

K. Z.," Jsnuari 191ö, (ochtendblad).

De werkzaamheid van het Nationaal Comité.

Niettegenstaande de moeilijkheden opgeworpen door de J)uitscher&

hoort het NatiODBni Comité vOOr steun en "Heding aan 008 land
onllChatbare dien8tcn bewezen, wlUlrvan zij alleen 7.Îch \'0110 reken·
schap kunnen geven, die on1.o yorwoCfltc steden cn streken hebben
doorreisd en het werk der plaatselijke comités gc1.Ïen hebben.

Wii ontlecnen !tRil het verslag van het uih'oerend comité over
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Januari 1915 I) (uitgegc\'cn te Bru>«l, 15 Februari 1915) ceniJ;'C
inlichtende cijfers aangan.nde de uitdeoling van onderstand gedu
rende de Dlaand Januari (tie \'olgende blad1Üde).

Het Nationaal Comité Itrekt echter zijn weldadige werk.ing uit
over velerlei gebied niet genoemd in dat overzicht.

Ziehier \'olgen. dat "'~nlag een op'oOmming dier werkzaamheden.

I, Oepariement ,an til! Voeding.
11. l.ll.ndbou~··afdC!e:lillg \'lm het Sationaal Comité.

111. ~partePlcnt ,an oudoratRnd.

I. Toelagen aau provinciale Comité•.
i. Oprichting \'\\11 ,oorloopigo wonÎngen (I00.000 fr. voor Luxem·

burg).
3. 8eachermde liefdewerken.

A. Centraal Comité voor vluc:htelingen
H. Hulp en ~bermlog aan gezinnen ,an officieren en onder

offieieren beroofd Tao hun inkomen tengevolge 'an den oorlog.
(Eente bijdrage YBn 50.000 fr.)

C. Hulp en Iteun aan de hulpbeboe\ende BelgillChe doktoren
en apolheken. (.~",~e bijdrage 10.000 fr.)

D. Hulp en lleUD aau kuullen..". (Eente bijdrage 10.000 fr.)
K Hulp en ~leun aan liefdewerken 1'oor kinderen.
};'. Hulp en deun aall wie in ztin beût gotroffen it.
0, Hulp en Ileun aall dlkloozen, (Afdooling hui,,\·eiting.)
11, Huil' en teun ".11 gelei~terde kerken (t toelagen elk: .,an

5.000 fr.)
I. Hulpeo ~Ieun aan werkJooten.
J. Ihlp en leun un kantwerk tera. (Btidrage van 129.749 fr 85.)
K. Bond 1"In BelgillChe .teden en gemeenten.
L.8elgilC'h agenlxhlp 1'oor inlichtingen aangaande krijg ~"'D·

genen en geinterneerde. (MaandelijklC'be bijdrage 'I'I.Q 3.()(1(J fr.)

4. Samenwerkende Vennoottebap 1'"oor leening..n en 'I'ool"lChotten.
S. Voorachotten aao provincien en gemeentt'n.
6. Kleederen.

•• •
I) lil'! "'PPO" \"Mn Januari 1916 i hl.'! 1"111l' "elk~ uiig."., de Ollile<'here

hehbl'n loegeSIIUIn. De dlllll'Ol,.,olgende _lin niPt "an deo CCliliOr terug gekomen.
De l)uUsche tl'gtleriug i. ongelwiifeld \'1111 oordeel, d •• de~tI 'el'll.gen meI hunne
droojte eiifel"ll de ICberptlC veroordeeling ~ii" ilie 1lI11&r dellklnollr il Vil" hel
'I'aderlUk beiluur dal v'tr ~Igii hl'l'nchl
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rl, ..dcelillK VUil dl' 11"·('IISlIIi,I,II·!clI. L:.1l't~,II'r{\ll "11 hnlll/oCI'hlclI, Ïll dl'llru,"illl'iëll

AAIW OEn KOOP\\' AlttiN (1l0EUIiLlIF.1D U· TQNl'HS). Kleeding- I '('oel.gen
- - - Uil provin-

I1
)rellJe~iellllllÎtI~ ll~lir: ij; " I I' • I f g ~tukktln.. ., .. =",. 'E~ . ",- OI/lICCOlliité.

raT"'!', Mepl. Ro~t. S = ZOI.t. c!:. SlKlk, .\hU8. '1:1': WMrtleinrr.
~J -o:l:>. ~'i in rr.

:.; . .
PrOTillcic A.ntwerpen.. a.ó25 11.2471 - 126 - 2 - I il:j I - 100.880,75 800.000
Bruuel (en omgeving). 3.311 1.529 J9 241 G - - 90 82 379.058,40 800.000

!
Braballt. . . . . . . .. t.962 !.i96

1

- :U 116 ." 2-t 648 51 101.916,55 -
West-Vlaanderon. . . . 60'2 519 59 48 I 20 - -- - 23 41.059,65" 170.000
ÛQal·Vlaandoren. . .. 4.419 1.982 37 46 "I _ )\ L120 14 - 300.000
l1enegou"'cll . . . . .. 5.602 8.739 238 350 - i4 - 181 293 81.499,70 MO.ooO

I
Luik. . . . . . . . . .. 3.356 1.242 - 5 I - I - - 200 sa 4.860,00 280.000 ,-
Limburg. . . . . . . .. 1.539 1.466 1I - - 22 - 200 35 41.0117,20 160.000 I
Luxemburg. . . . . . . 709! 859 I 58 -- - - - - 16.656,10 t60.000
1'I'smen 1011 I 346 - 60 - - - 150 89 95.301.25 203.300
Aigamoone voorraad te I

Bru4ftcl. . . . . . .. HO 119 - 8 2.2G8 !J8 - - 239 - ~.

Venehillcrlde werken. - - - - - - I - - - 9.681,40 -
, I
, Totaal 21A16 14.338 359 979 2.414 140 21 3.202 912 1822.397,00 2.423,000 J

~
o-.
"
~,
"••o
~
-.
>
?

~

;:
>o
g
~

-.
",o
">o

'0
1;;



204 IJEWI~'S V};RZl.'T TEOE~ DE OUITSCIIE OVERIJEF.RSCIllNO

)fen ziet dat de werking vau bet NntiollM\ Comité veelollLvattend
en vruchtbaar ill. MaAr men hooft Illoer en meor behoefte aan gold
naarmate de gespaarde gelden opraken en de openoore kaslen door de
DuitBchers geledigd worden.

Jn Januari heeft Z. H. de Paus &Igië ontslagen '·SII de bijdrllge
tot dcn St. Pieters-penniog. Sinds men 40 millioen per nllumd aan de
Duitschor8 betnolt stijgt de ellende lIne!. Het fUlntalllelgen van :lUe8
ontbloot en verplicht geheel on ui te leveo vno de liefdadigheid
bedroog in Februari 1.500.000. lIen sehatte toen dat dit in Juni
1915 zou klimmen tot 21/. millioen, dat is meer dan l/S ,"an de
gebeele bevolking. [n Februari had men reeds 10 rnillioen per lIllUlud
llOodig om deze hongerige menigte te voedcn; spoedig zulmcn 12 of
13 millioen noodig hebben. Onder deze omstnndigheden ging do hoer
lloover, president van do Amerikaaosche Commissie om hulp lIan·
dringen bij de Engelsche regcering. Deze beloofde 2.500.000 frllnk
l.er lIlallnd, onder voorwaarde dat Dllitschland op zou houden ope-i.
Bchingen te doen in Vlaanderen cu de 1Jc1l111ting ,'no 40 nülliocu
te heffell. Duitschlllnd heeft geweigerd. Uoe zal dat l.'illCligen?

Daukbaarheid der Belgen jeuetls de Vereelliude State",

België weet Jat het Mn de Veroonigdo Stnten zijn voorziening van
le"enllmiddelen te danken heeft. Zonder de Amerikaanscbe liefdadig.
heid 1.011 OIlS nulerlaod zijn weggezonken in de ellende wlUlrin de
Duitsche opeischingen bet bebbcn neergeploft. NiemaDd bier Zll1 dat
ooit "erg<>ten en bet WBIJ in naam del" gchccle natie dat Koning Albert
Amerika zijn dank bracht.

I[et is ook uit eerbied en dUllkbllarheid dat op 22 ~'ebrllari 1915,
don gedenkdag van Amcrikn,'IJ onafhllnkelijkheid, de B~lgen in hel
knoopKgtlt de medaille droegen met de Sterren vloK, en dllt duizende
BrulIse-'nar& hUil klUlrlje bebben afgegcven l\f1D de woning vlln zijn
Excellentie den heer Brand Whitlock. Baron VOII Bis.;ing nocmt dit
kinderachtigheid i te Luik hebben do officieren de AmeriklUlllschr>
konteekenen zelfs ontrukt aan vrouwen en meisjes. Moord en
brandstichting zijn beier gekend in het moderne Duit&ehland dall
dunkbaarbeid.



IlOOlWS'I'OK Hl

DE DU[TSUIIE GEES'['ESGESTELDIIEllJ DOOII IIAAII

ZELF GESCIIILDEIIIJ.

In do hoofdlitukken wEULrill wÜ de schendingen behandeld heb
ben nl.U de internationale \'erdrageu en van de Conventie van
den HAAg, zÜn wÜ er dikwijls toe gebro.cht de fUllldacht te ,'cs
tigen op de wUw van denken diergeuen die deze misdaden begaan
hobben. :l(anr tol nog toe hebben wij OOil slechts in het ,'oorbU
gnun met die Du..itachc ge<!Htesgellteldheid bezig gehouden j het
~.lll ongetwijfeld niet vno belang ontbloot ZUil ccollfzoodorlUk hoofd
stuk dallra.'ln Ie wijden.

Wij z.ullcn bU voorkeur gebruik maken \'an ovl'!lpronkcltik
Duitseho oo,,'ijllstukkeo. In de gemllcn 'HUil' deze ontbreken, zoonis
\'oor dnden "(111 wrccdlloid , zullen wij onzo toevlucht nemell tot
wfUlrllcmingen dio wU zelf gedaall bebben.

lu )llallu vun al do eigenaardigheden 'all don hedcodfUl.gschell
J)uitschen gae"t nu te gwm, wnt al te ,'eel zou ziju, zullen w!j ous
bejXllen tot die waarondrr België het ergst geledeD heeft; wti zullen
ouk niet spreken - dat zou u\'erbodig zÜn - Vll1l den "uilen geest
"1111 verkrachting. \'au de roofzucht en dronkenschap, De psycho
logische elementen w(lartoo wij OU8 zullen bCI)Il\cn ",üu: hoogmoed,
"f118Chhcid en boolltUlrdigbcid.

A. 1)0 llooglllo("1,

}1J'ellige uitingen van hoogmoe(l en snoeverij.

"De ])uitsehe natie iil het uitverkorf'n volk , en God is mot ons" j

ziedsnr het o,'crbcerschend idee in de toc8prskell en protlamatiCfl
,on Wilhelm 11.

In zÛIl troonrede ep 4 Aug. 1914, zeide hti o. m.: ~ UC't. is niet
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(Jo geest VllD \'cro,'ering dit' Ollll lUlDdrUft, IUWlr V\TU zijn bezield nH't
den oobuigblU'cn wil om de positie waarin God oos geplaaut heeft,
te handha.veD voor ons en voor alle komendegeslaehten."

111 zijn hoogmoed is Duitbchland éón vlLn geest. liet is dell
Duit.8chl.'r niet geoorloofd te twüfelen aan de onbetwistbare> ,·oor·
treffelijkheid zoner natie boven alle andere. Zood ra h!j zÜn cerdte
woorden leert. 8tamelen wordt hem de overtuiging ingeprent dat
geen enkel volk IOct het züne kan vergeleken worden, zelf8 niet
van verre.

Deze behoofte 0111 zÜn eigen land te \'orilelfen is niet ...onder een
overoonkom8tig verlangen om andere te verjagen. Nauwelijks is oon
of andere ontdekking gedallD in een naburig land, of de Duitscber
'maakt er zich meester van om haar een nieuw stempel to geven.

Een li'rau8c1muLU, Emile M'IlUPfLS, gaf in ISSR 0011 werk uit, llat
onmiddellijk kl888iek we~, over de vermenis\'uidigingder (nfulloria i
bij maakte de waarnemingen bekend wier belang \'an het hoogste
gewicht is voor de algemeone biologie.

Het volgend janr !lam eell Duitseh zoöloofr. ell niet oen \'lID de
minste, Uicbard llcrtwig, de vraag in behondeling en bevc8tigdo dl)
resnltaten \'a.n A1aup8s. Van dat oogenblik af werd de ontdekking,
die natuurlijk den lIaam droeg van zÜn auteur, in Duitsohe boeken
alleen maar gekend onder de verhonden namen van Maupas-lJertwig,
Later kwam oon omzetting: llertwig·MauPll8 i heden wordt de naam
;\(aup88 (zelfs op die tweode plaab) gehool weggelaten in Duitacblllnd,
en al de oer van de ontdekkjng wordt toegekend aan dellgene die
alleen maar de moeite had gcnomen van ze te \'ermelden.

Een ander voorbeeld van weigering om recht te laten weder
varen l ingegeven door hoogmoed. Oe gcheolc wereld wee(dnt J~ouill

Pastour de grondlegger i8 der bar:teriologie, een welCn86hap, wier
gevolgen voor de gezondheidsleer en genoo8kunde onberekenbaar
zijn. Dllitschland schuift Pasteur ter zÜde en erkent niemand
dan nohert Koch. Een Belg, die te Berlijn de feestelijkheden ter
ooro van Koch had bijgewoond, kwam er \'aodaan, goheel terneer
geslagen over het feit dat de naam van Posteur gedurende do
gehoole plechtigheid stel80lmatig stilzwijgend Wilil \'oorbij ge·
gann. [n een necrologisch verslag, gewUd arm Robort Koch, beeft
een Belgisch bl1cterioloog, Jnles Berdct, met zeer vool recht kun~

Dell zeggen, tOO!l hij sprok over de Duitsche levensbeschrüvers van
dl.lll pas gestorven geleerde:
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Zil maken van Koeb den waren khoppcr der moderne genee.kuude;
aUe andere glorie 'orblookt naut de zii De, hü i. de grondleggcr der bae
tereologie. Hun neerologitehe artikelen, grootcndeel~ TooMkoUlend van
leerlingen van den meester, en Toelbaar oTcnloeicnd van eerbiedige
erkente1ilkbeid, en Ini.ehien ook "el in Itekere mate TaD oeD wa~ al te
'eenlttidigc ..deriand.,lierde, kennen hem de eer toe het. onbt....n "an be
,m€'uelijlte :tiekten ....0 let"cnde oorzaken Ie hebben aangetoond. ,l1e~

ZOD, Iteg~ R. preiffer, de beroemde bacterioloog van Brellau, een ware daad
TaU reehuaardigheid :tijn, indien bet naplaeh' de geeehiedenil der g&
l ..~eskulldoverdeelde in tweo ?Orioden, de eflile "óór, do andere na Koch."
Bij hl!t leltoll dezer borichtcn JChÜnt het RllOf P".teur nooit be.taan heeft.

Wü veroorloven on~ te meenelI dat Bordet te veel welwillend
heid loont jegen8 dio Duitsche le,-c·n.beschrÜvers, al, hÜ aan :r.Ün

• ,lot l'egt:

t:n men zou bet die leerlingen niet It1ralijk kunnen duiden indien Xü in
hun killdcrlilken eerbied, eenige lauweren 'Un p••teur neerlegden op
het graf 'Un bun Meest!'r.

Xog een voorbeeld van snoeverij. bclanKwekkend vooral om de
kwa.k7..ltlvemchtige wUze waarop hot wordt voorgeateld. Iedereen
kent de Cooper-lrewitthl.lJlp met kwikûl"erdltmp on haa.r vreemden
blauw.violetten achUn, rUk llitn ultra-violette atrllien. liet kleinate
haodbookje over phy.ica. leert ook: dltt qultrtz ultra~violetleetl'll.leo
doorlaat en dat de Cooper-Bewitt quarbAamp in doorloopend
gebruik ie in de laborlltoria• .Leee nu de medodecling welke de
Duit8ehen hebben opgedrongen aan L',dtni de l'Ordr8 van 27 Dee.
1914; gij zult dan Itien dat bet de Duitaehen tijn die allee hebben
uitge'fonden.

In het militair" gaslhullil,

WOll:nl:.ltLtJlut OlfTDaCKIll:O

.lil hot militair ho.pilalll te Namen wordt op hot oogenblik een nieuwe
DuitllOhe ontdekking loegepaat met &Ohitterond lueOOI ; het i.de kwikzilver
(Iuarllt 1"101', bÜgenftluud .de Iruliltmatige zon". Dit il oon buil van quftrtz
"'.. rin Itieh k...iktih('r bo~indl,dat dooreen elclrlrilChcn stroom verwarmd
wordt"n Pen lichtsterkti' hl'erl vall IWQ kaarsen. Op dit oogcnblilr zÜn 57
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Duitteher., Franaeben en Engelaehen onder behandeling TaU dit apparaat
ondcr toezicht nn dokter lIufnagel.

l>e inTloed TaU deze ultra~TioleUe Iichtltralen komt het wonderbare
nabij, De wonden sluiteo .ich all bij too"enlag.

De algemeene eoe.taud der '111'aar ge...ooden Terbetert zeer Inel j bel
,et'ul van krachten wordt tot ItAaD gebracht en groote tocname in gewicht·
laat zich dadelijk bewerken.

Zoo nam bijT, een gewonde na ~ maal be!lchenen te Z.90 3 kilo lot! in ge
wi('ht; een }~ralllChman na 8 belicbiingen 4.4 kilo.

~I>o Duiiichera hebben een wonderlamp uitge"ondeo, aei een Marok
kaansch IOldaat die hier in 't hospitaal ligt. Zij hebben de wn in eeD gh,,
I.te~ndedoor gepakt en poezen dur ..l1e ,..ooden mede."

In de behandeling wordt door de doktoren geen verllehil tuaaehen natio
naliteiten gemaakt. Iedere gc,..oDde I."jen. tOOliand het vcreilC:hl~ wordt
aan dele behandeling onderworpen.

L'./hni tk I'Ordre, 27 December 1914.

Indien gij wCII8cht te worden ingcwüd in de volmuaktheden VRII

don Duit.8eher, dan zal Momme-Nill8Clt {J)tr Kl'ieg tmd djt (l'IltMl",
KIIII", bI. 26) u dJ' opsomming ge\'J'n:

~De hoedanigheden van den Ouibe:hcr, oprechtheid en moed, diepte Tan
gOOIt en trouw, helder inzicht eo geToei nn innigheid (Innerlichkeh)
b ehroomdbeid (Züehtigkeit) en eerbied. XÜn ook het .ieraad Tan on~e

kun tOl

Dr J)uUschers zich vergelijke"d met hUil bondge1looteu.

De J)uit&ehorll achten zich niet alleen ver verheven bo"en bun
tegen8tandel'8, maar %9 hebben dezE'lfde beeeheidenbeid tegenover
hun bondgenooten. In hun geett cn in hun geschriften ia de huidige
oorlog "de 1)uitsehe oorlog." Het chronologiach o"crzic!lt, hct vol
lcdigate dot tot nog toe verac:henen ia heet CIt''QNi1.: {la Dtl4tuJml
Kri~u. De officieele medodeelingen zelf lIpreken gewild minachtend
over de 008tenrijkers. de Uongarcn, dt.l Tchookf'D, de Crooten, de
'l'tlrken, CIlZ. lIet eerste deellje der propaganda brochurcn door
DuÎtllchlond verspreid (Jounla{ J", ie, Glltrrf') vaogt al8 volgt Mn:

~De llaam diell de~c oorlog oonmluillll.l drogen in de geschietleni. i. TMn

IIU Ilr vaatgeatchl: bij kan niet 'Inden luiden dao .de Duittcbeoorlogj"
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wlInt het is cen strUd die bestemd ie do plallteller Duit·lCho natio in de
werdd te bevestigon,

De heer PIUlI Rohrlmch zelf, die gewoonljjk meer gematigd is in
zUn uitdrukkingen, heeft een brochuro geschreven: nrurum t,~ fit/'

JnuMcnt J(rlt9 ist (wllurom het do Duit:schc oorlog ia),
I{ct zou uuttelooe ZUil lallger bil Blgc:meeno beschouwingen ovor

de l'~lllok to blti \'on stilstl101L W Uzullen eenige onmiddellijke gevolgen

VUil dien goest van hoogmoed nn.gan.u: militairisme, miJllloohting
voor Illldercn, 8chnamfeloosheid, aflegging vfln den kritischen geest.

L Ih:T Mll,ITAIRI81olE

~l1achl gaat bOllell recht.

Bismarck heeft een juiste formule gege\'en \a1l de aanbidding \aJl

het ruw geweld: "MIIChigullt boven recht". Nietzsoho hooft dit O\'er

troefd: .Maoht schopt recht". 10 's OU/.Dl:l eigen woonlen: "Gti zegt
dllt het goede doel zelfs dell oorlog heiligt? Ik zeg u: de goede oorlog
heiligt elk doel" (Zoo sprak Zamtlmstra. J1'rflllsche ,'ert. "110 11 .
•\lbcrt, bL 65. Parijs, Men;llre dJ! Ji'ranl.'t., 1911).

llQximiliaan Harden, de algemeen bekende polcmist, verdedigt
hthel fde begill8C1 in CCII voordraoht gehouden te Duislm rg:

Uitat ell 110UI"

.... Ik zou wOIl&Ohen dat geen enkel per&OOn VRn gezag oen oogenblilc
vcrsllildoRan oon lloging om to verklareu of te bewijzen dat wij hot rocht
aall onze :/JUdo hebben,

Wij hebben zooiels nie~ uoodig .. , . AI de pogillgell om onze onschuld of
iel allden .an to toollell, zUn volgons de gegevena VRn ge&Chicdenia ell
ondervinding de~ te moor overbodig, dat het er minder op llankonlt te
.....Hon wio den oorlog begon, dan wio hem wint .. ' .

Ik hoop dat in be~ aanstaande voorjaar aJa wij den hondersten gedenkdag
"ieren van Riemarek'e geboorte, de goheele wereld geen oogcublik meer
zal twijfelen wio go.....onnon hebben.

Wû kunnen dus met die oordeolen die geveld worden o\'or ol1ze mora
liteit, om~e IIChuld of onze ollschuld, juiet handelen geItik ,men handelt
niet tOOveel andl!re oude vodden, "olgen het 1\'eorstandsvermogl1ll un
hel tmpier .. , ,

1\'. Z.,8 l>eeember 1914.

"



De C6Ilentieele "erhmgenl der Duitsche natie Zijll dUI alle gericht
Daar het l~er; allee moot wijken voor het militair belang; 200dra
dat in het 8pel komt., is er geen plaats meer voor momal, zegt pro
fessor Rein, 'fan de Uoogeaehool te Jena, nOch voor de mellilChelijk
heid, uogt Enberger, nbch zelfs voor volkenrecht, zegt professor
Beer I van de Roog88Chool te Leipzig.

In andere landen wal men naief genoeg gebleven om te den ken dat
juillt in oorlogstijd de voorsohriften van het internationale redlt ep
de strengtltc wijze mocwn worden geüerbiedigd ; geloof er nicl:ll vnu.
1.eggcn de Duil8chcrBj wodm oorlog uitbreekt knil de gewone. rC<'ht
vaardigheid haar biezen pakken. nij de miUl~to beschuhligiug, ondt'l'
het geringste voorwondICl, zelfs zonder eenig voorwendIleI, fUlIilIeert
men en sticht men brand. lndien degenen die ter dood wordeu
gebracht ongelukkiger wijze onllChuldig ZijII, of indien wcn eigenlijk
niets ten lute kan leAAcn van de mensehen wier huizen worden in
brand gCfltoken, is ·t blijkbaar te betreuren; masr zulke burgerlijke
overwegingen 'tullen bet Duitache leger niet weerhouden een nabu
rig dorp een even voorbeeldige straf te doen ondergaan.•~ ist
Krieg" i in dit woord ligt de gehl'ele gocstestoeatand van den
Iluil&ehen soldaat te velde opgealoteo. ",Ocnkt gij dan," zei een
J)uit&eher te Leuven, "dat wlj tijd hebben om een onderzoek in tp
Iltcllen?" (N. H. C. 9 Sept. 1914 ochtenlJlud). "Glj bcgrljpf \\"0.1,"
\crklaürde een officier te FrllncorchIUJlp6, .dat wti toch het Duitsche
leger niet kunllell Ia.ten stîletaan 0111 lill te pluizon of deze lllllll
werkelijk op onll geschoten heeftj hU Wa!! beschuldigd zulkll gedaan
te hebben i Wa!! dllt niet genoeg om hem te laten doodllChicten P"

Oergelüke uitdrukkingen moeten Ons niet .erbazco van de '.Üde
der ondergeaehikte officirren. als de hooge oo'·elyoerdel'8 zelf ver
kiRren dat het 't beste is den oorlo~ zoo wreedaardig moltelijk tr
mAken. En opdat men zich dienaangaande oitt wu bedriegen, heeft
01l1O Gouverneur-generaal later te Bru8llC1 doell bekelld maken dal

niettef{ellllta8nde dat allell, het Duitaeho leger hct meest ideale itll.

Nieuwstljdiugell vllllVl'ege tlo Uuitsc!lo r~goering.

WU"tll, 20 November, - De BelgilChe eorroepondent vall tie NtItM
Frri~ Preut. l~a\ll Ooldmann, verhaalt zÜn bezook bij genenull-kolonel
,'(l1I lIilldeliburg.

. . . Or de \"rug om Ie mogen welen welke ondrrvinding hU hoen Opg<>-
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daan Aangaande de aamenwerkÎng nn de Duitsche ell Oottenr!jkaeh
Jlongaareehelegeu,aotwoordde degeneraai : ~Yet hoe meer wreedheid de
oorlog ge...oerd wordt, de. te ".inder .rood u.1 hij zUn in werkalük"beÎd,
omdat hij zooveel Ie spoediger ui geëindigd zijn. De oorlog met Rusland
is voor het oogenblik OO...eoal oen kW8llie nn Zf'DUWen; indien Duibcb·
lalld en OOilenriik.Hongarije de Iterk ta zenuwen bebben en weten te
behoudon - en zij zijn de uerbto on zullen zich handhuen - dan zullen
zij o...erwinoon,"

f'rfldjort ',:M., 15 Januari. - Men aehrün uit België aan de Frcmfj.
Zritung: •• _. De ge~urteniMen TaU dezen oorlog be..njzen dat gcu
('nkolleger in do wereld bewij. heen geg&'en nu zolk een ideaal.hoogen
militairen geelt, nu zulk een groote bete.h..iug en zulk oen Itrenge tucht,
.11 on. leger i dat nergens de 1l'eUen ....n den oorlog die dief.taJ, moord,
plundering .erbieden zoo dreng en ernstig worden geërbiedigd Al, in hot
Duillebe leger.

liet Algemeen beltuur TaU België.

Do gchoolo moderno Ouitsobo literatuur ademt de aanbidding \'/ln'
het ruw geweld en \'an zijn hoogste uitdrukking, den oorlog. Vnu
itet bl!gin VlIli Augustus af ie dit govoel anngCtlCherpt en de Duitsche
dagbladen houden niet op te verkondigen WlIt bun m~8t gevierde
denkel'M over dit onderwerp gcsebret'en hebben. Uet z!j "oldoende
voor 0118, te W!jZCIl llaar een klein artikel in het geillustrccrde
..-ekel!jkseh bÜblad ,..0 het FJ(lmbuI'yrr J;'re11fdeHbiatt (1 ]"ebruari
1915): bet drangt tot titel: .De oorlog volgens hd oonlcel der groote
denken" en geeft gedacbten van Moltke, Hegel, 'freit8chkc, lrax
.Iiihns en zelf, Henri Beine, dien men niet in luik gezelschap lOU ver
wachten. Waarom z!jn er ook goeu uittrokICIs nu :XictlAChe eu
l'on Bemhardi~ lliSiChien ..-cl omdat deze al te bekend z.gn en niet
behoeven te worden herhaald, tC-n ware de Duitaehen hen Wilt al te
rompromitte<'relld begonnen te vinden.

,-eneheideu(l malen, sedert het begin VMn den oorlog, bebben bun
dtlghladclI g(lprote8tCCrd tegen het idC(', dat bet intelleetueel{' Duitaeh.
land 1.ich zou laten leiden door ~ictT.8Che ('0 ,'011 Bernbardi. Ziehier

hoo het officieuee W olff·agentschap dl' richting tUlogceft. De N. R. C.
Vllll J4 April (ochtcll bind) bevnt ecu WolfT.bericht, dat begint nIs "olgt:
.. Berl!jn, 13 April. GenerllAl Ilcrnhardi, wiell' geschriften ID('Cr instem
ming vinden in den vreemdo dan iJl Duit&chland, heeft lIun ('en,
.\ lIl('riktUlllSCh jou rnnlist, Wicgaod. verklaard ...•"

'f(,lI slotu", o"cr het lIIiliw.irj~IIIO oog dit ééno feit, wel niot varl
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grout belang, maar loch allerduideitiksi bewiizcnd welk een hellln.(.
riike plaars het mil icaire id<'t· hN'ft gekregen in de opn.ttin~nnu
bet Ouilsebe ,·oIk. VuIgenIOde N. R. C. ,all 6 ~'ebrullri 1915 (uf)nd·
blod). heert de I'oracárJ" prolell"t Rangeteekend tegen het vol~ende:d!
Duit~ehe vrouw, wi('r man onder de wapenen is kan niel lIil hallr
woning g<l7.et worden wegena ni('t betftling' der huur; lUItIlr 'loodrtl
halLr IIllln in den ourlog gedood ;~, dan heeft de eigl.'lIlll\r Iwt recht
11I\ar op l'trant te 'lelten.

Wii hebben ..ezien dat de Dui~hen door allerlei middelen hun
~ig('D voonrefreltikbt'id bov('n die hunner naburen tnchten uit te
bIlzninen. Een 'le<'r eenvoudi{l.' middel om den aratand tUlIllChen
hen en hunne mededingcl'll te- vergrooten bestaat hierin, dat zij deu.'
lalLt8te gering l:t<'hatten. OuitAehland heefl zoo dikwtils in allerlei
tOOlllwrdon de (Jngcnooseljjke minderwaardigheid verkondi~d van all..
lUidere volkeren die 0111.0 pin noot bewonen, dat het zelf i~ glllln
emnll g'('looven, ell volgens di.. overtuiging bandelen.

Eenige dwaasheden in, Be/gw openlijk aangeplakt.

Om slecbta te gewagen vall onze eigen onder'f"inding: Zii onder
achatten uker onze nationale eerliikheid tocn zti geloofden dat l'\ ii
iu staat waren bun mooCS:Chuldigen te worden in dt' schending nl.ll
eeu internationaal ,'erdrag. Duk hadden zü het ..... eeflilanti~'erillogen
VIIl1 OUB leger ondortlChat, anders zouden zij er wel '"oor gowllltkt
hobbon geen voertiOIl dll.!CCll te yerlitJ1.cn in België, ton go\'olge
waarvan hun Ollverhood.schell ~lIolien BRtlv1l1 op J1~rllnkrük lIli~lukt i~.

Einde1tik tooueu zij ous dagelijka door hun bekendmakingcn dat zij
geen hooge meening kOCllterell aangaande ons '·efslund. Wallt wer
keliik, &Ommige ,an die ,Nieuwstijdingen "anwege het Dui~h

al~emeen beiltuur", zijn onbetaalbaar.
'-erbeeld u boe "'ii lacben, als de o'erheden die --ii mlK'ten dulden,

offic.ieel bekend maken dal een Duil3Ch eakodl'r ,.ijrtien ,.is"Chers
'·..rtuigen heeft buit gemaakt (8 Sept. 1914), - of dat de Ser\ iër$
$cmlill ~enolllen hebben omdllt zij thuis niet meer te ctCJl bluldl'n I)

I, liet ijl OJl' on",.lijk den j"i.um lok~t l'lU:I de ..nkotltlill"ing le~'~". l>t'lt' j.

(Ioor lil' Duilllt.:be t~lIluur "('r1fiJtll'rd uil de l'eriIChillellde ,erlAml'linl"f1 die Ie
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(18 Sept. 1914), - of dat do sier VRII PlUléhitsch begint te tOllcn

(29 Sept. 1914), - of dat de Û08tenrijkers Lemberg hebben ont
ruimd om strategische en menschlieveodc redenen (6 Rept. 1914,) 
uf dat het Engelsche leger zoo 111 echt is uitgerust, dat do lIoldaten
geen postpapier en geen &ehoen"oters hebben (6 Oct. 1914). - of dat
de stroom der "Dons de l'Amour" (liefdegiften bedO(l\cll ~e) voortgl1at
te vloeien (23 Januari 1915), - of di~t Gcneraal Joft"re, in een
I,'ransch dat alleen uit een Duitache pOll knn ,oortkomell, zijn troepen
IUlllkolldigt dat "het oogenblik gekomcn is om onR voordeel to doen
met de zwnkbeid dio zich IUlIl onJl aanbiedt, nadilt wij OIlR ,'erstcrkt
hebben in meD&ebell en in materiIUlI" (21 en 22 Dec. 1914). - Ale in
d<' lnatste dagen mil September een Bru8SClllar een blonde kameraad
tegenkwam, verhaastte hij zich hem te meten om er zeker "an Ie zijn
dat hij niet Charle!l-A lioc Yato was, ~zijnde ongeveer I M. 13 lang"
(22 Sept. 1914). Een der llI\nkolldigin~n die het ml.'est den Inchlulit
prikkel<il'1I is van IJctcin<ic VOIi "Mnnrt 1915 naden val vnn Przem)'ll1.
Zij wendde voor ecn lango lUst ynn vestingen en "erstcrkte pillat~en

tt' geycn, die in de macht der nuiliCheril wuren gevullen, terwijl de
genllieerden alleen nog mso!' Przem)'sl ge)IOIllCn hadden; allil dien
ltulteten llaam haddf'n eelligt' grnppcnmakers terstond 'I'Ring-Tau toe
gevoegd. Dc lijst der "cstingen door (Ie Duit:9CherB "croverd ill inder
,laad vermakeltik. Eerst vergelcn ze, tlat "olgens hun eigen bekcnd
IlItLkillg vau 15 October 1914, RijM('lI zich l'eU open sÎlld \"f~rk18llrde.

Yl'tVolgells hebben duizenden Bru~ItUlt6 die tloor tit· militiC1JIllI
vao h('t Stadhuis kwamen om een pus tl.' vragNl, all('11 mogelijken
tijd gehad, terwijl zij te "crgC<lfs wnchtclI op hun papieren, 011I ~n

kaart tE' onder~oeken VOIi hct Noor<iC'll vall Frankrijk CII van Bl'lgW,
in Dui!tlCbland vcrvluudigd, wlUlrop alle "er~terktt' i1tCtleli en \C''!
tingeIl zijn allngegc"on: :UfJJIr nuch ~fot1tmód)', noch l.ong"")", \,(>1'

~ch!jn('n dMr all5 vcrsterkt(· steden,

~iellwslijdillgell ,'ullwe/{t" het Uuit'lcit Algcl»t'cli hl·~luur.

Berlijn, 6 September 1914. liet Oostcnrtiksch-Hollgaaraeh Ke~nnl-

.;chap maakt ht't voigeIlde borichl bekend dat hot door den lliniatl}r van

Buitcnland~chcZAken le Weellen j tocge%ondeo:

Hruuel IÜll uitgege'ell (liG bI. 12). )Ilutr het kort lM:>grip dM IlI'Ü enDn 'f'l1"CU
l, 'olmall.kt géU'OU'II·. Wü w('Ieli o'erigell~ wur Ie Bruaei oen "Jifln1111IUr
'l'11n de oorllpruukolÜkc 11l1llkondiKilll: 'l'érborgoll i9. Xli den oorlog IIUIlCII "li
er !'\lll ~h(ltQ "1/.11 gov611.
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~Uet RUl8isch bericht aangaande den IIlag van Lomberg on lietriom·
fantelijke inname der stad is een leugen,

De open .tad Lemberg is door ons o1'ergelatell, zOllder strijd, uit strate
gische en menachlievende beweegrtdollen."

Hot Ouitsoh militlliro bestuur.

Lont/tn, 8 September 1914 (Reuttr «gtn/schap). - Een Ouitaeb eskader,
beillaande uit hn~o kruisers en vier torpedoboolen. beeR in de :YoordzCê
vijftien Bngoleclio viucberhloepcn genngen on talrijke go,."ngen naar
Wiihemshn"on gebracht,

Het DllitBch militair be8tuur.

Berlijn, 2~ Seplember 1914. - In den naeht VRn 19 op 20 September is
majoor Charles-Aliee \'ato van het regiment Yorbllire Light Infalltr~',

ontvlucht uit Torgau waar hij krijgsgevangen zat. Yato is die Eugehche
hoofdofficier aangaande wien eoll paar dagen geleden gemeld werd, dat hij
op eon deabetreffende naag niet ontkendo, dat do Engelscho troepen "oor
zien zijn Uil dUIU-dullI kogels; iu den loop vall dit verhoor verklaarde hij
dat de seldaat zich wol moet bedienen vall de minutie die hem door do
rcgecring "orllChaft wordt..

De vluchteling is ongeveer I i\r. ,Slang: hij is slll.nk. blond en spreekt
goocl Duilaeh.

liet Duitaell milil/lir bestuur.

W.un.m, 29 SepteMber 1914. - Do llriM;hpost bcriclJt uit Sofia: Decor
reapondont \'8n do rQlgrt, hot orgllllll van Ghenadjew, aehrijn uit Niaeh;
Het Ûostenrijksch offensicrhcen ernstige gevolgon voor Sonil1; do oplJtand
rommelt in het lll.nd 011 in het legor 011 eIken dug kan de revolutie uit
breken, ZeUs dezer dagon zijn moordere regimenten artillerie in opslllnd
gekomen, Eeu zeker llll.nlal kanonnen zijn vernield .. _.

Koning Peter is teruggekeerd j hij ia geheel terneer geslagon ell de prini
erfgenaam Alellllnder woot niet wat te doen. De ster vnn Pasehihleh taant
cn mell "reest dat er in zijn omge\'i ng 'Iloodig slnehtoffcfll zullen \'aI1CII.

1I0t Duitloh militair bestnur.

l-onde", ti Oktober 1914. - Do /)(li.ly CJ,,'Onicl(l meldt dat to Aldershot,
in ronde eijfefll, 135.000 mali behoorOlllle tot nll0 waponen, zullen wprdcn
gereed gemaakt voor "ertrek zooora zij klaar zijn. IntulIMlhon :tou do voor·
bereiding, niettegenstaande de grootste inspanning, goon bevredigend
resultaat hebben opgeleverd. daar do troepen ontoereikend zijn uitgerullt.
Het blad dOet oen beroep op de ml'(iewerkillg vall het publiek 011 maakt de
opmerking djlt bij,'oorboold goen OIlkel officier \'IUI het eerste leger nu
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Lord Kitchener een voldkijker beût. Er is daarcnbO"Yen gebrek aan koulen,
zakdoeken, IIChoollvetcrs, papier 011 schrijfgerei, en trommele en fijfen voor
do Schotseho regimenten.

Bot Duihch militair bettuur.

Jlcdijr", 21 Dooember 1914 (officue~ flucktkeling tutn heden). - De
grooto bedryvighcid der ~'ratllehen lauge one geboole frout wordt 'for·
klaard door de voigende dagorde gerieht tot het leger, welke gO"onden is
op bot lijk van oeD gevallen FranlOben officier; de dagorde is vall Goneraal
Jolfre en gedateerd 11 December!

Dagorde, 17 Dooember 1914.

Sinds t""l'e nllutnllen zijn de geweldige cu talrijke aanvallen cr niet in
ge-slaagd door on8 h6f;ln te breken. Overal hebben wij ze zeg6'fierond afgo
dll1.gen. Het eogenblik ie gekomen om ell8 voordeel te doen met de z""ak.
heid die tegenover 01l:l91aat, nadat wij verstetkiug zullen hebben gekregen
in mannen en materiaal. liet uur "au den aanval is geslagen. Nadat wij de
Duitsehe 1roupc.n in bedwang hebben gebouden, iIJ hei nu te doen om ~ Ie
doorboren en 0111 vaderland voor goed te bevrijden van den indringer.
:)oldRtell, moer dan ooit rekent Ii'rankrijk op uwen moed, op uw goostdrift
en 011 uw wil om te o"er""inuell tegen eiken prijs. Oü hebt roods o\·cr·
wonnen aan de ~lllrne. aan den Y86r, in Lotharingen en in deVogeewn.Gij
zult weton te Ol'llrWinllen tot aan den eind·triomf.

JO""'"I.

Het Algomeen bestuur van België.

I1erlijn, 22 D<.'Combcr 1914 (offiduk flleCkdulilJg r:anhetkn1tliddtlg).
Tot onzen spijt hobben wy bevonden, oerst na de bekendmaking der legor.
dagorde "all Generaal Jofl're van 17 Dooomber, ilat dozu dit naschrift be
vaHe; DTh3 orde zal ter konnis der soldaton gebracht worden dezen avond,
en Illaatregelen moeten worden genomen dat zij niet bekend worden in
.Ie peri".

Hot algemeen bestuur \'1111 België.

ZJirit'h, 29 JII,l}UarÎ 1915. - Kolonel MOller betc.hrijft in de Neue Zitri·
c!l<ff Ztilung de gezondheidsmaatregelen mcl de grootJlte voorûehtigbeid
en :l:org genomen altn hot Ouit&cbo legerrrout. De ofwaterings--kwcstio be-
kleedt de O8rlto planll bij hot "/Inloggen van loopgra veil; het syatoom "oor
o\'cnloedige en gezonde "oeding der troepen en bun I'oorzienillg "all
warme onderklooding zoo nood%akelijk voor het behoud van een goeden
ger.ondheidatooatand is IlChilterend. De mansel1appen lIi(Jn er voor bei
grooute gedeoHe zeer weh-il.rend uit. Van huis uit vlooit zondor onder-



breking do 8trOOlll der. Don. do I'Amour," ~~en verstaudige llfwi88elillg JIJ
den dien.t t.u8schen do ffill.rllChen iu, wal)Onoofeniugon 01\ sappeurs werk·
uamhodcn dragen er toe bij de mMllnon in goede gezondheid ell goedon
luim te bewaren.

Tot op een hoogte die mon midden in een oorlog onmogelijk I:OU geacht
hebben, i, do gelegenheid tot baden verwezenlijkt gf'wordon ....

Uet Algemeen benuur V14ll België,

Ik t'Utinym en fIef~t"J:.I. })/lUI/JtM, yermlutl 'efltrl hel bi!/in
'CIm dm Qllrlog.

Au dOIl zijde der geallieerden:
Luik.
Namen.
Oivet,
Montm&ly.
Longwy.
Manonvi1ler.
;llaubeuge.
Antwerpen.
Rijue!.
Laon.
Lil Ii'ère.

Aa" de zijde der Duitscherl cu
ÛOltonrijken:

Pr1.elOy,l,

110t AlgollIoon bestuur vall HclgW,

De kuipcr!ieo mot Rotlmenie z!in ook zoer vcrmnkol[jk om te
volgen. Er z!in dAAr pareion te vinden, b!iv. "do hCS1iStOCll tekdtuc('!('
woorden", die koning ]j'('rdinand aZou" gCllproken hebben.

NiellwsUjdillKCII \'IUlwe~e dl~ Ullilsl'lIe lllKelllCCUI' r('~lll'rillg.

Berlij/~, 3 Oktober 1914, - Naar de Uerlinn' ',(Jl.'(tl-.I)j,wi!lt~ uit
Bucharost verneemt, heeft de print troonopTolger van Iwumenië zich
IOlg"maakt vall de pro-Ruuisehe partij, die koning Carol cr toe trachtelI
te bewegen om af.tand te doon vall den ~roon) elL mol behulp van den
prin~ Roumenill te doen oyerglla.n tot de zijdo vau de ";ntont('. Hij v(Or.
klaardo in duidelijke bewoordingen dal hij nooit den troon Tan ROllffiellië
zou bOItijgen in geval de pro.Ru8Iiaehc kuiperij elI den Itouiug tot ar'land
zouden bewegen, Dit doet het veninlel te Diet van de HUllIiaehe agenten,
namelijk dat de publieke moolliDgcn van dl'1I troonol}\'olgor 'Üllrecht tegen



Uet DuitllCh militaire belcuur.
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de inxichten Uil den koning ,taan ten opl:iehte un de ware belnngcn ran

Houmonit! en dat de pro-Rullen ook maar de min tt' reden xouden bebben
om op hem hun hoop Ie Tt'slÎgen.

lJ'Tlijn., 21 OkIober 1914 - 1>8 ~li"," Z,it'1n9 (lilt MiJtl19 beyat het
'folgend bericht uit Kopeoha'l't'n.

\'olgen tydingen 'foorkolnt'nd in de 1l#(Aj Yan SI. Petenburg, 10U koning
0.1'01 'fall Rouruenie. kort 'foor xyn dood lijn op'folger hebben aanbe'folen
zijn neutralileit te OO",·arcn. Zijn la.ute worden waren: "Spaar u.,,' \'ader
lalld! Vergiet geen blood!" Konillg lo'erdinalld tOU aan dell minister
presillent 8nuianu bellin en tekatueel gcr;egd hebben: "I k zal het testa
Ulent 'fllll mlin voorgllllgor niet "erradOIl."

liet OuitICh militaire bestuur.

De l'erolltwaardjgillg der Duitsellers 0 ()er ollzeongeloocigheid.

:Yog "<"el vreemder dan hun volharding in betaanbicden \'811 vor
valsehte nieuwstijdingen, i. hun ht'iligt' vt'rontwaardiging over het
(eit dat "'!j niet onh'ankel!j" z!jn voor dit 800rt \'an waarbeid. Zoo
werd de bevolking \'110 I.uik, die niet &an die Duittebeaankondiginge.o
wilde geJooveD en llc voorkeur #t8( IUlO verboden dagbladen, door lui
tenant generaal \'on Kole",'(' 8'C" IUlrllChu wd, dat ze zich er aan bloot
stelde "behu:hel!ik Ie "orden gCUIIIKkt in d~ oogen der VeNltllDdige

wereld".

Alin .10 bl'IVolkllllC VII 11 I,nlk IJII oltlióllrokl'J1

Oolot 011 het toenomellIl ~lIe('ell der DuihcllCtroepen, begrijllt mell niot
daldo bCfolking vin Luik goodgeloo\'ig g<'lIoog ill om de nirts b<'tMka
/lendo en dwat<' berichten tOl,"elooven die v<'l'Ipreid worden door de !rugrn.
fabrieken ge'fe6tigd to Luik. Zij die lIieh heIig houdf.'11 m!"1 de yc",preiding
van dergelijke nieuwltüdingen tellen zich bloo' aan strenge lItraft'en. Zij
lIpelen een gevaarlijl ~pel mpl dus de goedgeloo'figheid bunner mede
bur~r' te misbruiken en bell lOl ondoordachte daden aan te zt'tten De
verstandige oo'folking va'l Luik zal 'l.icb YU xelrtegeu alle poging"-'n 'In
dif'n aard vel'U'tten.

1.A)Q niet dan ltelt xi; ûcb niet alleen bloot aan de groottlle ontgooche·
hngen, maar ook: aan de kan, om belllchf'lijk to worden gem..kt in lift
ooK!"1l nn allo vemilldilt0 rnensehcn.

,·o~ Kou"•.:,
Luitellllnl-gcllerll.1l1 en Ouil.&Oh gouverneur

van do plaat. Luik.
lid u r..rbodm rilt pltlUI~d (tJ LIl ~/I.(Urell lij U'l (lIl ier u or(1'1,"", I,.

pbIU'T1.



Leugens te", opzichte van den toestall(L in België.

Voor Ilndere nanplnkbilleHen mankte OIIS 8Chouderophalen plRat8
voor walging. Dat baron \'OD der Oolt7. te Sofia ging poohen, dat
hti "den toestand in België tot het normnlc had te,rug gebracht,"
(bI. 364), tot daar. Wij waren zoo blij dat we hem kwtit waren dat
....e ons hcreid vonden hem nlle leugens te vergeven. Mallr dat zijn
opvolger, ooron \'on nissins, no. ons een belasting te hebben opgelegd
nn -180.000.000 nog de brutaliteit gehlld heeft Ie verklaren. dat hij
boopte "veel te doen \'oor dell econemischcll toeatand", en dat hU zich
\'ooral bezig hield "met il.[los te doen om de zwakken in Belgil' te
helpen en aan te moedigen", - datgnat 7,cker nlle grenzen dOl' 01100·
lKlhaallldheid te buiten (bI. 365).

lntussehen vindt hij twee mfUlndcn Inter (.\'. H, C., 18 J!'ebr. 1910),
nadat hU ons reeds van 120.000.000 beroofd heeft, toch nog 0011

middel om verder te gaan Dlot zÜn bevestiging omtrent .zijn belRng
i1lelling voor het weh:ijn ell den voorspoed dcr oo\'olkillg."

Deur/trits met betrekki/lg tot "de lJrijscllltllers."

WILt zullen \\'ti zeggen lUlllgaande de be8Chuldigingen tegen de
Belgische burgerti? Vnnnf 28 A.ug., toen /Ie eerste uitval onzér
troepen uit Ant.....erpen plaats had, mankten de Duit8cbers te Brull!Iel
bekend, dat .de .Belgische bevolking bij no. overal weer deelnam aan
den strijd". \Velnu, sommige \'on deze ge\'eehten werden gele1'erd op
slN'hts tien kiloroeterll afstand \'Rn Brunei, 011 toch werden hoeren
doodgeschoten te Ifoutom (een gehucht onder Vilvoorde) cn fe
:E:ppoghem, dnt is tO zeggen, in dorpen vanwaar iederen Illorgen de
menschen kwamen met groenten, ffif'lk, enz.; de bewoners der hoofd·
Iltad waren dus volkOtllen op de hoogte \'on het gedrag der Duilllche
troepen tegenover de Belgische burgers i z!.i wisten ook dat, die zoo·
genaamde aanvallen 1'an ,,\'rÜschuttors" gedann werden door n(dcc
Hngen vlln het Belgi8Che leger (zie E, Wllxweiler, /Je/gië onzijdig rn
eerlijk, bI. 177). De ?.cer he\'ige \'crontwtulrdiging tcgeno\'er de Ouit
scho leugenaars werd nog grooter, toen drie weken later de Keizer deze
IMtcringon herhnnlde (bI. 249). Hot feit dllt zij doze klnnrbl[jkeltik
...nlscho beschuldigingelI deden aanplakken nan de IIlllren \'8n 13russel,
toont nog eens te meer op welke gerin~e waarde de Duitsehers de
.,.erstonde1tike vermogens hunner slachtoffers schatten.
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Zeer teekonend zijn in dit opzicht ook de pmatjea "8n Ambroeini:
hij Ulli • vergcefll gezocht hebben naar ooggetuigen .,-an de miedndell
zoogenaamd bedre"en door de Duitsche 1I01datcn". Dat .zoogenaarud"
iIJ kostelijk j toon hti van BruSllCI D88r r~uik ging heeft hij dUI LeU"CII
Iliet lo."Czien! Of heeft hU misschien zijn oogen niet kunnen gaJool'"on ~

~1t'U"S1ijdingt'1I "'.Dw~ge het l)llilseh algemee.o bestuur.

Frfldfort, 2 Oktober 19H, - Onder den litel .de neutraliteit nn
België", bevat de I''rttd/urkr 7.etJlmg een .rtikel nn den ltaliaan.eben
journalilL A Dl brolini, lIiurin dele zUn indrukJu'D nrhaalt bg gelegenheid
e('ner reis door België. Yell leett dur onder moer: .MUn eente indruk bU
mijn komlt te Bru.sel op 20 September WIU ,erwondering, want alles ging
WO vroodrum we, dat mell kOIl denken dat de Ouiuehe aöldaten rich daar
op b<>:r.oek bo'fonden all genoodigde gatten; Zü rijn allen rUllige en goed
opxo"oed.o menllChen die o\"eral oontant b<>talen 'oor bolgeen tg koopcn.
Jed('roon getuigt dat geen enkele Ouit.eho soldaat aan wic dRn ook oenig
l{'ed gednan heefi. Do koffiehui1.cn zijn govuld met (Iefrig publielr, de bou
16\'artl8 zijn volltl,cndighoid , . , .

• MisllChien Inat nwn dell Belgen wel wat 1'001 vrijbei(l; iederoon kan hi('r
<loen WIÜ hij verkiell, zoolang het geon hindcr veroorzaakt aan do
J)uilAChcre, Ik heb de reiJf Ilaar Luik gemankt in een militairen trein waar
i(,dcreen zijn gN'ltdrin liet blijken en 1.ijn l'crtrou,..en in den afloop "an
dt'n oorlog,

.Ik heb te ,ergeer, ooggetuigen Opgexoe:hL 'fan dl!! misdadenl:oogenaalutl
dMr de I)uiteehe soldaten bedre'l'en:'

liet Ouiuch militair betituur.

De l'oorgewemle leugens door /let Belgische leger verspreid.

Gedurende de gevethten geleverd aan dc.o Y8er en rond Yperen Îu
Ol'tober en Sovem!)er 1914, zag men dageltjk 30A 40 lange treinen
voorbij b"llUn. die d(' gewonden van Vlaanderen naar Duiraeblaod
H'lèrtlcn. Oe overheden koy.cn dat oogenblik om ons te beriohten dat
ht't Duit6Cho leger ll:OO te zeggen goon \'erliezcn leed (300ct. 1914),
DAArenboven huddoll zij OU8 niet verzokerd op ij October, tocn llICIl
1)IIlIlkehroken het kllllQlI hoorde rommelelI, dut het beleg vao Ant·
";erpen zonder gevooht word ,·oortgC1.ot ~ Eli Ilot l\lIerfnJ.aÎ~te iB, dat
de Duitachcrs den volgenden dag În hun diepen eerbied "oor de
wllllrbeitl vcrtckerden dat het I3elgische &oldaten wIlren die belast



wlIrr,m met de verRprciding der valsche nieuwstijdingen (7 Oct.
1914).

Xieuwstijllingell 'fllllwege het Ouitsche Illgt'IIICCIl bestuur.

HtrllÏ'fl, 5 Oktober (officitek lllidMuling tam y~lcrtll flMnd). _ Uo
operaties \'I)ór AlltweqlOn en 011 het oodeliik oorlogetheater werden ook
hcUon voortgezet \"olgolle do plalluen en 1.onder oenig govecht.

Het I)uiuch militair be8luur.

1Jrluud, 7 Oktober 1914. - Alln den leider 1'811 oou troep wi~lrliders i
nabij lIonlluyères. eon g6lC.hNH"en opdracht ontnomen, bestemd \oor do
leidora dor detachementen genWlllld ~van vorwoeating," wilarin onder
anderen gezegd wordt: ~ V/I,Jsche beriohten verapreiden: ontscheping \'IUl

I<:ngelechen te Antwerpen, VIUl UUBSOIl te KItJes."

Het Duiteeh militair beetuur.

Buiijll, ao Oktober 1914. - De bijzondere korrclpolldent \'au tie IJ~

lirvr IAJoal.AuwgtT te RoosendAAl ech~ijftaan dit blad:
Ontwapende Belgiaehe loldatoJl die hebben deel ~el\omen Mil do ge

vechten tuuchell Dixmudeen NieuwpoortdoclI het verhRll1 VRn den on
woontaantllU'cn opmarech der LJuitBche !101daten. '1'OOIl ik \'roeg Ran oon
tlicr jongelll, die er l/.lIorollendigllt uitzag tenge\'olge der doorgo~tane

ellende, of do verliezen der troollen bil bun overtocht over den Yser, ZW/llI.r
geweest waren, antwoordde hij ruiterItik : ~Oie kor().l~ treffen ons met hUil
kal,nonnen 11:00 versehrikkeljj k, dat zü slecht! weiuig lIutnschappen behoen'l\
op te offercn.

Bil 01111, IJolll.l'-s ~ is bet juist het tegenoverge.teldll, lIlOIl werpt oni! blin
delings in den 8lrijd. Velen mtiner kameraden hobben gezegd: ouze offi
cieren weten niet! ~ indien wij door Duilseheril waron aangevocnl. 1.ouden
wij on zo tRak evongoed \'olbradtt hebben l/.liI de Ouil~be sollixten.,. "~\'I'Il'

al" in vroegere gevechten hebben tie 8<'lgen \'oorRI geledon tloor do Olll\'<'er
~taallbRre IlRchtl'ljjke l/.an\·Rllen

., Wii bcgrjjpell niet," roept eell l/.l1dere ontwlIlwndo Belg uit, lioe de
Duiucherll er in ~Iugen op zulk 0011 geringen afllund vall on~ te Illlderen.
lIonder dnt wij hon bemerken, Hun w!j.-.e om partü tu trokken VILO de IlIUlll
aolijke gtlsteldheid werdt bewonderd door OIlZO officieren. NOch de I,'rlln
Icholl, nOch tie Eogclschen zuBen dat bereiken, 00 Ouitilche blLlaillolll:l
hobben oou ijzeren tred; ala men hen boort naderen, denkt men dat zij
twoolUaltl toe lalrijk zijn al! in werkelijkheid." Ouder do BelgiiK!ho vluehtu
lingen ia de oonetemmige IUcenillg ~ .,Oe DuitACher. '-uilen overwinnen."

. Het Duiteeh militair bC!ltuur.
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Lellgt>'ls aall!Jnunde clen slag acm de J~farlle.

Uat de Duitachers hun landgenooten weken te bedriegen aangaalld(l
dC'o to<'swnd, kRU nog, d&llr deze zich t.en't'den IteUen mctofficicele
1K>richlen. :lIflar wil in Belgic onh"""ngen nog altijd, niettcgeOlsta&nde
~rooll' D101'i1ilkhcdC'n. de buitenlaod'lChe bladen die ons inlichten
aangaande de militaire operatit"', Waarom hebben z.!i, bijvoorbeeld,
gt'trllebt OUI de Dui~be leziug VllU den .lag aan de Marne op te
dringen, terwill "oor onl nie~ gemakkelijker \lo as dan de waarheid 1('

1(>7.0.'0 in Thf! Ti,,'U'~ en in de Ji'rausch(' dagbladen?

iJMUllei, 28 Oogll 1914. - Den 2Ceu AugUIlIIs heen DM leger een lH>.
"Ii atlndu o,urwlnlling behaald in de OUi treken Uil Soleswes.

Do Engelsehe zion zich bun klrugtoeht IlIUlr bet We&téo afgelneden.
Ons kil vllllcriooorps is sleehta t1\'ee dlltj:lnarschen verwijderd \"lUI Parijs,

JJt"lijl~, 3 September 1914. - Ile uan'31 op Heiml wordt \·oor!)Creid.
liet Imvallcricleger .... n koloncl.gencrul VOII Kluek dringt door tot ,oor
lJarü .

1I0t OUil~h militair bestuur.

Brrlij••, 10 SeplêlDber 191-4. - De legerkorpsen, 'fooruitgelrokken tcr
\'éf't'olging naar en over de Marne sifn aangevalllm tulllChen JCeaul[ en
\lontmi rail, door Itl'rkere krae.hlen komend 'fan ParÜs. In grootcgt'v~hlcn

~urénde tWEl(> uIIgen, hebben lij den 'U.nd tegengebouden ('n ~Ir 'or·
dflringeD gemaakt.

TlK'n bet aanrukken van :teer llerke nieuwe 'fijandelüke maeb«>-n ge
Ull'ld wf'rd, beeR onU' ,leugel :tie.b tl'ru~lrokken. De """ijand boeR geell
TflnolKing i'ngellield. Tot nu loe wordt als buit gemeld: 50 kanonnen en
ID('('rdere duizenden gevangenelI.

ne ICg1}rkorpsen dit· lriîden teil "Mlen Uil Verdun gaan 'ooruit.

lIe' lJuittch militllir betltuur.

JJ~rlijl', 14 ::ieI'Hl.lnber 1914 (offiCiul). Op hel lII'ettelijk oorlogtt.!rrcill
(Ji'rllukrijk) hebben operaties phlKb, die nOK niet in bÜ\londcrh,..'dcn kunnen
vcrn1l'ld '/forden, en die goleid hebben tOl 00" \·eld~lag welke gunstig i,
'foor 011'.



222 81'1.012'8 "EltZ&T TIW&S" OF, OUIT,.;('IIK onmm:&ltS('IIIS0

AIlo berichten, door allerlei luiddelen nn ....ege dell l'üand Yer preid, en
die den ~tand 1'00r ons af.ehilderen al. onguDlliig, zijn vallCh.

Het Ouitseh militair belluur.

Jlrrlijll. 15 September 1914 rofjiciuk mi'dtduling). - 111 het ""~Ien
(};'rankrijk) op deu reebtenleugel ".11 OM leger hebben z....are. lOt nog loe
onbellli te, gevochten pl...... ~n poging door de Franschen ondernomen
om door onze liniee heen to brekon i. Iriumr.ntel~k .rgesl.gen. Yl.'rgf'n.
geen beslissendeaetie.

lIel DuitICh mililair bolluur.

/Jerlijn, 16 September 1914 (ojjit:iul). - liet goyeeht dat$ind.t .....ee
dagen aan den gang i 01' den rochiervleugel van het W8flterlt'ger he<>ft
:r.ich gilte.reu ook uitgebreid tot de legert die ten OOlIten TaU Verdun 'talUl.
Op bepaalde puntoll Uil het uitgeJtrekte lagyeld zijn gedoeltt'IÜ.ko voor·
dceleu no het Ouitaehe leger te vermelden. Het gevecbt duurt ol'erigl.'llj
nog Toort

liet Duitseh militair OOituur.

Leugens alHlgaa"de den slag van Yperen en de,t Yser.

F,.en nog merkwaardiger genl i, d.t vtm den èlag vaD YperclI. Ge
durende 20 dagen vermeldden do officicele berichten dagelükl MD dt'
Belgen do laatste Duitache Toordeolon .... ell aan het oind(' van die'
driowekcn was bet legor ook nogaltijdevclll'erv!tD YpereD verwijderd.

Nleuwslljtlillgeu VllllwcKc heL Algemeen Duitsch bl'''lillur.

23 Ok/ober. - Ooa:o troepen a:Üo mN goeden uitsl.g \'ooruitg<ltrokken
in do richting van Yperen....

25 Oktober. - Ten OO'1oCn van Yperen zijn onlle troepen vooruitgegaan
te midden vaD hevigegeyeehWn., ..

26 OJ:Wber. - T~n 0, S. 0 \'an '\'peren beeft de "ijand ver k!rkingen
onlYa.ngen, .....t nie~ .~rhiDiJerd" d.t onze troepen op TCnleh.illt'nde pl..IN!1I
.oor...ruging~n....

2., OkWber. - N.bij Yperen i. de ,lag oube!llill. Ten Z. W. nu Yperen.
hehben onze lTOepeu geoden Yoortgang gemaakt....

28 ()I.:I~. - Bij Yperen hebben de DuilllChe troepen giltereu nog Toor·
uilgllng gemaakt.

29 Oktober. - BÜ Yperen il do toeltand dezelfde gehla.en als 01127
Oktober. " ,

:JO Oktobt:r. - Nabij Yporoll, i. de Ilr~d onbeslist, ofiehooll h~ ,·oort·
gezel wordt. .. ,
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J .\'fJr..miJw. - De .unl op Yperen gut gelükmatig 't'ooruil....
"1 Su«tIlWT. - BiJ Yperen gaan onu troepen 't'oort met den opmar~h.

:1.\"l)I':'rllllwr. -In den loop 't'l\n den unnl op Yperen hebben "'ü "'~l'r

1errein genomen....
I S(.lr'-1II1H'T. - Onze unullen op Yperen RUn lleed.. Tooruic .
.j -"ornuJ1U. - Nabij Yperen zyn onzoaannlleo vooruitgegaan .
.; Yor:~lIlf),.,.. - Onze aan uilen op Y p<lren ....orden langzaam voorlgexet,

mf'l goeden uit lag....
7 "'JN'III/'U, - Onsoffenlieften N. "-. en Z. W. van Yperen gaatgood

vooruit....
9 .\'OUlIlfJ'r. - Onze aanvallen op Yperen zijn gisteren ,·oortge:tet. ...
/() NOfJembtr. - Sicttegen·taaude don lo'elldig~len weerstand lijn OIlXO

aal1'al1en op Yperen langzaam maar zonder onderbreking 'oortgegun .
11 .\'oumW. - Onze ..nnllCIl op Yperen gaan noglanguam voorl .
J3 SIJr..m.!N:r. - In de ~treek" ten O. nn YIHlren ziJn onze troepen voor·

uilgelrolr:ken....
14 .vurmlbu. - Gedurende Il6er goed getlaagde aanvallen nabij Yperen

zijn nog 1.000 'fiJanden geungeo genonleo. " .
J!j X/}rhn!Kr. - Ten ~. van Yperon IÜn iOO Franteben genngen gt'

nomf'n I).

Ue:r.egebeele veldtocht nn den Y~{'r i. overigeus zeer merkwRArdig
ten opzichte van de geestc8gCllteldheid der Duit8cherfl. Van hcgin

ar Ran le~gen zij 7ich cr op tOO ,'erwarrioK te maken tU89Chon den
gekallaliseerden Yser en de li;ekafllllisoerdo Yperlce, dat wil1.cggen

hot kanllfll van Ypcren nAAr den Yscr. 'Vnt zij het ~Y86rkollnlll"

noemen in hun bericht van 22 Oktober ie de gekanalillCerde Yller
tlillMlhell Dixmuide ell Nieuwpoort. In hun bericht van 4 NO\'emoor

t>preken zü vnn "bet kanaal van den Yecr te Yperen, hU Nieuwpoorc."
l.'en gehC(!1 fantastische benamiogj ten .lottealuU zeggen den 4en AprIl

"het kanaal van den )'ser" te zijn overgetrokken om Driegrachlen te
bezetten, i er kwestie vnn de Yperloo en ,.olatrekt niet van den Yaer.

Jret i!l gelijk men ziet een opzettelijke berhaling van de ver·....rring
die zij mlUlkten tusschen de ..tad Luik en baar forten (bI. jO, (2). Der

ge1ilke "erwarringen kunDen de Duit8Chen op een dwaal poor
brengen. maar de Belgen die bekend zijn met do aardrijkskunde 'aR
hUil eiKen land, mooten er wel oDl1achcn.

I) Dl!~(l ljj.t UIl "f!iele!,l!' nlOllluljjdinll'en oyergllschru'fon 'fIlO de tlAIlJllakllll.
jl!ltru yrn<!heen Rtillctju lil BroDeI GI) I Ct XO'fllln\Kor IDl-'. De DuitachIIn -U" dIt
o"~lwUrrld U' welen Ifekolllell, ...,,,,11'1111 dlen dAg .fi, er geen k'lll'e>llill nlN'r un
\'1'1' ...." iOl .Ie bekeudulRkinl(('n Ie llruüelltllnlI"IlI.kl.



~og een enkel punt ten opzicht~ "80 dezen wonderbarCI1 .eldtocht
aan den Yser. Zij "ermelden den 2en ~o"emberdat de krgge"errich
tinKeo moeilijk worden gemaakt door de oyerstrooming. Den "01
gend<'n du,g, na hun medelijden te hebben uitgedrukt met de Belgen
"wier \'elden verwoeilt zijn voor langen t!id," voegen tg eraall tOO, dat
.bet .... ater op tiOmmige plaatBen meer dan mallilboogte iltaat, maar dat
zij gt>en mILn, geen paard, geen kanon, ,-orloren bebben. Hoe durven
zij dergelijke praatjes opdiSllChen nan IDeneehen die de kUiltpoiden
kennen. lIIet hun talrijke kanalen en looten en die ""eten dateen over
lOcrooming daar <,Iken terugtocht onulogeltik maakt!

BtrlijTl," ~o'ember 1914 (of.Jicü,k ul-t4tdt,Ung). - De Ir:rynerriehtin·
geil in &-Igië ...orden bemoeilylr:t door de o"t'erelfOOmingen die VC'fOOrUalr:l
lo:Ün door de vernieligi ng der .Iuizen op bet Ir:an.al van den Yler te Yperen,
nabil Nieuwpoort.

liet OuitJ(lh militair be.ltuur.

Berlijn, <4 Novembor 1914 (ofji,cicele lII~cled~elin!J "rm gÏ$(trr'll 'lIiddllfJ)'-
De overttroomiugen ten Z. VQlI Nieuwpoort makon elke operatie in clio
strook onmogelijk.

Oe velden daar zijn "oor langen tüd verwoest. liet water _lut op 101n
mige plaatten meer dan manshoogte. 011%8 troepen hebben helo'E'ntrooDld
gebied kunnen 'elIaten zonder eenig 'erlil':ll aan manlChappen, paarden,
kanonnC'n of ,ocrtuigen.

Het DuitllCb militair bestuur.

3. IlAAXn;I,()(lilllt;lO

Hel ft'reischt eeD ruime mllte van IIChaamteloosbeid om zulk<,
bewc.ringeD uit te krameu al. die "AU Wilhelm 11, wier leugtnubtig
beid tc.ratoDd OpTalt. I.>e DuitAchert kunnt'n onmogelijk on_e1eDd zijn
aangaande het feit die bedriegerijen terstond ontmukerd .....orden.
Delteo\'erweging boudt ben cehter niet terug, want de Duit8c.he voor
treffelijkheid is in hno oogelI zoo onbetwistbaar, dat ltij zieh niet hl
Moren hobben aBn de meenÎ1lg vlln anderen i indien zij VILIl tijd tnt tijd
oens de rodcncnell uangC\'en VUil hUllne haudelswij1.e, dan rlO(>1I zij dat
om hun eigen bewustzijn tc \'erilterkcn, niet om zieh te rochtvlUtrdigen
tegenover hun slachtoffers. Zg bevinden zich irl den tocstand VUil den
jlLKl'r, clio al lu:ot wild neerschiet dut komt binnen bet bereik "an r.Ün
......Ilpen, zonder dallt\'fln rek<'neehap tf' 1OO<'t 11 geven aRn de konii"<'11



of de patrUzeo. In den gOOilt van den jager is er "olstrektgeeo schaam·
teloosheid al8 bij zoo handelt Van jager tot wild i8 de afstand up de
ladder VRD bestaan te groot dan dat zulk een rechhaardiging noodza.
kelUk zou schUnen. Evenzoo Mwen de Duitsehers op de ladder der
hetlchaving zulk een "erbeven plaau in, vergeleken met de Belgen1

dat 'z.U te goeder trouw meenen dat "liet hun geoorloofd i. tegenover
d/u volk

1
en dat :r:jj hun daden volstrekt niet beboeven te reehtvaar·

di(;en. ZU handelen tegcno"er on al. de Conquistadors tegeno"er de
Azwk<,n.

l'eTarhtillg VooT dl' ll(wgsche Konvelltie.

ZU gaan zelfs verder: zij ge"en open lUk hun minachting 'oor de
r('gels der rl:'Chtvaardigheid te kennen. Wij hebben reeds gev. ezen op
hun .ankondiging te Geut (IJL 139) waar zij zich openlUk "erzetten
t<'gclI de Hll1lgilchc Kon veIltie, die ook gedeeltelijk hun werk il!. In dit
opzichtbobbcn zU zich zolfnog uvertroffen. \Vat moet men bUvoorbceld
wol zeggen van de rumkolldigillg opgeplakt te Moenon, in Juli 1915,
op bevel "ao den kOlllllllUldllllt Schwidt, wll8rbÜ zU bevelen dat "lIIen
de gezinnen van hen die niet geregeld deelnemen aan militaire
werken" van honger moet laten omkomenP

Y.n beden ar mag de ttad geeu oudenteuniug"'u ,..~Iken .ard ook,
zelr. ,oor gcrinnen, 1'rou.-en eu kindereu, meer 'fcrleenen, dan alleen .au
de werklieden die geregeld .rbeiden un militaire en andere 1'erplieble
..·ullen. Alle andere "'erklieden cn bunne gezinnen mogen op geen enkele
"'-Uz.e meer w()rden bÖgc.taan.

Bn dit is nog niet een hun mooiste 'Vondst. Te Roubaix en in de
om8treken (in J:'ran!ICb Vlaauderen, vlak aan de BelgiMlhc grens)
hebben z!i hun besluit aangeplakt om allen ,'erkoop vau eetwaren te

Ix-Ietten, indien op 7 Juli het werk niet werd her\'at i zU dreigden
zelfs alle verkeer geheel stop te zetten, wnt den langzamen dood der
gehoole bevolking zou hebben veroorl'.l\Rkt.

Indiell 011 7 Juli het werk in "Ilo r"brieken niot berval il, tullen uiouwo
nlaatrcgolen gonomeJl worden ,00rdegeOioonteu Itoubai.z:, Watrtllo ,Hom,
Launo,., Ly. en Toutllours.

De inwouert Itullen mooleu thui8 blÜ,en ..n 6 uur '•• 'ond. tot 6 uur

"
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's morgen, (Duiheho tlid). Oe wi nkllb r.ullt.!ll gedurende dell7.elfde' tijd ge·
sloten lijO; behoudens bijUllldere vergullniog.

De herbergen, eaféll, reltauranU lullen den gauehen dag co nat :p-
~Ioten blti,en. Alle ,erkoop un eet- en drink..aren aal in die inricht n
verboden Ign. AI degenen die arbeider. in dienst der OuiUclle o'er. ,do
bedreigt-n orJutig 'allen. hen dwiogen het werk neer te leggen of hen.. If'

letten er mfo(' ,oort te gaan, I:ullen wordeo ge,aogen genomen, na. r
Onitsehland 'enoerd cu ,olgen. de '-eUen gettran worden.

Werklieden die weigereu bet werk te nrriehlen dat hun bevolen wordt,
;lullen geetnn ..orden met booglten drie maanden geTangeui en naar
Duitilc:hland ge,oerd worden

Andere ,erbanningeo nn notabPlen der stad worden .oorbereid_ I ndlt-Il
al deze ululregelen niet baten lullen ande~, nog 1'001 z;.... rdere, gt'bl'f'1

tt-u nadooio un het welll;ijn der be.olking genomen worden, bij" de top"
zl'iting 'a.. alle verkoor"

Hier 7.elf!i is bet toppunt nog niet bereikt. In een naburige "lantoJ,
re Hallewüo, liet kommandantBchnlock aan de vergaderde notab('len
('(lU verklaring voorlezen1 AAnkondigend dat bÜ hUll het recht ont
zChrdo om hot lIaagscho Verdrag in te roepen, dnar de Duit~ebe

milit:a.iro overheid vast besloten WItS al banr eiachen te 7.ien inge
willigd, azo1f8 nl zou een Blad VBO 15,000 ziel eo daardoor moeten
omkomen."

I"oorgeleun. te Hatlewiju, dm 3()UCIf Juni 1915, om 28
url' 90, aa" het gemeelltebe8tuur en de u{)tahelell van cU
,'ltad lIallewijn.

Mijne boeren.

De gebeurteni~n die nll plaat hebben zün bekend aan al d~e heoeren.
Hel ia de oputting en de verklaring un artikel 62 .a.n de naapche Kon
ventie, die de moeilijkbeden getehapeu heeft tu.eheu u eu het Duibeh
militair pug. Aan welke zgde is het recht l' Het Is onze taak niet dil Ie
onden:oeken, daRr wü er niet b61'oegd loe r.ijn eu we op dat pnnt nooit I.'
overoonltomming Muden gerakeu. Dat Ital de taak zijn der diplomaten en
der vertegenwoordigefl .an do 'erlOhillende Staten nll don oorlog.

lieden is uiulllitend de ,erklaring 1'1.0 het Ouitleh militair gt'7.Dg Vin
kracht, en om die roden ,erwachten wij dat al wat wij noodigzulleo hebbeu
"oor het onderhoud onzer troepen gemaakt zal worden door de werkliedeu
van hot bf!zcUo gebied. Ik kali u yonekeron dat do Ouitsehe overheid op
Keell enkele voorwaarde aflltand uI doen 'all haar eiachen op dit recht,
tclfll indien een llwd \"all 15.000 illWOlleri dllardoor tOU moeten omkomlln.
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De m!latrcgclcn tot heden toe g('nomoll zÜn sloohts Geil begin, en eiken

dag zul.u er strenge maatregelen zün tot dat ous doel oor('ikt is.
11;' 'het laatste woord en don goeden raad dien ik u heden geef. Wordt

VOl Idig on zorgt dat alle werkliedcn zonder uit.stol den arbeid honatloD;
andeui stelt gÜ uwe stad, uwe gezinnen 611 zclfd uw perllOOn bloot aan de
gf'lallste rampen.

Feden en voor langen tijt! miiI3Chion, bestaat, er voor lIallewijn goon
F"lInsohe prefoctuur Iloch rcgeering; cr l':lIlslechts één onkolo wil zijn, dat
is do wil der Duibehe overheid.

Do plaats kommRlldnnt,
(get.) SCIIIUlfCIl:.

Denkt gU nint dat zulk een weergalooze onOO8chaamdheid oen
tecken is vlIn krankzinnigheid Ou een bokentenis vlln onmacht? Zij
wf1ten dat zü genoodzaakt worden tot de nllerlnagste middelen! Men
1.0U tal \'nu feiten van dO'.lelrde 800rt kunnen aanhalen, maar het zou
SIOObtB een nuttelooze herhaling zUn. Laten wU liever oenige voor·
beelden onder7.ocken van gedrukte en gcschreven onbeschaamdheid.

Photographieël/. eH prent·kaar/(m,

ln hUil gel"l1uiltreerde bladen geven zü »11010'11 die \'oofetcllen: de
wegvoering naur de gevangenis ccnor gehcelo dorpsbevolking, hoofd
zakelijk belltnande uit vrouwen (Berl. fU. Z~it. nO. 36, 6 Sept 19 14);
oon militaire waarnemingspollt door hen ingericht op den toren \an do
kathooranl van .Meclu:~len gedurende het beleg van Antwerpeu (B~rl.

Jll. Zeil., nO. H, I Nov. L914)j - doktoren in Duit8Chllllld gevangen
gehouden in str!jd Illet do Konventie Vlm Genè\'o (lJttl'l, fU. Zeit ..
nO, 15, 11 April 1915); - ge\'l\ngen soldaten dio zU dwingen, in
t:ltrijd U1et Rrtikel 6 V!lll de I1nlLb"8Che Konventie te werken tegen hun
vaderlnnd (Dil' H'ocJlOucJ/(m1nO. oU \'IlD 1914).

DC'.telfde onbeschaamdheid toonen zij ten opzichte der branden door
hUil troepen 11llng08token i 11et hlljll SchlUl.r und Dnthu, tI} Trier heeft
uitgegeven ell te kuop gesteld, zelfs in België, eou \'!jftigtal prent
ka:u'ten die do ploot8l.ln \'oonh!lIol1 dour hut Duit8Chc leger in brand
gestoken. W ti noemen: Mecuelen (fig, 12), Dinant, NlLnlen, J,euven,
_\Brachot (fig. 13), Dendermonde, en in Belgillch Luxemburg:
&rraoz)', Etnllc, BlIJe, (lig, 11), hel, JaIDuigne, MU880Il. Rossignol,.
Tintigny ffig. 14). Laten wij er b!j\'()cgen dat op veel dier photo's
lltlldlllcLl en IIfficier('n voorkomen \·oorg08teld 1118 overwinnAArs op de
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puinhoopen. ril dit opzicht ill ûe meest lC('rzame prcntkanrt welke
wil kennen, dil' waarop Generaal lleeger wordt voorg~tcld op de
puinboopen van Dinnntj om het volle gewicht van die houding te
bcR'rijpen moet men wetcndat deze man de officicr is die tc Dinant de
Yerbraudin~ vun 1200 huizen cu de slachting van 7()() inwoneN
~Ia"t h('('ft. Men mag er zich wel over \"l'fwoDlleren dat hU op het
oogenblik der opname niet eenige lijken rond zich heeft laten n
brengen van ., nUrschuucrs" bij \'oorkeur gekozen uit de gr!jeaards,
'nOU\\l'lI en zuigelingen.

Sa de torped('('ring van de LH iûmiu verkochten zg in Belgiil
een prentkAarten-serie Kritgl;.-Eri"""WHgs-Karle, uitgegeven door
nr. Trcnkler &. Co, te l..eipzig, met ix'trekking tot de werkzaamheid
der ondt'ru'<'ërs. Kaart 11°. :] \"811 IIerie x.x...'"{[]} geeft een trouwell8
zeer onjuiste voor8tclling VIIII dc aanhouding der 1.Alfitatlic' door I,.'en
Duit8Chen onderzeeër (fig. IG). Uet ill goed er Mil te herinneren dal
in deze ijQhipbrelik moor dou 1fiOO niet-lItrtidendcn ztin omgekomen,
",naronder ook .Mevr..Antoine Depage, de HOUW \'811 den beroemden
1I\']gi8chell chirurg.

Overigenll moot OIIS lIiot~ \'erwonderOIl vun dc züde \'an heli die
moonen dat alle middel goed is zoolang het zÜn doel bereikt,
Ziehier Wilt een blad dat in lJuitllChlaod hoog lltaat aa.ngeechruven.
het H(JlIlbNrg~r j;'rellldetlblf'U, onll zegt in zijn geiliusttC(!rd weke·
liikllCb bijvoegsel YlI.lI 16 Mfi lul5:

.. [n de olD.8tandigbeden waarin Duitachlll.nd zich bevindt, dat \"8D
drie zijde.n tege1i.ik wordt II.8.Dgevallen met alle middelen dil:' wreed·
heid en trouwelOO8beid kunnen uitdenkeu, moet men niet "ragen of
('Co verdedigingsmiddel toegetiaan of vcrl)lJden wordt. mlUlr alleen of
het doeltreffend is. .!..I ,",,'at de verdediginjt vergemakkelükt moet
gebruikt worden i dat ill vooral ,",,'aar voor deo onderzeetlCheo oorlog
("·0 daal'f)m voor de \'croietigiog van de Dluilm';o."

..J. 11'. J-leymel: De dag cau Charleroi.

Wij hebben reeds getiJlrokco YllJl de Artikelen van lIeYlllel en
W. BloolII. De eerlltc geeft openhartig ztin voldoenig te kl'll11en ceu
-opgehangl'1I Belgischen prielltor to heubon gezien 011 bekent ook, dut
hil lIlellschen vnn harleroi gebruikt heeft 8181ev('lI(lo schilden tegen
ztin vgllndcn. Wti geven ecni~ uittrckael8 uitzÜlIlirtikel:
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Dt dAg nu Charltroi.

door .A ljrtd W"lt", Htyllltf.

Onl kualerie regiment werd ontladeo dicbt bij de ,.ÜandelÜ!l::e gt'enzen.
'"oor korien lijd Tertoefde het op een oeJeningueld wur de diTi.ir: ..-erd
bijcenTerumeld un welke wij al. "erkenDert t'erbondCD waren.

Velen onler werden reed. ongeduldig datxij nog langer moeslen 1'I'aehfen
naar het front op te trekken; wij hoorden het gedonder van het n'are ge"
IChut van oeD forl dicht Ol) degren•. rond hetwelk in die dagen he"ig werd
gllAtreden.

Men verhaalde 0111 van wreedheden die de 11Ilfl~n ie berge deden rü:t:eu,
wreedheden begaan lloor oeIl1'l'O<'dende bmolkillg die bind.jaren wa.opge·
hiut; wreedheden tegell onze landgeD<lOten••oldaten, burgert, ..,rouwenen
kimleren omwille ..,all ollze achendillg eener neutraliteit, die zij :r.elfte "oren
rOC'(!J duizendmaal g~hondell had.

\Vii ..,an onzen kant koohen inwendig OOI die aehanddadeo Ie .rellen;
~lIigeTCr2f'n Dit mun oorlogtdagboek zullen mi6H:hien beter den .taat
kUllnen IChildf'ren w.arin on:r.e g("('-t tOE'n Tl'rkf'erde:

Wu haallten allen onil ,.oor.....rl.&.
Slecht. vJ't!oetf'lld cen achtt'r te :lijn:
Wij blilken \'lIn grllOllChap 011 woedo
Tot dal heeft gexongen onl zwaard i
Gezongen h~llied der l'erdt'lging
Viln hcel diluitûnlligo lllnd;
In .tukken llIoet België vallcn
Vermoord en vl.'rbrand om ~iin tchuld.

Wij hebben nooit "rijcr geademd. dan tO(!n ""U op onzcn mars(!h aan geile
ltudeder grcn~en de et'rsle huiltl'n agen uit ~raak in brand gelloken ; toen
"'ti !en paIlOOr die .ith "enel had zagen hangen ..n een naburigen boom,
heen en .eer bengelend in dt'n .iDd (j.)_ 22), en loen ten laai te bet
gedruiaeb I/In den Itrijd -teed. duidelijker klonk __ .

(Zij kwamen dicht bU Charleroi).
De "-OOrtUl troep .... n hel regiment geleid door mijn niend luii('nllllt S...

ging ",ooruil in drafen ma.kte 'Iieh meetier VlD de burgen die Ie griJl)en
w.rCIl om als gijzel..... te dienen. Ongol'eer 12 M16 porlOllen, oude,jooge,
votta en nlagore, moeiten tnarchoeron vóór or tUlIlChcll de lanniefl; daar
enboToll had dit gedoolie \'&11 hetl'cgimcilt door kameraad. hot berl.'1 ollf
Tangen zich niet te ver vooruit UI wilgen.

1';011 ding dll.t mij ltoor !Jeaugltigde en een "oorgovoel gaf Tllolillell ongeluk
wa dat vrouwen en burgorelOflbantten in ""'oe.te tranen: eeneroodbarige,



wierp ltÎeh al een ratende op den grond en laakte luidejunnerkreten;
anderen a('hler on. de magere armen opgt'-he1'cn, bedreigden on., bOf',..el
wij herbuldelük un allen vcrzebrd hadden dat zoo lang on nieD O1'er
kwam, er ook nieu zou gebeuren met hur mannen, hur r.onen, hur
Tricnden en baar minn...... AI die beteekennolle tooneelen lpeelden zich
.fin de tij.uaten,

1..00 gingelI wij nog ongt'Tccr tien minuten \'oortjdestMal,.'ll&gebeel
verlaten, de buizcn slovig gOllolen, balken lagon \'oor de deuren, do blinden
waren aUOII ge8lnten: Dlell hoorde mels.

De allj udanL kwam 1'Iln liChter opgereden llll ht'll.Cht 0011 ofIIlldere tijding.
Op dlll oogenblilt r.ei ik (Ol me zelf;

~Nu i. het lecbu oen k,..e-tie v..n e':lIigt' minuten en de sehurkeun!ken
gun beginnen .,

Het ",ujui t op het oogenblik dat mijn l'Tit'nd die un 't hoofd rPed. fin
een donker!.' lijn dwan o'er de traal be81lf'urdfl, aall epu burger vroeg:
~I':en b.rrikade!''' -.0 neen! ,Ie .poorweg!" wu bel .nl\\oorll, eli lege
lijkorlijd klonk een oohl aah'o van inrant~ril.' o"er de barrikade in onle
richting door de naU'/l'B Ilrllal

Ik ug twee of drie ruiten \'lUi de voorhoedo vallen flll lIlet h('ll rolden de
gijzel"afl over dell grond; mijn niend .tond rooht op bij zijn l)aartl.

I)lIarop volgde een geweldig 8nel vuur, argewil6cld door salvoa: het wa"
OUI onmogelijk om Ier 'ijde Ie ontlnappcn: wij keerden naluurl!.ik leralond
oln en renden terug in de ritehling "an .aar .!.i gekomen 1Ut('Il; bel.a.
een "'De:ite "enolging, over hobbeligt' keien met kogel a('hUlr 011$ aan
fluitend

')..rdell YÎelen het een lIa het A'ldE"r.
T~II e<'hler 1>e~1I I)R~ t.oen wllre bel; hel "uur werd 1I0g he"iger: ,Ie

kogeilitwarnell nietalleon \lil de buiten, maar ook 'l'an rechh en link uit
keltlcrR"ten, \lil de vcn8tcfll, van de dalten, en reed8 301 "0 !)8urden en "ele
ruilE"l'8l11gcn dooreen!ft!mcnJttl,

Die IChurken trachtten ook r«hti en linirJ hun hangels uil te werpeu uaar
onl hij~nd leven, t6rw!.i1 zij van ach leren tonder ophouden !~l'n om
door een regen van kogelI OI1Zt' kolonne te dooll It'rugkeercn dif' bard \ ocht
(111I ,ooruit te komen ....

Van voorhoede waren '/I'Y nu achterboede geworden. en wü lnoe;oleu nu
lIiCl1 hoe lI'Îj on ...eder wnder aau luiten bij het hoofddoel nll den lroep,
In du allerecrIte pl..ta u.mN' "'ij .rjjzeluflJ, cn onder hen phtoor.: ka u
1erie en Ilrlll1erie mllrehcerden niel mtoer alleen eu :f.OlI,ler bePlChermillg
lllaar gefhtnkcerd door inrunteric en piolli"rI: mell leert .pQ('t1iK uts men
cell~ lil den vnl is goloopen.

~Iet grOOle moeite kwaluNI 1Il'!i nog juilll door lIellrlllell te midden nn
rook teil !littl'. omrin.rd ,Ioor vlamm('11 die "'''ii zelfont. toke" haddrn: men



hoord ,.-oortlluf'eod heL onlplofr~n der patronen - nu zonder leb.de aan
t('l rif'hten - die in de huiz('n lagen opptapeld. ell daardoor de niend·
lIChappe1iike bedoelingen dl"r noegere be....ouel'l ferriedden.

Zoo bereikten ""ij een groot bouwterrein in een aodere 1'oor,tad en
1'onden daar on. 3e etbdfOn me' alle!OOfWn fAn andere troepen en on;&('
rÓ'''''rve paarden ...

Eer~t \awr tDen 'A'U hun uniformen gewonden hadden, hebben,..y ge
weien daL hee balaillolle van de bHle Io'ranllehe inf.nierie overal ver
"I,reid \\lIren om hel vuur Ie organisecren en te leiden van d(· Helgiaehe
burgerll lichten en '"lUl de wrÜl<lhullcn, ..•

Ik gllr hove\ /tan de rUimen 0'01 nllall de p"lrdcu te lOOllell, 011 liet d('
lluitcnpoort openbreken "t" an oell der groote fabrieken ll811 dCIl Of''I'er 'all de
ri1'i('r om rekel' te zün bjj onl':@ lt'rugkom.t lIi!'t""n dbr uit te worden o,.-or
valh'n door groolere krRchte"..

)llII.r "'!I ,ondon "ionland !noor dan tweo werktuigkundigen (he 1'ree·
&clijk jammerdeu eu onuiuprekelijke I.r.rdll .... 1rt'U. en die ou~ dadelijk
vertt'lden llat tot dien namiddag tOe de fabriek 1'01 ....... geWeett met Kbut
tl'r", die zich nu 'I'enpN!id hadden o,.-er de ".burige hooglen" Dil gerucht
'"t'~prciddezich. Ik meende le bemerken - ik werd er koud 'fan en ilr: boop
ah!Jd nog d'l ilr: mij 1'ergllt heb - dat mijn ruiters die anden wo dapper
'A·arell. \ ol"lrekt lIiet begoorig waren Olll 'I'erder le trekken; bUll png .... erd
lt<"el1. 111lg'l.RlIler: z~ WMren leed omzicbtiger ell gebruikten ~t~1meer
ltid OOI J:il'h 1'10 burgert mee ten te waken, Kortom ik ug mü genood,
l:aakt ruil up te treden tegl!1l Inijn eigen Ir()(!pCm, het me&llt hllrlbrekentle dat
iemann in den oorlog kan ovt'rkomen. In ('Ik g01'l1 ik bereidde m!) er op
voor lIlet b1O<!dolld harr, "lil l':clfll dit uitllf8W vooruitzichr, ollder oogen
1(' 1I\l1ll{'1l •••

h' 'fII~/ !llId Kiil18tlrr. JIl.1II,IRri 1\115 (X 111(' jaargang, 41.' allevering).

11'. Bloem: De l'eldlocht der gruwelen.

Kapitein Walter Bloem iJ een zeer geziene schry"t"(>r iu Duitseh
land, Wit'llll roman" op dit oogenblik Ii~cn uitgei!tald in de reizende

bOI''- wiukel .. illKCricht in onw lIlations. Om ('n "olle de onbe'lChaamd
b~id t(' kUlIll(·n proeven \'an hel artikel dat "ti gegeven h('Cft in de
j\'iil"jl<rlu Ztitt,,'g, moel men zich ('enJt te binnen bn'ngen dat hti
adjudaul iJ VII.U Baron ,'on Bi.....ing, en zich dus in 11(' gelegenheid
be"intlt om juist\.! inlichtingen te verkrijgeu, en daarenboven ook nog
(1l\Il':Ün urtikel ver~ch()nell i,dell IOdell ~'olJruilri 1915,dat wil zoggen

up et'U ttid~tip dat de w!larheid bekend was Itan allen die IUUtr
WenltChlt'n te kenllen. lIel ttrtikel ie belRllgrÜk genoeg om geheel door
on8 IC' 'it'ol'deu vertaald,



I.)e veltltutJltt tier gruwelen.

door If/(tiltf' IUMIIL

Sedert Zet maanden werpt de halve wereld zich met Itee<b herniellwde
Ir.rachlilinlpauuing logen dell devigen muur van In811110n, paarden en
wapentuig, waarmedo wij onl Taderland tegen elkon io\'&1 hobben bohOl:!d
_ ell tegen do Tole grootc IItukken Tfoomd gobied, die in de e(lr Ie dagon
van onr.en lieren moed onl ill handen zijn gevallen,

Wij allen welen wat met onl gobeuron zou, indion onzo "ijulIllen er in
Ilaagden dien muur te vorbrijzelen. Gruwelell zoudeu over lJuiuchl11nd
wordell losgelaten zoo groot, dat 1.01f8 de grootste \I'llndlulen welke wij,
nl~ar do lasterlijke aantijgingen onzor vijanden Mn de Belgen r.oudell
hebben aangedaan, daarbij onlc.huldig killdorspel1,Oudoll gelij ken, l>er.elfde
vijanden die met 'geheel hun hart branden van vorlllngell om Duihehlalld
te veranderen in eon elapeilluinhopcn, doon op het oogenblik hun beRt 001
on. nationaallegor verdacht te maken lIls een horde vall lJandielcli en
Hunnen, omdat on7.e ll'OOpIln in do ool'lte wekelI van den oorlog lil Blilgiit
de maatregolen n.u Tergelding bebben toegepast die de krijgswet ver
oorloon, Til het grootste geheim natuurlijk, wordt stelselmatig {'('Il n'r
!tameling Tiln stoffelijke bewijzen tegen ons bijeengebracht in de landen
die wij bezetten en die door ons worden bOlltuurcl, Agenten doorkrui'en do
,teden en dorpen van België, zetton ûeh op nis roohterl! vall ill/ltructlo,
brengon verhalen vau ooggetuigen b!jeeu, on hot on betrouwIJare materiaal,
dat op zulke "qjze vorgaderd i8, wordt omgewerkt in ver&lllR'cn, eenSlltio
neel genoeg om iemalld te doon hui veron.

Volgen8 een vlllltgOltold plan worden dan de kolommen daarmee gevult.!
nn de dagbladen die 0118 vijandig gezind zijn,

Ongelukkiger wijze vindt men ook in onzijdige landen een r.ekero pl.'r!'
bereid om deel te nemen aan delen veldtocht vao ophillling tegen onl,

Wij hebben onl deze ullv.non op dcn hals gehaald door onr.e o,or
winningen, Indien wij or niet in gollaagd waren den oorlog verre te
houden van on1.e grenzen, :.louden Oll:l:e vijanden in Duitschlalltl gruwell'n
hebben bedreveTl, waartogenovor do geTolgen van den strijd der Hl:'lgi8Chl'
vr[i80huttors slechts kwajongolll8trekou zouden gelehtlllen hebben,

:Men trachtte riob eona 0011 voorIltelling te maken VRn hetgeen do kor.,,"·
ken zouden gedaal! hobben te Borlijll en de zwarte loldaten, do gourklias to
DU$8oldorf or te Munehen. Maar tot nog toe 7.ijl! zij 1.00 ver niet R'ekolJlen,
ell zij zullen er nooit komen 7.oolaug ouzo honderdou van legerkorpaen lIiet
gevallen zijn tot den laal!tten man. En terwijl wij aau lIio" andere tlenken
dan aan deu strijd, kunnen onzo wOltelijke 'ijandon zich ton minijte n'r·
oorloo,en onl vau gruweleu te beec.huldigeu zonder eonige vrOOI dat lQ~n
hen dAarVILII rekenMlhap r.al vMlgen. Wilt de kozak heen gedaan dur
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gind. in het onbekende en afgelegen OOlItelük Pruisen ....aar mell niet
reilt, dat i. TAn geen belang. dat nn .erborgen blÜven in het half-dui.ier
dat .l1e ubn TAO het Oo!tten omhult lIaar .... t gebeurd i. te Luik, ce
LeuTf'n, te Din.nt moet worden blootge"leld aan 't felle liebt dit de
...~terse.be .olkere.n ....erpeD op alle openbare uken.

Due .eld&Oebt tegen onM Toorge"'ende gruwelen beeft een dubbel doel.
l>e beln der wereld. :lelde ik, i. in oorlog tegen OOI; de andere beln,

buiten dl' Duitltehe wereld. ziet toe en lrfaChl. Tot haar in do eente I)laau
i deze veldtocht gericht; de ollzüdigen mDelo6n gemobililCerd worden tegen
on•. F;out on vooral W1ll het noodig hctidoo te handhaven dat wü de Bel
giloho onzüdigheid ge~chondfln h"dden. Onze ontdekkingen te 8ru~lIel

heboon dit verûnllel te niet gedRall. DOllrOI) i. het .lilzwÜgen gevolgd.
De BeIg;AChe regeering IC Hano - diezl'lfde regccring die ge\'lueht ill

bÜ OIiZO kornet, aan den Duitsehen Gouverneur-generaal de zorgoverlatend
om dl'! ordo te heutelleo en hl't leTen mo~lük te maken l'(jQr millioenen
inwonen aan hun lot prg. gf'ge.eo - moet tOl":b eeni~ bezigheid hebben
nu lil aau on. den plicbt heeft .rg Ulan om haar land te regee~n en
te belturen.

Zij .erzameh nu een buudel bewgltltukken ~n het DuillChe leger, dit
wil leggen tegen het J)uit8Cbe .olk OIO onle wilze \'au oorlog.Ol":ren ver
dacht ie makeu en de oor onzar ..'apeuen te bemodderen.

Hel kilO loer goed mogelük zÜn dat do 8clgitebe regeering er i" .lag~n

zal in een groot "lILAI ge\'llIeo het \'erlnoeden te wekken dat onze troepen
in ho~ begin van den oorlog, de "eer vluchlige grenzen o.er8Chreden
hebben tU!lll.lhen hetg~ll geoorloofd is in w(lUigl' l.elherdediging en wraak
maatregolen volgenll de krügt"'eUen, en dll.tA1!no wal 8Chendin~ VRn het.
volkenrec.ht genoemd IDOOt worden.

IIÜ die maar eclligtziu. on volk elI on.leKer kenl. i tersloud berrid 0111
toe te geTen. dil indi'.lo die grenzeu overlChrel!8n ZÜ", dh jUill1 het f1Cnige
geul brlreft waar on. ItTafreeM eD ongel1ViJreld dat vau alle volken. het
frit ougeat,..O laai vin 108 .er gedrf'\'en wettigt! zclfl"erdediging. "'aarbü
dl" aange..lIenl" door vrees en anglt bUilen ziellzelf geraak!.

A Ileen degene die met onl die tildeu heeft doorleefd, die met on~ b~lltre-

tien en geleden heeft. kau :r:ich een juin lHtgrip .ormen van den Kl't'ttea
toettand TRil one!eger toell bct lÜn weht in Bi'IJti~; begon.

Wij waren nluwc.lÜkl honte1d Vin dE' ollfzaglÛke en IfgrijtelijL:e Ter
baling ...... rin de ougc!oofelüke gewelddadigheid \'80 dCIi IUlnval Oli,

geworpen had. Op bevel ouur leiden overlChreden wil de Belgitel\l3'
grens in de .olle overtuig;ng dat het mOOI! gebeuren, dak dit het eellig
middel Will om hut gluillflrig plan oll:r:er vÜ'lIden te weerlwall. FlIk ollzer
hld rood. oen Taag .ermoeden dat Belgiil ook tot het komplot behoordo.
Jotu.llChl.'D mochten wij hopen dat het gelond Tcr.tand het 8elgilChe Tollt



cr toe brongen 1:0U onze troepen vrijon doortocht te vorlcenen, onder
plechtig IJrotOllt wel is waar, mallr toch de gew(lren in rotten, Wij 1,0udeu
(Ir OIU in getroo8t hebben nl8 wij hol. Bolgi8cbe legor - over welk.8 milita.ire
houding wij geell enkele mocuing haddon - tegen 0118 hadden zioll 8huw,
Wij zouden het begroJlOTl hobbon al~ dat wa8 gebeurd, Onl,O oonte leger.
korJl!len 1.ouden delle minder!Jeid iJl ridderl!iken strijd hebben verllagen
en bet tot eervolloovergave hebben gedy,'ongclI die het 1I0U vordiend hebben
om IIÜn dapperen tegtlnstand.

~Iaa~ het liep geheel "nd!'r•. 1I0t HclgillCho leger ben,md ûeh in de "es·
ti ogen en aan de grelll waehtto 0111 geduldig niet bet le!."Cr in openlijke ge·
vechts.poaitic, rolUlr het üclgillC-be volk, de burgerbevolkingdio onl beloerde
met geladen geweer. Op vorraderlijke wijze schoot zij onze voorhoooen
on onze patrouillel noor, vuurde van uit verdekte llChuilllh,atllen in
bOlWlhen, uit dakv!'n8terlJ, uit keldergllte'l met razende woede op Olló':e
troepen. De BelgiilCho rcgeorillg is ,"erantwoordel!ik ,'oor doze gruweldaden.
Indien do be,'olkillg van allel plall.taen de wapenelI tegen 0118 0lllllI.lU, dan
leomt dat door dat zij de burgerwacht in den oorlog heen betrokkon. Hol·
daatjo speIon i8 toor oll8chuldig in nede8ttid. maar IJrongl in oorlogsliJd de
vVTlIchrikkelÜk8to "orwarringen towoog.

Dat afgrijllclijk loort oorlog i8 het eenige ding waKrOl' 0118 lJChiltcrcud
leger niet wa voorlK-reid. Ue zorgvuldige opleiding on olltlerriehtaan onte
officieroJl en mallachappon gogo"ell bereidde hen "oor op allo gobcuri!jk
heden die men in Mn krijg kan Toorzien, IUllar dit geval WIlS niet voorzion.

.Nicm~lId onzer had er o"er nagedacht wat hol recht en de plicht 'lUl den
solllaat i.!f onder %ulke omltAndigheden; geen onkel 80lied bogililOl "oor bet
gedrag der O't"eraten wa. gevormd of omwikkeld. Ton laatate word de
k we..tie ollgolost doer hot instinkt "an iedoren oversto, "8n iederen troep,
zelfs van iederon mun,

111aar er ia oon beginsel dat wij allen tot het onto maaktcll: de misdaad
""U iederen persoon moot worden uitgeboet door do gemoomohllJ! waal·toe
hij behoort. liet tloqll W8l\r de burgerbovolking op olltotroepen ,·uun.
wordt in brllud geuoken. Indien de schuldige niet gevat word', dl.in ,.allnell
onder do bo,olking etlnigo vertegen y,'oordigera kieton die zullen lA ordvn
doodgeachoten. Vrouwen of kioderen zal men uietaanrl/.ken tell1.ii xil be
trapt wordon met wape.nen in de haud. I)it beginsellcan hard seh!inen en
""reed: het ia on.tllan door hetgebruik, in de mool'rnel':oowel als in deoudl'
oorloJtagt'lCbiedeni8 - en loever men zeggen kan - het i. ook erkend,
Daarenboven. het 't"indt z!in venchooning in de theorio "Iln iKIhrikMall
jagiug: m'ID ilJ verplicht cr gebruik van te makeu als OOn middel van vcr
IlChTikkillg. De on&Chuldigen moeten 'ijden lUOt Ile llChuldigen 011 ~elfa ÎJl

plaat. van dOllo ilUlt.tun al8 zij niet kunnen gevonden wurdell, niet omdat
oen lil istlrijr bllgalltl ijl. lrllUl.r opdat ~u Ik Ulisdrilf !liet tal herjulaid worden,



)}OqMlIl in brand steken, g!izelMri dOOlbchiet6n, do iHH'olking dooimcercn
"Qn een dorp welks inwoners met de wQ!Mlnon in de hllnd zijn ge\"l\ng('11
g(,IlHUl.kt, dit alleB iB niet zooz!lCr eon dAad van wraak aiB wel een teeken
"11.11 alarm voor hrt deel deB landB dal, 1I0g niet iB b('zet, Er valt niet aall
t(' twjjfelen dnt do branden van Battiee, lIer'fl', I~euvon en Oinallt in diell
1,Ïn A'o\\erkt hebben. De brandun, het vl'rgot.ell 1Jl00d der oorete oorlogs
dagen, hobbelI do groots 8elgi'lChe 8t-edOIl' j:t6vrijwll8rd tegen de bekoring
om de zwakke bezettingen !lall te "Qllcn die wij da8r koodell achterlaten,
K811 Il\on l'lieh verbeelden datde hoofdltad YRn BeigW zou bebben "ordrageo
du wij binnen haar muren optreden en heeTlChon Rlsof wij thuiB waren,
indien zij nii't piddl'rd had voor onzo .,,'raak. en ill(lien zij nier Bidderde
;(el f~ tot heden toe ~

))0 oorlog is geen gezelilChal18ipeJ. Do uorlog i8 een hciBeb \'uur; hij die
het onvoorzichtig al1.nraakt bTlludt ZÎrh Ilo hand, do ziel, het leven. liet
l\rmo "orblillde 611 bedrogell 80lgische \·olk ill uen IIAchtolfer VIW dit lot
gewordoll.

i',ekOl·. lllen overdrijft sterk iJl dcu vroemde: 011 wij weten waarolll. Do
gCoUIhicdeni8 "IUl de g08Chol1d~1l uOUlrltlitoit heoft uitgediend; dll.aroll'l nu
in JUlllr Ilhuu! delcgclldo der KIllIllen !

)lltI\r hij llîe liegt verzint 8leeJlu zeldon hot geheel. Onzo vijallden lullen
t't'lIigo ~eyallon kunnen viuden waarin ()IIJtO trOOI)('11 het rllCht van wettige
~...Ir\('rdl'digil1g '~!în to buiuw gllguu, Hot recht ell de plicht om 'lJhrik iu
te oo..'zi'mell zijn dl\ll.rvll.u de oorJtMk.

Hij die rN:htvaardig wil zijn tegtnover ouze legertI 1038 niet alleen
oorJt'dcn naar de daden, Ilij IDoet ook rokening houden Olet den gooste'.
10C8t... nrl \'\ill\rin wH verkeerden toon wij Iiol~ii; binllol1,·ielcn. Wij kwamen
niet nis vijandel1 in dat hlnd. dat velen onzer en l.elr.ll do nleelton OOl'.er
aanvotJrller8 bemindon ah een schoon. b"ft-llIVrÜ 6n Hiendelijk hUil] waaraan
velen zicil verbonden gevoelden door l\llngenll.tIlo Oll bl!jde heriunering<ln,
Eli flll.lll buhandoldc OM als een troep wildo on govl\llrlijke beesten, ...
terwiil \\' ij 110~ boef,len \· ... 11 aandoening bij de godachto /lRn den gluiperigtln
Il.an\lll dio Oll~ "1111 nllo zijden bedreig\le,

Degeno die ons r('ClJt willateu weriervlI.ren 1:ltl hoven alles trachton zieh
in ollze plallt to 8tollell zich rekenllChaJlle b,,<,,\·en van helgeel! wti omler
T"n,lt'll ":11 dlln zal hij onll begrijl)CIt 611 erkcnucn dat het M:hild der e('rc
Tlln /)nl Il'gor zuiT('r is gelJlovon vlln 11lle 8met.

1)1,'g...no die Oll~ recht wil 11Itcn w<'denarenl ... ' :\19:I'r dal isjuist WRt zij
ni"'t willen, die deze ~veldtoeht yan gruwelen" hebllèo op touw gezot. Z!i
willen Illoohb II1.~teren en niet8 dRil lasteren 0111 legen Olll:! op Ie zotten,
C€'ut de I1l\tiiln die fllen zoo ougllarno \·roemd ziot blijven aan dC1:en ... Ig....
m"'('lI!'1l lIfl.u,·..1 op Duil!lChhuld, ou dllll nog een andere uIItie bij wolke
h..-llltu, dil laster meel' zeker iB "iju rloel to bereiken.
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liet Belgisube volk begint te herademon, ruatig te wordeu, ztin werk en
'""!in gewone leven te hervatten, F..en vute hand, die I\onder te verdrukken,
toch Iterk il al. !izer, leidt de bestemming vlln bet verweesde volk en laat
zich o\'eral op weldoende w!ize ge\'oolen, Dit moot natuurlük niet worden
toegelaten. Men kan iu de ziel van het Relgisehe volk de zoo zoor
geweu!lChte gevoeleus lIiet laten in,luimeren \'an oproerigheid, van bedekt
\'arzet, van baat in het dui.ter ,'erborgen. Dat is hetgeen de w veldtocht
der gruwelen" op het oog heeft. en dat is misschien de eeuige reden "001'

ltÜn bestaan.
Reeds ,uaauden lang heerllChte het dilzwÜgen over de gruwelen iu

België. Do kathedraal vau Heima Wlli het eellige onderwerp dat dienst deed
om de legende der BIlrbaren in 't leven te houden. Plotseling herinnerl
men zich de twee eerste weken van don oorlog. :'IfeIl hn.d er nog uid
gelloeg7.allm gobruik vau gemaakt tegen de Dui~llerll en er viol nog heel
wat voordooluit te halen. 8n plotlleling vindt men een oJlverwachten hond·
genoot. Een hooge wallrdighcidsbekleeder dor Kerk, wieus 1,licht het 7.0U
geweord zÜI1 - gelÜk hÜ plechtig beloofd had - mede te werken Illl.l1 hct
hel"lltel van den "rede in het ongelukkige "clgW en om de 61ol{elijkheid tt'
lIChcppoll em gop.arnenlijk vruchtbaar werk te doen, plaatst het gezag \'111l

zijn naalll aan. hoofd va.n dezen hatelijken veldtocht. De GOLlvel'lH!ul'
gellerlUl.l ht'Qft zün klllmte niet verleren. IJ ij heeft de schatting zÜu<.'r beo
wondcring tOtlgckentl aan don herderlüken briefzoo schitterend geiIChrevcn
wll.lIrin do Prills der Kerk do lIChaHen van zÜn hart uitstort. Maar hÜ heeft
dien brief I1IIolU juiste wIlarde gellChat, dat wil zeggcn,lI.11 \'oortkoll1ellduit
over.lr!iving "IUI pr!izenswaardige ge'foolens; Zijll Illodel!jden IlChenkcu
aa.n heli die lijden, dell plicht vervullcn vall te troosten en do hooJllevendig
te houden. Deze f'ijne gematigheid heeft bll.ar vruchten gedragen. Do Oj,!>er
priester der katholieke christcn heid heeft i Il zÜ n hooge wijsheid erkend dal
al wat de DuitB(lhe solclaten i'l Belgii! gedaa.n hebben, niet kan bescllOnl\ d
w01'don als 1l01l beloedigillg jegens den gou~dill1l9t, dllt de Duitsche 01'1.'1'
hodol1 hUll bCllt doeu om aall alle Belgische geestelükeD lichting l'Il eerbied
to bowfjzon. CII dat daarenboven hct gel<lhil omtrent dell KlIortlilll\I ....'n!<
gef.linuigd. Mllar do ~ vohltocht der gru welen" slalLpt nog niet, Zü zoekt cu
roert zich en oefent ha.llr werk uit in het duister. rukkcnd ell plukkend aRn
do zenuwcn Oll 't hal'~ .Ier Belgen 0PUlltZÜ niet :l:olluer wltntrOUl\'ell en hate
ltike vÜautll<lJlap de zegeningen zoudeu gade laan "1111 het Duitsche he·
atuur. Om dit dool te boreikell zUn geen verdachtmakinl(cn te onhandig of
te afS'rÜ~elijk, ~~n lJIell zlIl dat dool zeker bereiken, zoo nietl'>llder verstuu
(lige personen en ondel' hell die tot oordeelen bevoegd t:ii.u. ,,',tt ten minste
toch ollder de IUIUlsa die zoo uitermale toegankelük iK \'oor do meest geweld.
tlndige gevoelens. Maar genoog hierover. en meel' dan genoeg.

De Duitsche lcgerhoofden, de Duitsehe bewindvoetIen in Belgiii zullen
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bUll taak b1tiven ,'ert'uIlen met een kalme verachting van al die ellendige
knipertien. Zij :tullen den stapel bewijll8tukken wegschoppen die onze
v!ianden in het duister tegen ollze legers verumeld hebben: die modder
kan hen niet deeren. De Duitsche soldaten tegen wie deze laster-cltmpllgne
gericht is zijn heden naar alle windstreken ,'erspreid. fAlll groot aantal
hUIiDerslaapt in den kouden l'!iandelijken grond. Andere bevinden j;ich in
Duir.sehe hospitalen of vertoeven ah l.:rijh"Sgevangeneli ergens in een con
centratie kamp. En een deel- een aanzienlijk deel nog. God lIÜ dauk! 
strtidt in de \'oorsle gelederen, stouut wet Zijll ondervindinJr de jeugdige
strijdmakkers pars onder de wRpenen geroepen en loon in goede verlltand·
houding met de inwoners der bezette dreken. - metde inwoners die I'oor
een groot gedeelte gevoed worden lUet :r.Ün brood eu zij n loep.

:Iraar bet vaderland waarvan tot nog toe deze helden de ,'erschrikkingcn
van den oorlog verre hebben gehouden door het offer VRn hUil leven, dat
vaderland dankbaar jegens ZUil leger, trohcb Ol' zijn leger, ~al zich niet alln
bet wankelen laien brengen door eeu stelselmatige vervolging wier doel
Illaar al te duidelijk zichtbaar is: voortgann met bet hart der neutralen van
OnS te ven'reemden gelijk bet hart van het Belgillche volk dat onder het
het Duit!ICh gezag gekomen is.

Want de logica der fciton zal ten lall.tsteoverwinnen. Oe I'aste wil "11.11

ollze IlOIdaten en van onll volk om te overwinnen zal het gewililond verzot
der gëallieerdcn vernietigen z(\Qwel als de Ill.lIter kruipeud in 't duister.

~~en natie dio in 0011 kameraadschap hecht als ijzer, haar weg baRut door
een oceaan I'lln bloed en gruwelen behoeft zich niet te bekommeren Oill

polemieken in dagbladen noch om bewijsstukken die dienstvaardige
handen :r.ich beij,'eren om op te lltapelen aan den oovcr van dien oceaan.

KjjlniM;he ZeitU'Ilf), 10 Ji'ebruari 1915, 1e ochtend-editie.

Moord op een gijzelaar.

Op het gebied vall schWlll1teloosheid is het reeds aangehaalde
artikeltje dat terloops het doodsohieten van oon ~~rll.lIsch gijzelaar
vermeldt, insgolükll zoel' teekenend. 1\10n ziet dat do dood vaD de....cu
mali, neergesehoten omdat het Jt'ransehe leger cr niet in toestemt het
bombardement te stllkell, \'olstrekt geen ontroering 0l)wckt bij den
dagLlndschrüvor dio het g'cdrug der Duit8chers gchacl Ilatuurlijk
\·Îndt.

Ourlogsbeellltm.

.. . . Eon del ,; b :'cllhuis Verr[j8t aan do hoofdlltraat aan het einde \'IUI

cun groote biuuen plaats afgelICheiden door een hckwerk "an ijzeren 8lM"en.
liet is ongorept eu dient tOt wOlling >lau eeu rcgiment infanterie. Daar-
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wgello"or ligt de govel in puin vall olJlllJobouw, mcl9(!11 OllWllllr&(lhijnlijk
na.nstollorig uiterlijk, wliarop iu gouden lotten hot woord ~Bnnque"

prijkto.
Terzijde heeft men oen groolhulldel in granen en een groothandel in

wijnen. Dit .dles behoorde aan oen enkelen mcnsch, Men mOlJllt hem dood
sehieton allt gijzelaar omdat de Franschon niotwgoTlBtnll.ndo allo waarschu
wingen voortgingen bommen op die plaats te weqlen. Jn hot wijn-mngazij n
"ond mon "oorradon ,..nllietgedachte wlU\rde. Naur IlCltauing ie er metr
dan con huif millioen literil roede en witte wijn van uitetekollde loort, .uOIl

pompte do wijn grootelldeelB uit putton on hU werd begroot nle een oude
kennis door de kaUloradon LU de buurt on van vorre,

Db ~rijklU\rd" van dit sladskwlll'tier hlld oen gelukkiger tegenhanger,
die nog bijtijûiI zij n beil zocht in do \'lucht,

K, 7.., 21 I?eb~rullri 191 ó (Liferll/lll' !md UlderJwltuliffilblfll/).

Uubesclllwmdheid in 't plunderen.

WU h('bben ook reeds \'ermeld (bI. 159), in "eroond mOt de 8telllCl·
matige plundering beoefend door het Duit8l.lhe leger, dat de verzen
ding van ,.oorlog8buit" openlijk ge8chiedde. In dit.opzicht hetlft Illcn
de onbcschflamdheid Dcrgen8 verder gedreven dan in de 3rllll8vllllei.
AI do landhuizen zUn natllurlük leeggeplunderd door dti officieren,
A18 do "illil.'8 onmiddollük RUil de rivier gelogen waren , werden .1('
meubelen ,'ervoerd op een klein stoombootje, l.'6n vnu die toeriilten
booten die in den zomer den dieuIlt onderhouden ttlMChcn Nameu en
Dinant. Bet vnartuig hield slil "oor iedere "i lIs, en zonder da.t men
de minsto voorzorg nllm om de IHLtuur dor handelingen te verbergell,
werden piallo'tI, frn.l.lie meubol8tukkcD, pendulell\lleIJilderücn .. " 01'
het dok geplaatBt. Om een onkel go,'a.1 onder honderd andere te
noomen, zeggen wii dat ,11' vi~lll van ;\lovrtHIW Wodon te Oa,'o op die
wjjze geheel word 11o'Cggehllald.

De ve,'stikkcnde gassen.

Dikw!j1s gaan onbeschaamdheid en vernwtelheid band aan hand,
Laten wti bij,"oordeeld even aan I]('t geval der verstikkende ga>l~en

herinneren. Artikel 23 alinea (' ,'an het IIlli1.gsehe Verdrag ,'erbiedt
het gebruik vnn vergiften. !teode hti het beleg van I~uik nlSuktt'1l
onze "Uanden gobruik "lUl uommen dio op hel oogenblik tiN
ontploffing giftige gassen ver8llreidden j zelfs generaal Lell1all



ontsnapte daar ter nauwernood aan. Men kon echter nog \'erouuel··
~tellen dat dit gas een oll\'ormijde1ük 'gevolg wus van de olltbnlnding
der springstoffen waarmede de bommen geladen waren. )[uar in April
IIj I5 begonnen de Dnit&Chers eelJsklaps hun tegenstanders to beschul·
tligen dflt zü gobruik maakton \'an vorstikkende bommen (zie de
o~fieieele Duitscbe mededeelingen \'(Ul 9, 12. 14 en 21 April), l'egelÜ·
kerrjjd maken zij bekend dat hun scheikundigen , veel bekwamer dan
de Engelsche en J:~mn8che 8f'heikundigen, stoffen gingen samen·
voegen wier ontploffing g:u>een zou loslaten veell:lchndelijkcr in hUil
uitwerking dan dil' der vüandelUke bommen. En werkelijk, op 22
April lielon zij hun nl\lIml op de loopgra\'en ten noorden van Yperen
\'oorargaOtl door een groonachtig·gele wolk die de E'rallschen en
Konadoozen bedwelmde en verstikte (N, R. C., 24 April 1914, och
tendblad, - en bI. 322).

WOlIlU, de vnlschheid der hoo~moedige Duil8Cbe bewNingen
springl terstond in 't oog. Zij zullen niemluld doen goloovoll dat zü
tusschl:ln 9 en ~1 April den tijd gehnd hebbon om de stoffen to
ontdekkl:lll geschikt ow met goed gevolg vergiftigende dllJllpen 108
te laten, die in voldoende hoevoolhoid te bereiden, en de cylinders dil'
er mee ge\'uld waren op het gevechtsterrein te brengen.

Overigens kunncn wU hier bUvocgell dnt wU wisten sedert het
einde V(lll .Maart, dus \'óór do besohuldigingen tegen do Frflnlleben
\verden uitgebracht, dat de I)llitschere proQ\'ell namen op grooto schaal
in het vliegkamp de Kiewit. nabÜ Ua88Clt. Zü vorslikien dMr honden.

)100 mAg verondt'rstcl1en dat zij apoedig il17,agcn ecn weinig te ver
gegaan tez!jn in hUil onbcschllflmdheid, dMr Die Wochellscltau in zÜIl
nr. \'an 3 :\Iei 1915, sprekend o"cr de gebeurtenis \'au 22 April, zegt,
dat deze Mllval "op behendige wijze werd gebolpen door techllisebo
middelen",

Bestraffing van b/wgers VQor militaire verrichtingen val/;.
het. leger.

:\lll8r in elk gova.1 de palm van oobescbaamdheid kan niet worden
betwist IULO de hoogere overhellen. Wat zogt gij wel van Baron von
der Ooltz l wiens bekonmakingon lmnkondigen dnt hU zonder onder
8CIHlid te maken onscbuldigen onschuldigen stm/fon zal (bI, 165). In
de bekendmaking die hier \'olgt ziet IDen ook de geesfe8gceteldheid
dOOfsehijncn "\'1111 den Duitileher opgepnftmet hoogmoed, die denkt dat
hem i1l1c~ geoorloofd is tcgenO\'erzu Ik ecn achterl ijk volk !LIs de Belgen.



W ft I\rsch n..d lig.

In den avonu \'ll.1l 25 eplcmber :tUn de !poor\\'C~ en tcl('gruflUnen \'er
nicld op de lijn LOfenjoul·Vtlrtrijek.

Dientenge1'olge ZUil de hme genoemde plutlCn op 30 Sl'ptembér opge
roepen 0111 lIa",n.1I rekenschap to g('ven. en hebben gU:telaars moeten
uitle,.cren.

Voortun zullen de IJlaal8en die het dichut nabij de plek gelegen zijn
waar dergelijke dingen gebeurell, zonder genade daarvoor gCltraR ",·ordOI1.
onverschillig of zij in tic zu.k betrokk('n zUn of niet.

'l'e dien einde zijn gjjzelaan genomen in alle pluauen nabij ijzeren
wegen gelegen, waar dergelijke feiten dreigden voor te kOlDen, en bij de
eerste poging om de'I}()Orlijncn, de tclegrufoftelefoonlijllen te verwOO81.en1

JilullclI :tij onmiddellijk worden doodgeschoten.
Daarenboven hebben alle troepen bela,t met de bewaking dor epoor

wegen hevel ontvangell iederelI pClUOOIi nOOr te IlChieten die op 'I'crdaebte
w!izc 'poorweg·, telegraaf of telefoonl!inen nadert. .

Brunei, I Oktober 191".

Do Gouverneur-generaal vall België,

Baron VOl\' DEIl GOI,TZ,

Genonal- Veld mll.llrsehalk.

DOI>;e nunkondiging ie dOl! te raeer lIeho.lLmteloo13, dll.ll.r &rOIl '1'011

der Goltz zoor goed wist, dat de vernioling v!\n bruggen on spoor
lijnen niet het werk wn8 van burgere manl' vnn BelgillChe pntl'OlIitlee.
Gedurende het beleg van Antwerpen drongen dilgelijke groepen "IlO

wielrijdende knmbiniers door in het bezette gebied OlIl het Duit&che
leger dlUlr te verontrueten en zijn verbindingen af te elIijdelI.

V'olgens de bekcntenÏl~ van den Gou\'crneur-genernul zelf (zie de
aankondiging vnu 7 October bI. 220), drong een dezer patrouillee
door tot flellDII)'èree , lUeer dnn GO K. M. teil Z, vun Antwerpen.
Eigenlijk trachtte de Gouverneur-generaal in zijn onmnchtom tegen
die kleine afdoolingell Bclgieche l101datcII op Ie treden, eenvoudig
hun stoutmoedigheid aan banden te leggen door do ongelukkige
burger-bevolking vemntwoorrleljjk te el.ellcn "oor hun o!)trcden.



'l'u'eeërlei geu:Ü'ht ell maat.

1100 onwaarschijnlijk hel l)Ok klinken mogt', eoch zijn Jtg er in
gl laa.gd ~ichzelr 'lp die gebied nog Ie ufrrereifE'n. Een zelfdt" feit
wordl ",I.. mi"'<luil u.ilgt'krelen. of ten hoog te geprezen, naarmAee
bl·t legen hen of dnor h('n ~e&Chiedt. Wti hebben dit reedll gt'zien
in '"erband mee h(·c bf;mbRrdement uil 1'Iiegtui~"en en bt'tfluurbare
blaJlonlt (bI. 14:J).

lloe moet men de daad nocwen VRn dien Duitaehen ruiLer, die door
sl<'rkero macht \'Crrllst, "orklllllrt zich O\'er te geven: op het oogen
bli k r1l1t h!j z!jn wlll>en8 7.&1 o\'er Imndig{,ll, I)('denkt hij zich t lIJnat een
:t.Un.·r tegen~t3ndetll het hoofd in, en vlucht. ~\III eell Delg of een
Frtin~ehmau zieh aan df'rgelijkc trouweloosheid had schuldig ge
maakt, zoudcn dl.' Dtli~h('MJ geen 8Cheldwoorden ~nOCIf gehad
h<'bben om hem DlUIr 't hoofd te werpen; maar nu het ~n d<'r hunnen
geldt. heee de daad ~It ktUwe;! Reit~r~tii.rkNI"" (een kranige ruiter
streek)• .Nog fraaier. Dit feit wordt verhuld in de eerste aflevering
~Bn "t"t prollllpnda.lI(lhrirl, JOtullal eh la Otlt1'I"e, vertpreid door de
goede zorgen der Ouiteehe overheid. Niot alleen hebben ~U gOt.'ll
cnkel \'er""Ot te richten lot den soldaat di('l zulk ccn lage handeling
pleegt, maar zU ZUil trotsch Ol) hem ('11 doen hun bestzUn glorie te
verkondigen in de neutrnle landen.

Ziehier twee Ilnrlerc voorbet!lden betreffende ?,(lken van veel grootcr
gewioht. Oen 4den Augustus 1{)14, don dllg zelf wflllrop zij de Bel
giljche neutraliteit 6Chonden en ons te Vigé begonnen to 8tmffen
O()Uldllt wij gewa.ugd hadden bun weerstand te bieden, geven zij er hUil

""Idoening (lver te kOllllon dat Zwitserland I'ngstvlulig tÜn neutruli·
lei~ bewaart (zie JVcatrûler, IklgjloMzijdig nt nrlijk. bI. 114).

Terwijl zij ten onzent de- huizen in brand teken en de bur~,.

rullrl(~lell onder voor,,·end·el dat zij op hen geilehoeon bebben.
wensehen zû de llongaartlChl" boeren gelul.:. die de wapenen bebben
opgevllt om hun land te verdedigen tegen tien Hussischen indringer.
1le tegeDlnelling is zoo duidelijk dat zij zelr. ,',/1 Duiteeher, :\Iax
Harden, is opgevallen. In het artikel Jlr~ Cltatlr:"üMI'~gmt,.d.,.aHl.·
h,id. opgenomen in WH in n<, VONefi/'lI, lK-rispt hU "!jno IIlIHIKClu)I}

ten dat zg tweeërlei gewicht ell UllUlt grbruikrll.
ZU gaan met hun onbl:>rwhaamdhoid zoo ver dut zij zelfs hun oigon

vrijsc1111tTers pholographeeroll, opdat geen enkelo lwUfl'1 wu bljj"on
Ocl!taIln iu onzen geest. lk Ber!. lil. Zeit. vall tB .llurt 191:J tbl. 261)..



242 8ELOlB's V,ERZtlI' TE(lEN m: DUITSClU: O'·ERIU;F.RSCIllXG

geeft oen photo van het oorlogstooncel in de KarpIltheIl. - "H.utheen
bohe boer gebruikt in 't008tenrüksoh-Hongaanlche leger om wegen
cn telographen te bewaken," De boer, zonder uniform, is gewapend
llIet een geweer.

Schoolvosserij in schaamteloosheid.

Ten laatste geven wil nog &eu g6,"1l1 waar schaamteloosheid ,"er
bonden ls met sehoolvo88erÜ. Op de geblakerde muren VaD het Stad
huis vaD Dinant} verbrand op 23 en 24 Aug. 1914} bevindt zich eon
chronogram. De letters zUn uitgehouwen in een marmeren plRftt
ingewerkt in den gevel gericht DMr do Mans. De brand had het
opschrift onleesbaar gemMkt. Maar de plaats-commandant hooft in
~[aart 1915 de marmeren plaat opnieuw zwart laten verven ell de
letters laten vergulden. Dit is het op6chl'Îft:

paX et saLY,
ueVtraLltatd[
eerVantlbVs DetVr.

(Vredo en heil aan hen die de onzildigheid bewaren). - (1637).
Uitleg overbodig.
Wolnu: de beer Otto-Bduard Sehmidtl terugkoorend van het

Fransoho front via Dinant, word door dit geschrift getroffen. ~Tk kou
niet met zekerheid te weten komen, schrijft hU, door ondervraging
d~lr Landstormers die mü pR88Cerdeu} of dit opschrift dMr juist
geplaatllt of dut bet alleen mBar nieuw verguld WI18. ~laar in elk
ge"al zag ik er een beleediging in ,·oor de Duitache overheid, en het
,'erwondert mil dat zoo ieb geduld wordt." (O.-E. Schmidl} Bi""
I<~fh,.t zu de~t Sachsell alt die Front, bi. 13 I).

Wat zou de heer Schmidt wel zeggen indien hil wist dat het ZÜII
t'igen laudgcnoot-en zijn die in eon opwelling van de hoogste onbe
lIéhaamdheid dit opschrift hebben laten vernieuwen?

... A~'LEOOl~W VAN DF.N CltlTI80UEN GEEST

lVeigering van onpartüdig onderzoek der beschuldigingen
van wreedheid.

Pijnlijk getroffen door de gruwelc.n in België bedre"c.n riohtte
Charle8 Magnette, nationaal Grootmeeater der Belgische Vrijmet86
Inrij, den 27 September een schrijven aan 9 DuitBche loges om hUil Ie



Hagen in geuuncnlijk overleg een onderzoek nlUlr die {eiten in te
atellen. DAAr de Duitschen de wreedheden ontkenden die hnn sol·
dateu werden ten lilijte gelegd on zij dnarcntegon de Belgen betichtten
de gewonden mishandeld te hebben, kon zulk een onderzoek niet
anderfl dan heilzame ge\'oJgen hebben.

218eptembor 1914.

IJ,·. l'h'lrlu Maynetk, Ol"Oot·,1JuAk'f 'Ilan lIet (;root·Oo'kn l1'ln
BelgIë (um de Groot-Logcs t'anDuiuchland.

\!;ecr geachte cu edele Brooden,

... , ?arllll.r datgene waaro"er aUe Vrijmetselaars zonder onderscheid het"
eens moetelI en zullen zijn ia het groot belang dat de gehoole ment<lheid er
bij hooft om de herhaling te voorkernen 'lUl degruwelon dieaUe beachaarde
menlOhen betreuren. on ,ervolgon. dat het vall zoor groot nut zal zijn de
omstandighodon na te vorschep WAAronder zij bedrOTen werden.

Om (liL dubbele doel te bereiken is goon enkele instelling beter goaohikt
dan de Vrijmetselarij,

Ik heb dan de eor in do eerste plaau u voor to stelIon om en aan de bur
gerbevolking der oorlogvoerende laudell 611 aan de legers te volde een
dringend beroep en con ploohtigo uitnoodiging te zenden 001 nooit arte
wijken VA.n de regels der mell,ehelijkheid, "lUl dia van het Tolkanrooht en
TRn bet oorlegswetboek.

Vervolgens vraag ik u om in overeenstemming met mÜ ecn kommi...ie
van onderzoek in te stellen, die eon *oek zal brengen aall de streken
waar de oerlog gewoed heert. of thans gevoerd wordt. en dio Toorzien Uil

alle nuttige gegevens een yerslag van haar beyindingen zal opmaken.
Deze IrODlmipie ,.ou worden $llmcngestcld uit afgeuardigden der Groot
Logca beboorende tot neutrale landen, bijToorbeeld, 0011 Hollandteh. eon
Zwilserach en een 11aliaanlCh broedar, en natuurlük 7.0U daar ook eeD
Duit8Ch en oen Belgisch Vrümetselaar bij zÜn" ..

:;lecht3 twee logee zonden OOlllllltwoOr(l." De oproei) ia noodel0<l8;
dit, onderzoek zou een beleedigblg ZUil voor on8leger", Ilntwoordt de
loge \'ILn Dnrmstadt. - ,Onze troepen hebben zich niet slecht
goonlgen j het zou zelfs gevaarlijk ZUil, hun gevoeligbeid en goedheid
dee harten Mn te bevelen", antwoordt de loge viln Bayreutb.

Deze rodclleering kan men aldu8 IlamenVilUen: .. Wij Duiteehcu

weten, dat wU de waarheid bezitten i het ill dua nutteloos banr te g&1lo.

opsporen met behulp oooer oopllrtijdigtl commi811ie," Jn een ander

schrU"en maakt )Iagnetw Zijll IlIlJlmcrkingen oJl deze uitvluchten



die even btl'jjdig zjj u met de broederljjkheitl ale met den wetenschap
pel!jkclI geOl>t.

111'11 denke echter niet dat deze .....eigering om een 7..tlkeljjk rn
onpllrt!idig l)nderzock nnar de Duitsche en Belgische beschuldigingl'u
in tI.' btcllen allflen eigen is nun cie Y rjjmetselarÜ.

Op 24 ,Januari 1915 Hoeg Kardinnal )[ercier Mn d(' 1)llit~ho

.o\'{'fheid in België een commissi(' te willen instellen bostu&ntlc uit
J)uÎtechol'1i NI Belgen, onder vllonittcrschllp van oen vct'tegenwoor.
diger \all I'e/l onzijdig land. ~jjll v('t1.ock bloofonoolllltwoord,

Do BelgilK!be socialisten sleldeu \'001' allO KÖt>ter en N08ke die het
YolkshuiK \"RU Brus.sel bezochten, om oeu onpartijdig onrlc!"I,O<'k in te
ilw1leu,- XietRan,·lUtrd~

DUl!, de Dllitschcrs weigeren bet licht te laten l;chjjneu lip hun
daden on op die hunner tegenstanders,

WlLllroUl dit \'erzet tegen een eer1tike opsporing der waarheid:'
Vree7.011 zjj misschien dat het voor hen ongunstig zal uitvllIlelI ~

nat is ongetwijfold een hUllller redenen, maar wij gelouvon niet dnt
hot de oenige is j en het hoofd motief VRn hun weigering is ongel wijfeld
do vrÜ willige verblinding WMruan geheel Duitschlund ûch heeft
onderworpen sedert het begin \'nn den ool·log.

De onderworpe'lheid der Duitsehers (ton de t:ell~uur.

MOIl zou geneigd zijn 10 zeggen dat z!i \'erkozeu hobbelt zouder
ecuige oospreking te aan vaarden wat de overheid, .lral\f.."8ter der ab,o
lute wlUlrhoid1 decreteert; iedereen ontvangt met eerbied héi gedeelte
der wlU.uheid dM de Tegetlri ng moont' haur geloovigen te moeten Illee·
dooien zonder dat iClOund zioh bevoegd oordeelt om to vragcu om
moer, Moyjsttl' ciixit: de I:ltuf hooft het g(·zegd.

Sedcrt de ma/md AugustuIl wordt een strenge cenlluur uitgeoefend
.ol' de dagbluden, Do Vorwii"l.s Ol! andere socialistische bladelI zijn
gellC!loret. De Kijlnjsc/'e VolkszeilwIg werd gescborstop 11 Sept. 1914
wegens het pllUltscn \'an I\ttikeh'n dil' ftt'deeltel!jk de zooJ.,"1!llIlilwde
Belgischc gruwelen ontkenden (bI. 132),

lIet blad beeft het zich ,'oor gezegd geil.lIldcn, en in hller heftiger
op cic oellchuldigingen \'1111 wreedheid tegen do Belgen terliggekelJlCtI.

WIl/lr bevindt zÏl'h lIe ware blll'bullri,whht'itl ~

, . Ougeboorde gruwelen el! wrcediltHlell werden aangedaan Ilftll

Duit..e1lemallnen.\.rouwenellkinlit.rOlI tloorde BdgillChe oevolki ug, Ulel de



toosten1 ming en zelfs onder lutnllloodiging der Belgiw.he overhoden. Laten
wti er btivoogen dat de slachtoffers reeds tientallen van jaren in België
woonden en dntzti door hun werk1.nalilheid hadden btigedragen tot den
l'oonpood van dat land ....

K. rz., 15 Juni 1915, Oorlogt-editie.

De Viü,~iscll8 Z,..illmg zl'lf, hoc officieus ook, Zeng zUn a\'ondblad van
I Dec. 1914 in beslng genomen Olll een artikel over 0011 commissie
\'all dCIl R!jk:KIng (N. H. r., 3 Dcc. 1914, l\\'ondblnd),

Terzelfder t!jd zorgt de regeerîllg ervoor 1I11e vreemde dagbladen
en boeken Mn te houden. Het verbod is zelfs 7.00 streng dat, Jllell de
Jlollands<:htl werkliedon die in Duiteehland gRlln nr\leid('n niet toelll8t
hlln boterhammen te wikkelen in ollde krllnten (X, lt. ('" 10 Dec,
1914, avondblad).

In Duit'IChlnnd zelf oogint men de Ccnsuurol te treugteachten.
HU de blldget-collllUi8llie \'8n den Hijkl!dag heeft de lWeialistische
Itfgcvllardi1,...(Ie Scheidemanll er over g<'klllllgd, dnt lIlell in het district
Hiistring<:'1l zelfs y.oOVN gIlot, V(lll zekere Duitsche "O'il'if'ele mede
Ileelingen te \'erbieden. Oe dllghlnden mogen do leegten door de een
61111r ,'eroorz811kt niet binnco IntclI, opdnt deze uiet ul! bemerkt
worden.

'1'e Strl\atsbur~ heeft de censuur de plaatsing verboden van arti
kelen o,'er de verhooging der lIlelkJlrÜzen. 'fe Dortmuud is bet SOCill

lîetiach blad onderworpen mlD prevcutieH~ cellsuur wegens opname
\an een artikel "BU don llOCioloog Lujo Brlmtano, «lil der 93, I~ro·

fC6flor Olm de hoogeschoo\ I,e München (.V. H, ('" 16 Mei 1915,
'J<"hl,endblad),

~u h('t ])11;18011(' publiek wect dut zjjn dngbla,len nictfl geven dan
urtikelclI gcïllsp;r{!(!rd door de ovorh<:'id, of op zÜn minst door hanr
gecontroleerd, 11l1ll'l'Rltrdt het nu goedwillig dit vOf\'olsohte 'er
Iltandelük \'(Je<J"el!' Of doot het misschien con poging OIU \'tcomde
bladeu 1(' "erkrijgen!' ,Men moot gclom'on vaIJ niet: \\'lInt in dat geval
zouden de ontwikkelde Duitsehers niet bliudelin,qa tie officieele
l}crichten IIllOvOJlN:1 hebben,

~ MiUtr," Zill men lil i6flchicn zeggen, ,dll.nr de rcgO<'riu/i;' den invoer
Vil" vroomde billdel1 verhiedt is het geheel ("11 al onmogelijk 7.C te
\'erkr!jgeu." \V!j wcten Hiet op welke wijze de DuitAehers brochurf'1l
en dngbillden zouden kuunen verkrüg<'n, mUllr wij w(lten nbsoluut
ï':ckcr dat wij in BeIgiG dagelijks \erboden Engchehe, Frilllsche l'n
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Hollandsche litemtuur lezen. HU die zich niet wil getroosten in een
ondemardschen kerker te ICfcn. slnagt er niettegeustaande alles in
oon kiertje te openen om het licht te laten binnen treden i en zoodnt
wij het ontvangen hebben doen wij OIIS oost het te verspreiden. Het is
ons op de ZWll8rste strnffeo, dtlaronder ook do doodstraf inbegrepen,
verboden vreemde dagbladcn in te \'OOren i het is ons onder d<w.clfde
8trnlfon verboden, openbRlLr te maken en te \'erspreiden wat 007,e
meelIters ~ vahche berichten" noemen (bI. 321). Ihl! kali onl:! \I ei nig
schelen: er ver&ChUot geen enkel belA.ugrijk artikel in deu \'reemde,
dat OUl:! niet bereikt, 611 twee dageo later i8 het heimelijk verspreid in
dlli1.enden cxomplnren. Er zal een zCOr belangwekkend boek te schrij
ven "'-Un over de vernnftige ~1l \'roomde middcloll die gebruikt zijn
door de Belgen, \'anaf ..1.ugu8tus 1914 gevangenen in hun eigen land,
om verbodene uitgaven te ontvangen en te verspreiden.

Er vfllt dU8 niet WUI te twijfelen dat de DuitBehers indien zU wilden
zicb zonder grootc moeite \'au bewijzen zouden kunnen inliciltcn.
}Jaar zij wenJ'lChen het niet, zij die \'toeger zoo troteeh waren op hun
kritischclI geest, zij die het zich tot regel stelden, gelijk zij \'oor·
gaven - en tot eer, daohten wij - om niets te nallwl.'Irdell dlln wat
hun rede hen beval te geloo\'en! Zij hobben hUil kriiiesch \'crmOgiln
afgelegd j zij hobben het opgeofferd aan deo !Ioloch \'IUl het mili
tairismç, En heden nemen zij Jllet gesloten oogen alles Mil wat hun
wordt AAngeboden door de regeering en llRar kruipcnde pers,

iJfschaffin,q van hel IJrije woord iu Duiisclllund,

Wll.t zeg ik? Niet alleen zijn zij bereid OIO al de verziU8cl~ te
slikken die men hun gelieft aan te bieden, llIaar zij bobben 1.olfs onder
hen de vrüheid van spreken afgeschaft F.en treffend voorbeeld hier
vau word gegeven door do N. R, C. van 28 Nov. 1914, ochtondblad.
Een der drie redacteurs \'011 een Duitsch tijdschrift, tó Rel'Ut dil Dl'oit
(lt'. GtM, heeft de redactie \'all dit blud verlaten omdat mell \\'eigerdo
eeo artikel op te nemen wllftrÎn hij \'erklaarde dnt de houding \'au
Duit80hlnnd tegen Rclgiö misaehicn niet gohcel iJl orde wns. lIet zou
moe.ilijk z!in 0111 de on verdraagzaam heid tegenover de kritiek lIog \'er
der Ie dr[j\'en.

Men knn onder ditzell'de opzicht ook torugdcnk(lll non do zittingen
van den Rijksdag mo 4 Aug. en 2 Dcc. 1914 en \'IUl20 ~faart 191;).
Bij do <'Crste z.itting verhief geen enkcl(' stem zich legen den oorlog.



Hij de tweede \'raagt een lWCialistisch afgevRardig<ie,Karl Liebknechl,
oenige opmerkingen, zeor schroomvallige inderdaad, te mogen DlAAen;
hU wordt terstond "erlooehend door geheel zijn partij, Den 20eten
.MlUl.rt neemt afgevaardigde Lcdebour de vrijheid kritiek lIit tI'
Of'feneu op ccn proclamatie van maarschalk von Hindenburg, dif'
vooraehrijrt dat \'oor elk Duitscll dorp door de RU8llCn in bnlnd
gestoken, drie RU88ischo dorpen moeten verbrand worden en (met
I,iehkuooht) geoft hij te kennen dat het afschuwelijk is onrrohuldiKon
te strllft'en in plaats "RU de schuldigen. l'eJ'iltolld riep do gehoolc
"orgadering, tlOCialistell inbegrepen, beiden sprekers de hevigste
hel<,ooigingen toe (/<, Z" 20 Mnart 1915, avondbll1d), Laat OI1S

opmerken dat Ledebour geen strategischen lIlAAtregel behandelde,
maar eenvoudig oon onmcnschelijk voorschrift.

Deze weinige voorbeelden zijn afdoende om rum te toonen dat de
socinlisten ûch tot de lIlilitairilltische temmaatregelen geleelul hçbben
llIet dezelfde gemakkelijkheid als de "burgerlijke" part!jen. Wat de
klilholicke frRctie \'(Ul den RUkadag betreft, h/lRr gooweehoid over·
treft zelfs die dtlr socialiston.

Kortom, alle politieke pnrtijen zonder uitzondering hobbcn afstand
gC'dlUtn WIII hRar "rijheid "an denken om onderdn.nig en zonder de
minluo poging tOt be~prek.ing de geheel gereed gemaakte meeningen
te kan"aarden die het ge1.llg haar voorhoudt. Zoo groot ia in DuitBeli
land de macht der tucht tint iedereen zondor eeuig protcat, mon zou
hfllUlt zeggcn meI blijdschap, zich heeft onderworpen aun de vrU wil·
lige afzetting \'RU den geest van kritiek, van de ve.retandel!jke onaf·
Imn kelijkhoid, zooale ecn bioloog het ?.ou uitdrukken. De noodlottige
gcvol!>'1!l1 echter V/ln deze slaafilChheid z!jn niet uitgebleven: nu zjj
"crzallkt hebben aall het gebruik vall hun verstllnd, nemen de Duit
",chers thans dè meeet o"ordreven praatjes aan,

De Duitsc1Le goed,qel-oovigheid.

wij hobben gezegd dat wen een eigenallrdig boek zal schrijven
tile men eens de middolen verhalen ?.lll door de lielgen aangeweud om
niOUWlluit den \'toomde te verkrijgen cu door hot land te \·orapreiden.
"'-;"cm bclnngwekkend - lIlaur hoe ontmoedigend, helaae! voor de
'Vooruitgllande ontwikkeling van den men8Chclijk~n geest - zal het
hoek zijn WDllrÎn men do voorbeelden 1.n1 bfieenbrengen \'lln do ver
bUllt.crcnde gocdgeloovigllcid der Ouitschers gedurende dozen oorlog.
En w!j spreken bi('r niet vlln oorlogsfeiten in den werkelijken zin: al



de oorlogvoorendeli zijn gelijkelijk ervaren in de kunst 0111 rlo inlich
tingen te wijzigen PU be8uoeien, Illet het docl. prijzellswlUl.rdig mi~

IIChicn, den moed er bij de burgers in te houden.
Reeds vroeger (bI. 97), sprekend over de Duitsehe beschuldigingl."ll

tegen de Belgen hebben wij !Jet geval vermeld dpr i'reiger-gllten, en
ook dat der geweren, opgeslagen in de gemeenu:huizcn, eu welke
men IIlln de Duitsche BOldaten liet zien als ontegemprekel!jk lIewij&
vaD de offieioole voorbedachtheid V!lU den nijsehutters-oorlog (blo 91).
Maar men bewerkte 0Jl die wijze uiet enkel de gemoederen der lIol·
daten. F..en welbekend romanschrijver, Fador \'on Zobcltitz, die t<"

Antwerpen ccn wnpen.mulleuro ') bezocht, wclks \'crzil.mclingell ook
werktuigen uit de middeleeuwen benHten, roept uit: ~Zie. hoe Belgilt
deo oorlog had voorbereid!"

In het arllCnaal wordt lIog eeu verzameling WII.I'0llell bewaard. door dl!'
burger. ~r beschikking vau de stad gedeld: eene Terzameling gevormd
door stukken uit andere Terzl/.D1elingen genomen, die b~lla alles bel'at wat
in den loop der eeuwen is uitgevondon op hetgobied \ alllUoord werktuigen.
Men vOlld daar Vll;n het ooslcrsch kromzwaKtd Cll dcn goedendag, "an de
zWll;l/.rdell uit het Bourgondisch t!jdperk, mN hun r!jkbewerktog<'veslcn en
gedamuooerde dolken - tot de moderne jachtgeweren, ploortendoodf'rl'
en gummistokken. Dit was dus een 800ft vall mU8euw teekenend voor de
Belgische w!jzu \'&11 oorlog\'ocring: die wapenen Wl/.ren bcstenl(l voor den
~ n!jtIChuttors-kr!jg" ell moesten dienen \'oor eell on\'erhoed~chen ll.Îlll\'d

op de DuiUlChers, r:oodra deze hUil intocht Maden bebben gedaan.
FlUOR vo:!' 7.oln:I.TlT7.,

Krugl//,~hrlm rtfl('/l J01'fl7llltters (bi 154).

De vrijwillige verblinding der leiders.

h hij geheel CD fli roohbinnig? f1et is moeilijk te zeggen, want
kUDstenaat1l laten zich dikwerf meeslepen door hnn gevoel. Mell kan
hetzelfde zeggen aangaande den Keizer, die op zijne beurt ook b('
weert dat .België lang te voren den vrti8ehutters-oorlog bpraamd hlld,

Nieuwstijdingen \'llliwege tie I)IIi1s~hp rCl('eeriug.

B".lijn, 10 September, - De Nor,ldflll/lCM A Ilgnul'ilv: Z,.itUl1ff «<,di hC't
volgend telegram door deo Keill:er gezonden aao den J're!lident der \'('or
eenigdo Staten, Wilson:

') De ~br!iTer noemt dit WuteUUI .het IInenul:' Hel gw.Kt w..r~dIÜIJIÜk 1I....r
de venllmeling Tan w.~nen bÜeeD~braeht in het ''leellC:hhui~ in de Slaeb~

terM!,...t,



~Ik beschou1't' het all mijn plicht, Mijnheer de President, U iu 11. hoe
danigheid \'an voornaamlte verlegenwoordiger der beginselen Tan men
IChelijkheid, in kenui. te .tellen TaU het feit, dat mijn lroepen na deinname
lier ......nlChe n~stillg Long"'!, dur ter plaatao duizenden dum-dum kogels
ontdekt hebben, be.erkt op bij:rondere werkplaatsen nn de rege4'ring,
Ko!!,1 van t1eutl(de IOOrt ,;ijn gel'onden op doode, ge.onde en genngen
aoldaten Tan Engel&e.he nacionaliteit, Gij weet 1't'etke aûchu1felijke wonden
en ~martell \'erOOI'7..llakt worden door deze kogel. en dat het gebruik er van
l'erOOdell i door de erkende beginaets vlln hel internalionaal rocht.

"I k Ilrotellteer d Uil plechtig tegen een dergelijke wijr.e van oorlog\'oerell,
(Iie dllnk aan de methoden onzor tegenstandors oen der llIe6~t bnrbllur~uhe

geworden ia in de gellChiedenÎl,
~Nict alleen hebben zij zelf dit wroode WII.I>01l aangewend, mam do

Be.lgillChe rcgeoring hoeft openlijk de burgerbevolking aangemoedigd om
deel te nemen aan dezen oorlog welken zij r061blangell tijd zorgvuldig had
'foorhercid, De wreedbeden in den loop dezer guerilla begaan door vroU1't'en
en zelf. door priestert tegen gewonde aoldaten, dokten en l'erplegers
(dokteN zijn gedood en lazaretten met geweerseboten aangevallen) zijn
van dien aard geween dat mijn generaal zich tea laatste hebben 'ferplieht
get.ien bun loe'l'lucht te nemen lot de meelt Itrenge maauegelell om de
IM:huldig'en Ie et....lfen en de bloeddof'!tige be'l'olking te weerhouden deze
ar~huwelijke en hatelijke misdaden DOg langer Ie beUrij'l'en. lIeerdere
dorpen en 'l:elrs de ttad Leu 'I'ell zijn vernieligd (uitgezonderd het zoor fraaie
Stadhuie) in het beiBug on~er verdediging ('11 tot hescherming mijner
troepen,

~Mijll bart bloedt al. ik zie dat dergelijke maatregelen ollvermljtlolijk
geworden zijn en Wllnneer ik denk aan de onschuldigon die hui. (lil beût
'I'f'rlori'n hebbon II'IIgo'l'olge "an deze misdadige ilandelingen,

W ILIlELJl I, It,

liet I)uit~h militair beoilUUr,

VOII Bethmann-Hollweg spreekt eveneens in :tijD manifest aan de
.\merikaansche bladen \'1\0 uitgerukte oogcu en andere a(gr!il('l!ik
hed"lI, wiN valsebheid hU Kemllkk.el!ik had kuunen te weren komen,

\ I"rklarÏlIK \'1111 denltijk.skaoseller VOII Uelllloltnll-lIollwt'g
Illlll lil' "AIO'lo('illlelllllld [TnitetlI1re...,s" New·\'ork.

Oroot Hoofd,kwArtier ~eptembor 11)14,

" , . Op dexe wijze xal "~ngclllnd aAn uwe IlIndgonoolen verhalen dat de
DuitIChe troepen Belgitche dorpen en eleden hebben goplunderd en in
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brand gMtokeo, maar ui "oor hen l'crbergen d.t 801gill(.'he mei.jes de
oogen hebbeo uiigestoken Uil se"'onden IOllde-r nrdediging op het lag.
l'eld aclJlergela&eD; d.t .....rdigheidlbekleeders un BelgUcbe teden
0016 officieren .an tafel hebbe-n geooodigd eo Ie tI.ar lafaardig gedood
bebben met een ge...eel"!ebot. I n "rijd met het internationaal r«.bt is de
geheele Belgische bel'olking onder de lrapenen geroepen en i l!i op laag
h.rtige "'Üae opgestaan tegen OOIG troepen met l'erborl{eo wIlpenen en een
ongeloofelijke l'erraderIÜkheid. na Nut een ...elwillende onh.ngu ~
veinad te hebben Belgil(hc \'ron wen hebben Ouibehe wilJutln die bij haar
waren ingekwartierd, in dell .Iaap de kool afg(!llnedcn ....

•I{JUNI"I fÛ lagum'fJ (OuitiICh propng'R1l11u. lI<:hrift) nO, t.

Wij zullen voorloopig ,'eronderstcliclI, ton einde wer odolmoodig
tc zijn jegens Wilhelm Lt CD den J(RniIClier. dat zij welwillend de
beechuldigingcn vall wroodheid tegen dc Belgen hebben aangehoord,
en zich zorgvuldig SC'o\'acht hebben VRII te te onder7.oekeo, uit "rees
dat zU aoden de leugeoaehtÎl;heid er"an zouden hebben moelen
erkennen.

De gruwelen aan de Belgen tocgeschreven, vooral die waanRn,
naar het zeggen onzer "ijauden, vrouwen en (,-'erIYke kooplieden te
Bru88el, Antwerpen en op nndere plaatM.'n de lachtoft'cn wa.ren, tijn
in het begin van den oorlog met alle kracht gclJe1.igd om de Duit8ehe
troepen tegen on8 op 10 hit~en (zie bI. 229). ~ert dien i, ten \olle
bewezen dat deze boschuldigingen of wol geheel en al vnlsc.h zUn, of
.()verdrc'·en op cen vrc~lijke wijze. Unar echter die .... cerJeggingen
nooit door de Duit80he bladen zijn opgenomen I), gaan on".c \'ijanden
voort met te gelooven in de woestheid der Belgen. Het ergste is dal
zij z.ieh niet ont7.i('n op dat thema voort U' borduren en er nooi~ IliID

denken. zelfs wa.nneer zij cr voor in de gelegenheid zijn, de <'Chtheid
der "erhalen te ondcrt.Oeken. Zie büvoorheeld b(-t manifesi .Aall de
Amerib.nen" in hot l1a,,,hllrgtr J?r~f/jd'Hhlatt, nO. 222, onderteekeud
door L..~ïe8SCn.Deiter. Op de Haag door den lICbrijver gesteld:
.Hebben wij geen nogen, hebben wU geen noren"? Î!I .1eehcs één
untwoord moge.lijk: ~cell. "jj hebben oog-ell DOch GOten j of liever zij
weteu niet meer hoe zij zich dlUtrvRn lllocten bedienen; want Bnders
zouden zij bevonden hebben dat er nooit iu België UuitB<'hertl tUn
geweeijt ~ mishllndeld, l)('dekt lllet blol'd (1n hilI f ijtor\'cllfle kindCrl'Il" i

') In de leldlAmc ll'enllen dlll tK'1I bhl(lgcwlII'gJl heeft de Delgen It' ferdedill'en
i. h~1 ~r foor getlrafi bi. 152 ea 1$3).
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dat nooit oon woning "un oon DuitB<:her werd ageplunderd voo,. een
hunner lOldIlteIl nog een Belgischo lltad had IUlngeroerd" i dllt nieJllond
heeft gcûen adie riulIp7AIige gewonden, zouder verdediging, met de
OOh"(!n uitgerukt door het Belgische volk,op gruwelÜke wijze gemar
reld." IJeel ook nog eens den brief "au den bekenden tlChrüyer!fax
UNI'er (in OlÏa.q. GNI.-A1'Z., SeJli. HH4) iu aot.woord OJl behrtikel
,-ao ;\follrioo )Illctforlinck, getiteld: Lt Ilo; Albrd. Die brief herhaalt
:11 d(' gewone praatjes door de Duiteche overheid ,'orilpreid omtrent do
OIHrOllW van Bclgii', het gcbrf'k flAn politieken geee:t in den Koning.
de wr~dheid der Bel~('lI, euz. Nergenl hUlt die brief doorschemeren
dut dc schrü\'cr l'tmigf' kelllli$ gf'nomeu heeft "un de weerlegging
dezer ooiIChuldiging,'u Iloor B(lIKi~. Men kali hf'lzelfde 7.eggell vuu
Gerl1l1rd ltiUlptmtltlrl I) in zUn lIntwoord nrm ROllJtlin Roland. HU
Il\llakt de ge7,l'gdl'll "llll dell Keizer en \'lln tien Kanselier tot de z!jne
z(ludt'r te vmKen of het nil't cene lIoodig kOIl zÜn zich eerst VIUl hUil

Wlhll'iU'id te vorg(\wi~iJCn. Ju f'l'l! echrÜver zoo ollllfhankel!jk Vîlll

geest cn \""t:.11 handell\ !jZI' iil deze dflll.d \'iUl onderworpenheid wczenl!j k

\'erl~lilSend: noegcr hlld hÜ IDenigll1tu11 door zÜn geechriften bewezen
dnt hÜ het gO<'de grllllnllt.ecdll zocht te scheiden \'llll het onkruid; m(lQr
lip !IN oogenulik h~cft llOk hÜ zich onderworpen llilll de Dllitsche
Tlu'ht: ook hÜ heeft zich dl' officioolo ooglappen laten aanleggen.

Df' t'rÏjwillÎ!j(' l'fl'blil/(lillg der iltiellectueeleu.

)!iSlléhi(>n 7.i1.1 men do opmerking makel! dat de voorbeelden tot nog
too Mngehnnld voor het grootiltc gedeelte afkoUlstig ZÜIl van politieke
~'Il letterkundige mnnnen, die niet ~woon ZÜIl hUil oordeel uit te
ocfenen ..Maar daar zün ')(Ik do Illlmif08tcn \'an het profe88orale korps,
dut will«!ggell nlll die munnCll wier roeping hel is feiten en oogrippen
lloor de zeef der kritiek te lalen gann om het ware \'UO 'het valse.he te
~cheidNl, en zelfli uit dc dwuling het greintje waarheid te halen dat
dUl1l'ÎIl miB:>Chicll zUn WC~ knn g("'OIlt!OIl hebben. Wllttoch iloud('r
ri"'It, V/ln wdkeu grnl1d o(lk, tCllZÜ de onopholldel!jke inspllnning vlm

dell kritischCll ~Of'st. llic in Bl!l;' 7.i1.ken cn altijd zich er op toelegt om
dlltgent' wnt wnllr i" en lIMrOJllll.all do leerlingen moet worden mede-

'J l.nnKCli lijl! hohben wij I:'(']ullrd, uHecrbied voor HlIuptllllULQ dltot de Yt!rl.. linl(
vun ~ijn brier ~oonb .... iJ di(, kcnuun lIpokricr .... UI. 1I1Lllrin }[ei lIlI!) !lubben ...ij de
l(l'lc(onheid gOllll1i hili wl'kllljjklltl. bii\'oc~1 te lewn Vl'n de F'rmd:flJrtt.· Zeill4'l1/
YUU tol geilt. 1914. Welnu, de lrril!r VRn lI .. npuupnn wordt daar in yol1e.. omgall.lt'

~elfevon.



gedeeld, af te scheidon Vlln het mengelmoes vun nl.lschl' t"n IIlIUcloozc

fJingeo, die ongestraft aan de \'crgetelhcid kUllnen \\orden prij&
gegeven. En wanneer de mlln die onderricht ~ft tegelijkertijd ook
onderzoeker ill l moet hU dlll1 niet wederom zonder ophoudeu zijn
kritischcn goesl te werk stellen, VIII uit de grnote menigte begripl~n

die zich unn hem voordoen, diegenen te kiezen welke heUl kunnen

leiden tot het beoogde doel - en Wfl.nlloor dnt bercikt i~, dl\n dio uit
te zoeken welke hij moet gebl'uiken als een toctssteen OUl proefollder

viudel!jk de hechtheid züner conCllllliclt te contl'oleeron? Kortom,
voor deo profeAsor en den wetcnschapl~liîkclJ werker is geon \·cr
l:lttl.ndelijk vermogen meer onontbeerlijk dRn jnist de kritiaehu gl.'t'~t.

Welnu, onder degenen die zich in het krÜtguworl.en hcbhen tlUI
wet hun pen het goed recht V/ln Ouitschland te 'fordedigen en de

tegenstRndetfl te verpletteren, Illoeten wij b!jzonder ,welding lIhlken
van de professoren ('on onderwÜzere,

Het manifest der otUlerwijzers.

Beginnon wÜ mot dcze Inniete. ] let ~ Ulnni feBt der Duitsche Olll1cr
wijZOrBlUl.O de onderwjj1.cra-verecnigingen dernClltrnlcell vÜllndclijko
landen" is opgenomen in IA G-Ilel'l'(' (nO 5 van IQ ~ll1art 1915), Cf'n
Duit.sch propngtmdll-blad he8temd voor de kr!jgsgt'mngellen gei'uter
nocrd in Duitllchland.

Hun voorMluu8tt' nrgumentolll het oorbaar..chegedrl\g te ontken
nen dat hUil aolc!at(,ll verweten \\ or(h, is dat het onOOstuanlWlr zou

z.!in mot den bloeienden smAt der Dniteehe achooliurichtingcn. AJ~or
het lager onder\\üe in atsut ZOII ZÜIl om in den lIlenseh de dit,!*
indrukken weg te "agen \'an zijn innerlijke gce~tel'igceLOldheid!liet
onderwüs kan 1.6 \'erhergell onder een laagje "eruil, lIllWr ze d(len

verdwijnen, nooit! Goethe \\US \ 001 dichter bij de wlLRl'h<'id loen hij
zeide in z!.in Gt,iprtH'~n ""t r:rkf'rllllltln: .. W ,i Ou it;lehl'rB, \\ ij zijn v/In
gi~ter(ln; het ie wuar dllt wÜ godur(lode een C<'UW onten gCf'lI.tl!lu·htil('
hebben opgevoed, IIlllllt het ia zeor goed mo!,"CIÜk dnt ('I'rllt nog ecnig-e
eeuwon zullen "oorhij goRn eer onzo hllldgenooton gClloeg1Jlllm door

drongen zÜn vno gcef:lt.cn hoogere ontwikkcling, \lot men Vl\U hl'o zal
kun non zeggen dut het lall.""/t tijd lltledn.. is 1lÏ'm.LJf zij II(/dmrett wm'/,I'.
(Ji'rederic Nietz8cho, COl~illél'uli(1I/.sill(,ctll61fe.~, vcrt, van 11 en ri AIhNI.
2de uitgavc, bI. 15. Parüs, M""CICf'f dl' Pr(lHU, 19lJi.)

Na SadoWIl. en lUl. dcn oorlog vau 1870-71 verzekt'rdCII de Unit
schers dat al de oor hunner o\'erw.inningeu toekwalll aan het lager
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umler\\ Ü,: ~de oorlo~ in Frankrijk i. de overwinning vRn den Duit.
ll-dH!1I olldrrwÜzer". Zü die in Helgiê de verbrande dorJX'D, de grav-cn
tl"r dood~..:'tCboten hnrtrf'rlI. eu voorall de Kilplunderdt> huiU'n gezien
bebb.·n lI1et de melllwien en het gt:'rief v-ernield tot splinterfO, en de
be\·uild... bedden dra;ren den indruk mede .dat de \'eldtocht in België
hN bankrof't ill \Iln den UuitllChen onderwijzer:'

lIel lIumifest der 93 Îtllelleetueelen.

liet welookende mnnifOiit der 93 inlclledueolen, gericht tot de
h{>'lrluutfrle wereld, iil U> befaamd en zuo algemeen be8Chimpt, dat bel
onnoodi~ ill ('r moor wourden aan te ,·erspilloll. Oe lezing van dit stuk,
..... ,·1 waard (lIJ) mN zorg te worden beWAard voor df.' lItirhting der
l'J{'kowljtiKe gesln.chten. doel onll bjjna twijfelen aan bet gezond ver
..I<lnd der onderteelten8al"8. Hoe hebben l.!j zich kunnen "erboolden
dat "de be&e.haafde wereld" bun \'erklaringen en ontkenningen wu
&lllHuJ"den, beide gelgltel!jk zonder eeni, be"-ÜlI. Om ,Iechts een
enkele ,telling fUln te balen. wat moel men jlenken van deze ver
bijsterendo "erklaring dat~n enkel Belgiech burger tekortgedun ÎIl

in zgll ,ucderen of in zgn le'l'en. zonder de meest bittere noodzakelgk
heid ~ 7.ij hehben dUB llooit de treinen met .oorlogsbuit" in Ouibcb
land zit'n lumkollu'n? II('t zou zeker belnngwekke·nd 2ogo hen te hooren
v('rklaren, welke rle bittere noodmkelijkll('id ill onder wior drang
pin 110'11 011 I:Ithildergen AAIl de Belgen moeten worden ontnomen, ofdie
welke hen \'crJ>licht do brflndklUlten in de kerken open te breken, of
die welke hen dWOll~ Pater J)upierreux dood te llChiet.en omdat bij in
zün zakboekje eenig€' indrukken had opgo~kend ten ongutlllteder
Ullihcl1erl:l(X. H. ('" 12 8ept.1914,a\·ondbl.).

Yerd{'r hirrol) a811 te drin~n zou wreed 2oÜn: de 93 bebben reeds
all1l eoente straf 'i'RII hun eU'i'eldaad d\" walging der gehoole wereld
tt',I{en zich Ver\\ekl. Verdere ontleding VDn hun ge3C:brift zou onll
nOlKhak('l!jk tot dt' concluli4." voeren dat de onderteekenaan hewtjs
hehoon ~("leverd Hlil on\'erstand of VRII slaaf&Chbcid, en dat hun
et'nil«' llallDf'IIWlgk<' ,"oront8ebuldiging i~ dat ze zich hebben Int('n
\'!'r'"f)('rrll door d<'11 DuitilCben hoogmoed, de grootste, de meelt on ver
drAAgzame ('n m~llt on\'ertlraaglijke dien de wereld ooit gekend heeft.
WU vorwijzen eell\oudig naRr de voorlllilullste untwoorden die aan
hel nllluifl.'lIt der na g('g(W("1I ZijlIl die nln 8<:'ippel (JoluoMi de Omèt'''.
10 Orl. UH"). VRII ('hurcb, van de o\kadcmi{' \'SU Wetenschappen
VlUl Portugal, van de \kademie Uil 0l*hriften en fnr.aie I('Ueren te



Parijs, van de Akademie \"IlO Geoeeskuude van Parijs. vall de }'ran·
>Jche Uoogesebolen, van de Zoölogische Vereeniging van Frankrijk.
VllO Engeltehe intellectueeleo, 1'8n RU)'&lleD, Emile Vudenelde en
van implicissimus.

Hierbij moet nog eeD ander punt gevoegd worden. De verkinring
tier Duitsche iotellectueelell werd onl eent bekend door een artikel
VBO de Kri~9tJ-Bdo van 10 Oct. 1914, getitt'ld: "Es ilt nicht wahr',
waarin bet gehoole rnnnir08t "erseheen, beholve de h8ndt~keoillgen

en de alinCll met betrekking tot Leuven. Welnu! tocu wil dit samen.
weersel van schreeuweude QllwaorhedCII gclC!7.on hadden. hebben wil
het tocgC!i:lChreven aan eon of anderen daKbludschrü vcr. dio zelf1l1.iln
prutswerk niet durrde ouderteekenen. En later, toen men OOI zeidl',
dat onder de IlChrijvcn _ or liever de ondertookenaan - eenige der
meetlt beroemde namen van Ouit.schIand voorkwamen, geloorden wij
met oen ropper te doen te hebben. Maar niettemin wij moeiten bezwij
ken voor de bewÜzeoEn voor velen onlCr WlUl het een zoor pünltik:
oogenblik, toen onze ilIuie. verdwenen aangaande den ernst der
wetenaebap in Duit8ebland.

Het mmli(esl van de 9.125 professoren.
\Vu de regeeriJlg van meening dBt de \'ertegenwoordigt!n van

"'etenschap co Kunst zich nog nie' erg genoeg io opspraAk haddcn
gebrflCht, en dat zti het lot der Univeraitciten niet voldoende hadden
verbondon lUet dat \'an het leger? 111 ieder geval, woinige dllgen Illl

hot manifetlt der 93 verachol'n con nieuwe vMklltring, gehoel gewild
llno de IIOlidainerkJnring van het Hooger ooderw!js met het leger en
onderteekend door 5.125 namen, ongeveer al de namen der Duitsche
professoren.

,.erkhui ng der I'roressuren "flll hel 1I0ogt'r ontlerwij~
TaR het DuilScbe Keizerrijk.

Wij. profeseoren un de Univcrtiteiten en Uoogere ~holen nu Duii.leh·
I.nd, dienen de wetentc.lu.p en beoefenf!.n een ...erk d(!ll nOOei. Maar wij ~ijn

Yf!.f'uld nn verontwaardiging over het feit, dat de vijanden van Duit8eh
land, mot I!:ngeland .all het hoofd, hUil belt doen om :/:ooge.naamd ten
Ollten gunlte een onderllCheid te maken tUI..'lChen deu geest der Duitaehe
wetcnllChap, en wat lij noemen hel.Pruia:ÎBCh militairilme."

In het Duit&cho leger hoer&eht geen nndere gOOit dan jn het Ouilsche
volk, wnnt het leger en het volk zijn a:lec.hllJ éón, en wij behooren het ge·
I~kel~k 100 Want ook 011. leger beoefent de wetolllC-bap en heeft .an haar
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cpn groot deel VBn zijn wolsl"gen te danken. De militaire dienst maakt
onze jeugd g'OIChikt voor alle werken del Hooescn \'oor wetenschappe_
lijken arbeid, want deze leert haar den plicht jegens anderen, het bewusl
zijn van zich zelf, en liet eergevoel van dOIl werkelijk vrüen mensch die
zich nijwiltig onderwerpt om wille dor gomeenschap.

Doze geest loeft niet alleen in Pruisen, hij is dClIelfde ilJ llllo landoll nln
het Duitsche Keizerrijk; hij is zichzelf gelijk in den oorlog en in den vrede.
liet i. voor de \'rijheid van Ouitschill.nd dat on. leger hodel. atrijdt op het
alagvcld, voor de weldaad des vredes ou voor de hooge zedolijkheid der ge·
heele wereld.

Wij hebben de overtuiging dat het heil der geheele FJuropeelohe be
schaving "fhangt van de o'fllrwinning die bet Duitsche ftmilitairiamc," de
iucht, de trouw, de opoft'eringageest nn het'Duitac1le volk. Hij en één,

behalen zal.

Berlijn , 16 Oktobor 1914.
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Oetoekond hebbelI: 9.126 lOllen van het onderwjjaond personeol der
volgende leholen :

'foohnische Hoogeschool tll Aken.
Ulliverlitc.it vun BerlU.1.
Technische 1I00golchool vall Charlottellburg.Berlijn
Mijuoouwachool Berlijn.
Hoogere Landbouwachool van Berlijn.
Hoogere VeeartsenU&chool van BerlUn.
1I0ogere Handelsschool .. "n Berljjn.
Universiteit vall Bonn.
Akademie van Braunsberg.
Hoogere Teebni$Che school van Brunl'll'ijlt.
Universiteit van Breelau.
Hoogero 'J'oohnilche achool van Breslau.
Mijnbouw8Chool KlaUlthal.
J1oogero HlI.ndelaschool te Keulen.
J100gere TeehniIChe sohool nn Danhig.LangCubr.
Hoogere Technische school van Darmstadt.
Hoogero Toohuische sohool vau Dresden.
1I00gero Veeartacnij school van Dreaden.
Akademie voor boschwezon van Ebenwalde.
Univel'1liroit van Erlangcn.
UnÎver iteit van l<~ranHortaan Main.
11ijllbollw8<lhool van b~reiborg.

UIIÎI'craitoit \'lUI F'riburg in Breiagau.
Universiteit Vllll Oiesscu.



1150ndortookcnllRr.J.
10.
63

Univouiteit "all Oöttingen,
lini"er"iteit \'lUI Halle,
UnivCfilitcit "lUl GN!if~w.ld,

Kolonhlal i lI$lituut en i nrichting voor voordrachten
\'lln Hamburg.

J100gere 'l'echnische school "an 1I11.uno,'cr,
Hoogoro VeeRrlilen!ischool VlUl HaTlllOl"cr,
Univorsiteit VfllI Heidolberg.
Hoogere Lalldbouwschool \'1111 Ilohcllhoilll,
Ulllvorlliteit VUil Jaofl.
Hoogen! Technische school 'l'IUI Carh:ruhe.
Uni'l'eniteit rail Kiel.
Uni'l'oraiteit "all Kónigabcrg-.
Unil'eniulit 'l'IUI Leil)ûg.
lIoogero lIalldolllllchooJ vall Loil)1.ig.
Hoogcre lIalldelB8ClJOol "all Mannheim.
Uni"eniteit van Marbul'g.
Unil'orsiteit 'fllI Uuncbeu.
lloogere Teehni80hc llOhooi ,an MUlichen.
lJoogere l:Iandelll&Chool val! Munchon.
Akademie voor boachwOlon Ie MOnder.
Universiteit "lUI Münstcr,
Akademie YIUI Po&on.
Uuivoniteit vau Hostook.
lini'·ersitoil. van Stratsburg.
Uoogere "O<'bniache school '11.11 Sluttgart.
A.kademie voor bo8Chw07.cn van TilarAndt.
linÎ\'ortiteit van '1't1bingen,
Landbouwakadomie van WeihOlllt.8phau.
Uni,'crsitoit van WUrzburg,
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De geestcsgesteldheid der mOOiters komt neel' over de leerlingen.
De UrulklOlache correspondent VRII dc N. R. C. I'erillUllt (11 No,'. 19141

ochtendblad) dat onder de tullo07.C Dllitsche 80ldaten die hÜ hecrt7.iCIl
,'oorbil trokken, alleen do houding der JOIlg(l universiteitsBtudonton

VRII Ucrlün, uitmuuttc door verwaandheid, En hebben overigens de
DuittlcllO sociali8ten die OD8 Yolk8huis bezochtell niet bekend datde
troepen dio l.JCul'en in brand ge!ltoken haddcn vooral bostonden uir

intel1ectueoleu?
NlUUlt de intol1ectuec!en 'Rn ondcrwü& cu kUllst - dic welen

.schappelÜke l)(lr1Jarcn ZOOR!8 Emilo Boutroux zo noemt - i~ t'r Ct'1l
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andere kategorie. die ook gemobiliseerd is om den militairistisehen
geest en de dYDll8tie der Uobenzollerns te verdedigen: dat is de geeste
Iükbeid: prot tantlcbe dominés. katholieke prietten.joodsc.be rab·
bgnen, allen zonder ondenJCbeid ZijD gelroffen door de militairistillChe
genade en uitgetrokken ten strgde 'foor de goede zaak.

De proteslmltsche dominés.

~.ren moet ieder geven wat hem tookomt: de heer O. Dr)'ander,
wrsle predikant van het hof le Berlijn, heeft een kollectief schrijven
uitgevaArdigd, lJpgesleld door homzelf, door Lnhuscn en AlCcnfeld, in
antwoord oJ> den oproep ,'8n Babul len einde ccn verklaring te krij·
geil nlll de Christenen der oorlogvoerende landen waarin gevrlL8gd
zou worden den oorlog te voeren in o,'ereenstemming met de chri .....
lelijke begiDselen en de "'etten der meo.schelijkbeid.

Het antwoord "erilCheen in bet bijvoegsel "&0 de 7'üglirlul RJHtd·
$r/ta". van 24 Sept. 1914 (D' 224) en in bet geillostreerd ,,'ekelijksch
bijvoepel van het RamDurgr-r Frt'''tlhtblau vaD aOct. 1914 (n' 3).

Dryander en zijn medehelpers weigeren het idee onder de oogen
te tien, dat "een Itap van dien aard 'I.0U ll00dig zijn in DuitbChiand
opdat de oorlog zou gevoerd worden volgenI chrilltelgke begrippen ell
d('. eiechen van de rnoolltelementaire monllchelijkheid". Zonder onder·
zoek op tegenllprank, zonder eenige be8proking, nemen zij de bellchul
digingen aan togen de legers der gCRtlioëcrden, en onlkennen de
daden WlUlrVRn de DuitiJchers worden beticht. Het ill, gelijk men ziet,
hetzelfde IlYllteem al. dat der Duitsche vrijmetselaars in een o,·ereen·
komstig geval (bI. 248). Vervolgens zingen zg natuurlijk het mode
liedje: "De oorlog ia OuitBchland opgedrongen", (zij :r.ell'~en niclof
dat door Bclgiè is). Kortom, bet is niet noodig licht te ontsteken.
want bet i reed opgegaan in hun geest, en de Duit:sebe geest is blijk.
baar de eenige waar men rekening mee heeft te bonden.

Dezelfde godgeleerde heeft ,'erl'chillendc bundels precken uit
gegeven: Ec{mgelm1f/J Rttlm ;'i 8CJUcerer Zeil. Het algemeen IhelJllA
blijft hetzelfde.•Wij zijn gedwongen geworden dPD oorlog te aan
nardon" (bundel I, bI. fI). "\Vij strijden Toor onze beschn\'ing t('gen
"het J;ebrek Ban boscllll"ing, - \'oor de Ouil..8Che 7.edolijkheid tl'~(\n do.
.. bnrbnlll'llchheid, - \'oor de vrije Duit&che pcr800nlijkheid, gt'l:l'cbt
"llun God l tegen de inRli nkten der wUDordcl !ik<, mnJl~:liI" (bund<'ll, hl. i).

11
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"Indien God met on8 is wie zal dan tegen onl zijn? 1). Want indi('n er
ooit een rechtvaArdige zaak bestond, dan il de onze het 7.eker"
(bundel., bi. 9). "De oorlog i geen pliebttenz.g hij ondernomen wordt
,-oor wettige verdediging .... Laat OD8 God d"nken dat in den hui
digen oorlog onze staAt van wettige verdediging zoo t.eker en zoo
duidelük is, en dat dit bijna dagelijks door nieuwe bewijten geslaafd
wordt j dlUU'om hebben wij dan ook eeD onwankelbaar ,-ertrouwen in
ons goed recht en in de zuiverheid van ons gell'cten" (buudl'l IJ,
bI. 3S-39).

Het i8 !Lltijd hf'tz('lfde refrein. ril zijn Kt'rJltg~l(Jdttttl wen80.:ht de
beer Dryander zich opnieuw geluk, "dat de gC8chirocnill -reed8 ge
"orgd hoeft de stukken aan den dag te brengen die ous goed gewetf'u
hcwijwl" (bI. 8).

.. .Yen bcBLrüdt, 'legt Költz8Ch op j Augudul 1914, onzo JllllAla .111. groot
macht eli 01lZO rolll.leiderl; men belItr!jdt de Duit&che beachning en het
Duit be be.laan,

Het gul Olft onze Tr!jheid en onze eer. Onwaardig tou de nalie zÜn die
niet al een m.n HU lItrüden Toor haar eer.

De oorlog werd on. met geweld opgedrongen. On.scbild i. zonder .met,
on.il geweten i rein, onu uak ill goed ... :'

(KiSltueb: l,l Goujür U'M, wrmag lDickr UnIltIft, bi. 6).

Wij hf'bben de brQ{'hure reeds vermeld "an .Bette:c, Der Krirg (bI.
2S, 64). Ilier is do pa8sus door ons bedoeld:

Lillen wij nu nict moer uitweidon over de oonaken on do aallvang vall
den oorlog. Het zou daarcnbOTcn nuttelOOl Z!.ill nog lunge.r Ut rodeneerOIl
Wl't die bekrompen geetten, die zich maar l'erontw.ardigd blü,en ge,oelen
O'l:'r een Toorgewende hending der Belgi~ehe onzÜdigbeid. Dit 'm~ij

flight'id ~rjl nooit MI'.fln, w.nt lindt taJ YIn jaron oort'idde &Iglë zicb
op den oorlog TOOrj het had selû de •nüaehuttcn" georgani.soerd, die
volgen. de luul.o) berekening 5 à 6000 Duitlcben hebben gOllacht, en
het had gebeime onderurdJChe oowurplaauen nu ....penen aangelegd
oln Ilioh met. Frankrijk te ,.eroenigen tegen Dnitscbland.DaarenbovolI weet
men IIU dat België reeds in 1906 een geheime overeenkom.t met "~ngel.nd
had aanKegaan met het oog op de landing eener ~ngollCbe Itr!.idm.cbt in
het .0nzÜdig" België. Oe panter lag neergehurkt in bet kreupelbout "oor
hij zUn -'prollg wugdo. Wü zouden dwazen gitwoo.t zijn indien wti niet
tentond on met de krachtigste middelen dien .prong maebteloo. hadden
gemll.llkt!

'J Ad ltowllnOl, VliJ, !lO.
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rk ontkOIl op de moost besliste wijze dat de inval der Ouittchorsin Belgiü
een ullrcchtvfUlrdigheid gcwce8~ i8, nadat wij zijn onafhaukolijkheid hadden
gewaarborgd, QCn sehadeloollStelling vall .. millioen hadden verr.ekerd, en
IweemlUll achtereen den vrede hadden aangeboden; ik meen yooloer,dat
de doortocht door Bolgiij oen militaire operatie i8, reed8aRnbevolen door
den ouden àfoltko in geval Tall een oorlog op twee fronton.

Wat ik minder begrijp i8, dat een vroom christen nog den raad kali
geven, ,liel'ver onrecht te verdragen dan het te begaan," en ldch te beroepen
op het Lam God8, dllt leed in stilzwijgen; wllnt indien hil logilJCh is moet hij
o!r aan toe,oegen:

"Jedere oorlok is oon onrechtyaardigheid." Zegt i\lalheu8 (6, 38, 41)
niet: •Wij moeten \'ergeying schenken Ban ben die onl bcloedigen en
k....llad met goed vergelden ... ,?"

r.lO.ten wil ook een uittreksel geven van het hoofdstuk waarin hil
onderzoekt wat de oorlog Dllilsrhl-amllmmgell zal, lIil twUfolt niet
of hot zal de eindoverwinning zijn: ecn Dleor vereenigd Duitsehlllnd,
met hooger ideual on zedelük grooter 1I0g,

ItlRar Ucl'lOhut tegen nieuwe aanvallen door de llnnexlltie vlln BelgW,
Belfort en nli8llchicn ook nn oen .trook: grondgebied Vlln Noord-b~rankrük

tot allil Kalol. lndien hierbij Holland altijd blootgC8teld aan de bedrei
gingen dor EngelseheIl, heL be8luit nam zieh tot Duit&chlBnd te keeren met
behoud Vlln Zü 11 zelfbestuur on zijn Staat.;jreehten ovenal. Beioren, dan ~ou

het belehermd zijn, 0.11 wü, wij Duit8Cbere zouden oon kraohtige basis heb·
ben om eeu machtige marine te ontwikkelelI legen Engeland (bI. 22).

Gelijk men ziet eindigt Bette:x door gebrek lInn kritillChen zin, met
de pleehtige belefte te vergeten door Duit.achlo.nd afgelegd op 4 Aug,
1914 dat het niets van 't Blligisch grondgebied zal nllnexeerell (bI. 324).

Zie hier een wel wat eigenaardig lIoort preek (Busch, J~itUt/ tUI'e

PálldtJ), No. uitoengezet te hebben, dat DuitlJohllilld gelijkt op een
vreedzall,len wflndeluflr din zich eensklfips ziet be8prongen door tweo
moordcUIlllrs, en dan door een derde (bI. ö), vorklaort BU80h dnt niot
legcllst:ullldc allos ~Ie DuiUlChe soldaton hun vilallden liefheboon.

Goddank, wij hol)oon in do dagbladen roods zoor tre/J'(lIlde voorbeohlon
golezon, Eon Ouilsch ICrgoint-mll.joor, die verplicht ....·IUI geweest in Bolgiü
lUl "OUIlil "1111 don krijgsrll.tl.d. oen man en zijn vrouw dood te eohietell, nam
hun ccuig kind IUln, con mei~je van twee à driejaur, omdat hÜ zelfgeell
kinderen had.
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Daar zÜn regiment epoedig daarna vertrok ~aar Ooet-Pruilon en hÜ II:Ün
eigen stad door moeet, !lRm hii het kind 111 ede om hot aan zÜll vrouw te
geven (bI. 9).

Gevo God, voegen wU er aBll too, - wU die niets anders hebben
diln Belgische bcsohll.\'ing - dat er niet te vool getrouwde mannen
zunlicr kinderen onder de soldaten des Keizers mogell zUn, wunt z[j
houden Cl' een Illllnier op na om weesjes te mnkoll teil einde zo te
kunnen llllnllcllIen, die onsltmd duur zou komen te staan.

Dominé Correvon van de GeroformcerdcFranschsprokende Kerk te
_E'rankfort lUln Main I), heeft 9 Augustus I ij 14 een preek gehouden op
den tekst: .Jndien God met ons is, wie zal tegen ons zUn?" (Correvoll,
Dit" at·U MU" l). ZUn rooelleering is als volgt: Daar lJuitscbland het
recht atIn zUn z[jdc heeft, zal God met bern i'Ün. HU spreekt natuur![jk
van die .. wonderbare en mstbesloten redevoering van den Kanselier
.Bethmann-iloll weg, een man dien ik sleehUI kRn vf'rgelUken mel een
Duplessis-.Mornar, den minister 'Van Henri IV," (bI. 11). Na dRn een
overzicht te hebben gegeven vlln de rede des Keizers roept Cor
r6"OIl uit:

Om dit verb[jsterelld probioom der sociale vrageu op te loe~en .... is het
IIlllchtig gebaar voldoende geweest waardoor de God die altijd de ~reste

Burg" van Duihehlftnd il, de Ood van Luther, vall Paul Oorhurd en \'IUI

Sobastianll Bach, dit vroosol!jko en miSllchion verlouonde woord gesproken
hoort: Olj wilt den oorjog, gij zult hem hebben!

Men ziet het, reeds in 'de eerste dagen "an den oorlog, oor-nog
iemnnd de uitlatingen \"Ril den Kanselier had kunnen kontroleoren,
aan\'nardden do protestantllclle predikanten van Duitachland, zelfs
indien zÜ vlIn \'Toomden OOl"llprong zUu, zonder eenig voorbehoud
al die oflieieele verklaringen. Gedragen tU zich nis prediknnten, nis
strenge verdedigers vnn de rechten der waarheid? Of toonen t[j zich
niet veeleer kruipende ho\'olingeo, wU zouden haast zeggen echte
kudde-dieren?

I) .;r 'uren In DuitJCh\llud nog l') oC 6 .églis88 du ncCugo", uh den tijd Ylln do
hen'orming in de X"Je eeuw. De dieosten werden dllll.t nog gedl\.lill in tlo )<'lIllntche
taft\minJH'n. con. 111 de veertion d"8'en, IIIl zg werden bodien(( door ZwitllertChe
dominé&, [lelfl "o~len l.iiu opgeheven in 1910. (Wii .eten piel oCde kerk van
JtrMnkCort Rftll .\ll1inoodlen(1 door OorrOYOIl, een DuitilCh gcnllturalitocrde ZwitICr,
eVlllleen& gtl,lotell i~). [le )<'rllll$chc opllchrîften die de gelOO'l'igen verwilligden \llI.t
die plo.ll.I$cn 11lUI den l'llredîen~tgewild zgn, zgn weggcllQltlll!l,



De kal1loliekegeeslelijken en derabbies.

Oe katholieke geeetel!jken hebben be""!je gegeven van N:'1l1.clfde
volg:t88mheid. Z!jn Em. Kardinaal VOIi Hartwann, Aarlebieschop van

Keulen, zegt in Ot Goddûijl.:tJ J'oorzinligheid, zijn hcrdcrlük eehrij
vcn vaD 25 Januari 19Hi:

Onte kr[jgslieden ltin uitgetrokken ten bloedigen nr!jd, mct Ood. 'foor
koning en uderland. :\[et Ood in den strÜd waartoe men OM gedwongcn
heen, in den Itriid voor hot heil en do vrüheid vaD on8 bt:llIinde Duilsc.he
vadoriluld i met Ood in dcnlltriid voor de geheiligde zaak vall iletChrieten
dOID on ziin weldadige bcecha"ing. - En welke dadeu hebben ollze Ilrijdl.'r8
niet verricbt onder de bMcherming God8, onder do leiding \'an hun won
derbare aan,.oerdert, den Keiter en do Duiráeho 'fouten, daden wier luilter
u,llChitlerenjn de toekomst! Ja lUoor, wat ko tbare aebatlen Uil toewü
ding, Ilaastenliefde en tielenadel heeft deze oorlog niet aan het lieht ge.
bracht in het "aderlant! 100""01 all op het .dag'l'eld I

Pastoor Augullle Biul yalt nog 31 in de wnde van hoo~moed.

(RibI, IJtr Kri'guuf, ,in Gotl,.~rllf,ûn Kiinig,run.

De Kultur heeR in OuitlChlllnd een ongehoorde vlueht genomen; de
monlChelÜlte gooat heen de mOO8t "encheiden krachten der natuur in
xÜIl dienllt genOlDen .. " f:oll blik op do kaart toont on811(·t Duiuehe "iik
flll hoL mid\lclpuut vall ":urop8. Van alle zijden, Uil nabij en VIUI l'oTTe,
hobben ,üanden zioh opgemaakt tot den \'al VfllI on8 vadorlund. In hot
008tell bedroigt onl hot rOllKaohtige nussilClie riik; in het we.ten woedt
"~rankrÜk. altijd nog aterk nietlegenlTaando zijn zedelijk venal - beido
"I'orbonden met de EngellChe trouy..elOO!'heid en de BclgilChe wreedhl'id:
- Japan, ~f\'ië en f~g"pte hebben on. ook don oorlog "I'erkt••nI I bI.
26-2j).

Wel mijnhe<>r de I 1001', eer gij df> wreedheid dl'r Belgen n'rkon·
digde. ~r gij hoog "an den kan:.cl der waarhcid ,-erreldct dat Se"'ië
eo Eg)'pte den oorlog hebben '-crklaard aan Duüechtand, I,I)U C('n

beetje om7:ichtighcid en eelli~ onderzoek nict mi.plaatlt zijn geweet!!t.
Vermclden wü thallS lloK Je prt'C.k gehouden op 9 Aug. in de syou·

goge vuo SCh .....erin door Or. S.SilbeT1ltein, rubb!jo \'Ull het Oroother·

togdolll Mecklenbu rg·Sch wcrin (Siloorlltoin, Der Hen' ilJ/ /IIcÎlt Lie/l t):
"Men hooft Olltl gedwongen de hund to leggen op het ZWfllll'd, wH 1'01'
foeien de trOllweloo8heid waarmede on'l.o I'!jnnden ons betllr!jden, wij
willen in eerlijken 8lr!jd het ongeluk afweren dnt OIlll bedreigt." Zoo



wisten dnu ook de joodscbe rnbbUlioll reeds ol' IJ Augustus dat
Duitschland de lUlngevnlleno was en dat de andoren devel'Valschersz!jn,

Het is uoooeloes de reckll te vCn'OlgCll. Wij zouden slechts io hor
halingcn vervallcn WBlIt al de prediknnten, tot welke belijdenis zij
ook bchooren, zeggen d<nelfde lell cp in engeveer dezelfde bewoor·
dillg('n: "De eorlog di(' oos is opgedrongen, .. , ooze verraderlijke
"Üflllden, , .. onze trouwe bondgenootelI , , , ' de wreedo Belgen, .'
onze ,·oertreffeIUke lIoldnoon die gOf'dh('id ,'ereeuigcn lIIet dapper
heid ., .. llUze he1l1hnftigf' leiden. ' , ,u

u. raISI'hllt~itl.

liet 7.oU een olimogelUke taak zUu opcnhllrtig CD \'olko11len het
bredrng der Duitsehers in België in dezen oorlog te bc&chrUven,zonder
te sprekell van hun dubbelhartigheid; mon moot zich dlill ook niot
vOf\vondoron indioll w!j op iedere blndzüde vall onze uiteenzettinK
minstClls één leugen heblJ('1I yastgf'8teld, \Vllnt wij mrloten Dipt \'or
geten dnt het mooerne Uuitechlaud een voorbeeld nN'ml aan VOII
Bi~llIarck, en dat dei'.e zelf heeft ,'erklllllrd den oorlog "all 1870 te
hebben dUell uitbreken door de hnndige ,'erml8Chillg van een stiu\lS·
r.elpgrlun, .BÜ gelegenheid vnn het eeuwf(le~t dor gelXlorte \'lm den
IJ zeren-kBllselier, JApril 191:l, hebben de bladen "lI.n c)\'cr den Rij n
den vr!jon loop gegeven !\fin hun I)'ri.~mc; geen enkel der tallooze
diib)'rlllllben gewijd ntlll de verheerJÜking "aD den Groown .Man,
bevat een enkel woord ,'an bl!\fllll, hetzij voor het OOdrog- zelf. ho('
schandel!ik dit ook zÜIl mog!!, hetzU \'001' do grootspraak cu sclillamte·
loo!lhoid WIUU'llle<lo hij dit orlenbaar mankte.

Welke ecrlUkheid knil lIlell verwnchtcn \'lm een volk dat een \pr
ml8Cher rot in de wulken "crheft, omdat hÜ \'crVal8Cher is. cn C€n
ven-al8Cher trot8eh op Zijll handjgheid!

MlU\.r de tegenwoordige loidf'rs \'iln Duitschland, minder Iwudig
dao hUil modol, hebbcn hun bedriegerUelllliet Illug kUlIllen \·erbergcll.
1~f1tC'o wij OIIS IIlleell DoK miUtr eens herinllcren, om er verder uiet ol'
terug tc komon, Bali de talrjjke wijzigingen aangebracht in de zoo
genaamde ~Allglo·BeIKillClwov{'rcenkomsti'll" (bI. 38 \0'-.), Wat hun
oneerl!lke vertalingen betreft \'an diplomlltieke stukkelllUct betrek.
king t()t het ontbuwll "an den oorlog, vrorwüzon wij onze 1('7,erlJ Ill\l\r
de meesterlüke uiteenzotting dallrovet' KC'schrnven door de heeren
DiiN:kheim en Den is, door den heer \\'('iss l door den schrü\'er van
J'aCCllllt en door den heer Waxweiler. \VU zullen ook. !liet meer
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,"preken over al de leugens die y;!j reeds \lntlDoct hebben in den loop
van deze 8tudi~. LIet i8 \"&n veel moor belang eenige nieuwe 'foor·
beelden aan te halen van vrrdraaiingen der waarheid gekozE'n uit die
welke wo tlh.tbaar t!jn dat bun kwa1i.fioatie zich tel'Btond voordoet,
en tOO onbetwistbaar dat onze v!ja.nden er zelf niet meer,..n droomen
om ze in twijfel te trekken. Daarna zullen wij onderzoeken op welke
.....Üx... deDuit8che~ de '·el1lpreiding van de len~nsgeorganilIOOrd heb
ben. \"er"olgens zullen komen, als andere voorbeelden \'IUI duhlwl·
hnrtigbeid, de IIChending der vcrbinteni8ll<l1l door ben zelf vr!jw illig op
zich genomen, de argliMigc pogingen nangowend om de Beigeli op te
ruien tegen elkander, tegen don Koning en do regeering en Irgen hun
geaUiëerdeu; ten Jaatite de geen viln bedrog dien zij se<1<'t1 de IIlllaDd
Augustus 1914 in het bestuur van olieland hebben gebracht.

]Je Duitschers qp de kust van het Kanaal.

YnDI mer 50 vnn 1914, Tiln Vi, IJ't)('",~".,,<,,"(IU (bI. J .588) lK-"llt een
photo wt\.llr meD matrozen ziet be2ig met het laden 'fan een knnon dat
op de duincn geplaatst is (fig. lOl. Zie hier de vertaling van het onder·
tiChrift: • Buitgemaakt BelgilCh kanoo, nu bediend door DuilllChl' 1Il1l

Irown op de kUilt van het KIlnaai." Het Kanaal! Maar deDllitllCbl:'1'8 zÜn
er DOOit geweest; zü Wllten vertrokken vol geclltdrift nUKr Knle8, dUll
nanr de kusten mil hot 1\:/1..1111.111. en vervolgell8 mUlr Londen .... Illallr
in die richting zÜn zü Dooit verder gekomen dan l.om bartltÜdc, op den
rechter oever "an den Ylt'r. Maar zÜ wilden lie..er doen Kt'loovell dat
t:!j het Kanaal beheel'll(hen: daarom hebben zÜ dat k:uatgthied g1"ko
zen om hun kRDonnen te planlen, op papier. - Dit "BeIg;lCh kanon"
f't'hter, heeft {'Cn zoor ongewonen vorm 'oor C!f!n Helgiä<>h kOllon i
onzl' kanonnen hebbeu een rt.'ththoekig IlChild terwijl de Duitll('he {loCO

afgerond schild hebben, juist ZOO&1s op de phOlO. ~ Ten .loUe mag
men zich .fvragen wat de unonnien ",el kunnen hellChietcn UIJ de
kult met hun klein kanoIJ. Zeker niet eeD der Engebche IIChepell die
de Belgische knel bombardeereo. want die blüveu op to grooten
Ilr~tllud, of wuren de Duit8cherll miS8chien bozig zich te vermnkon met
grIlno.ten te werp<'n op gnrlllileuvillChorll1 om hun gOOonkwlI8rdig
heldenfeit van 8 8cIJt. 1914 te herhalen (bI. 214)? A 111 wij optellen,
vinden wij drie IIChtel'uwende leugeDs op l~n plloto.
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Het !«mOlt can ,12,

Wat hebben 'lü niet gepocht op hUil kallon "an 42! Men herinnl'l'('
'lÎc:h het fort van Londo vernield door het kanon nn 42; dM ,-an
Waelhem iniigelÜke, en die van Maubeuge, altijd het kanon van 42,
Meedere hunner gi!iI1u~treerdebladen (b,v, Otr IJ'tlupiegtl, n', -t.
18 Oktober 1914), geven de photo van <'Cn "illa, 1\'aar'fall beide~n.·I;,
tün weggt!8Choten door een granaat, .een Duibehe granaat Tlln 42."
zeggen onte waarheidlie"ende "!jonden. :\IMr, deze villa, en iedl'r die
de slagvelden van Brabant \:lev)eht heeft kent haar. ie bet buis "IlIl

den dokter van Ele""Üt i en wij ....1'«>0 ook dat zij oçerwoe.-l werd op 1Z
SeIJtember 1914, door een granl18t van het fort Waelileffij Duit.ilChe
officieren hudden er hun intrek genomen i 'lij werden allen gedood.
een enkele uitgel.onderd die z.ich voorzichtig in den kelder had terug
getrokken.

De uMallen vóór p(trÜs.

Om hot moreel hunner troepen te sterken bij het begin ,'au d(lll
oorlog, WIlB bet \'olstrekt noodig de'l.6 te doen gelooven dut dc oorlog
ging eindigen in een blikeemsnelle overwinning.

Daartoe diende de gekleurde prentbriefkaart IN "JilulleH roor
r'arijs. Alen 7.iet daar werkelijk groepen Duitacho knvl1lerillll'1l in
o\'erweging voor Parijs en den Eift'el-toren. De prent werd uitg,,
g(''I'en door het huis R. en K_ en draagt het nr.;')OO (fig. 18).

Uetzelfde buis heen andere merkwaardige prentkaarten "ervlUlr
digd met betrekking tot de krtigtl"errichlingen in Belgie. Nr. 50i
stelt het bombardement ~an Antll'erpen voor. Y(ln 'liet van bet
Vlaa.mllC.be Iloofd, de Iltarl in vlammen en ook kanonnen gepllUttit op
deuMde plek. :\laar de Duit8chen hebben nooit kanonnen gehad op
den Iinkeroo"er van de Schelde. - Nr. 502 toont het bombardt.>ment
van :Namen door kanonnen gepliw,t",t te Jambes, wat ook T81sc.b iil.
liet is goed hier bij te voegen dat die kMrten nog verkoeht werden
in Juni 1915, toen reeds iederooll .....eten moellt dat ze valsch waren.

De bezetting van het Paleis vOll.lustilie le Brussel.

Nr. 15 van 19 t 4 vun Dit IVoclitnschllll geeft op bI. 463 eell g('
~icht op het inwendige van het Palei. "an Justitie te Brussel.
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Ziehier de "ortaling "an het.ou itsche onderschrift:

~DuilScllt: lIIili/flirt:Il il~ dl! tfttfl ew~ h..t Bof rem fUlfism t'ml 'l P(lteÎ.II tWI

Justitie Ie Brm ..I, BrU!Ilcl dat de Jotel geworden is TRn de Ouitache alge
mOOlle regeering voor België, heen natuurlijk oen groot garnizoen en een
zour druk militair level1, liet beroemrIo Paleis van J ustitio op het Poclaort
plein, geert ook onderllak aan een groot getal soldaten, Niets is eigenaar
diger dali het schouwspel dat dit machtige en woolderigo gebouw Tcrtoont
met lijn nieuwe gasten in , \'eldgrauw" die daar zUn ondergebracht. Dui
zend voorzorgen zijn genomon opdnt niels zal bedorven worden, en torw!jl
overal waar do vüand den Duiischen grond betreden hooft lang gewerkt
llli moeten worden llan het herstel der geboull'cn die hU lIeert "erwoest, 7.al
niemlllld bemcrken, ab hU de prachtige lalen van het Pal6is van Justitie te
Bru8801 bezoekt, dat de Duitscho soldaten daar hun intrek genomen
bebbeo."

Om al het fÜne vall dele apotternü te bel-l'rüpen, is het genoeg de
prentkaart slechts te bezien: met ziet daar het linncll dat de soldaten
laten drogen op de lijnen door de weelderige liIal gespannen i dat is
blÜkbanr eeu van de .duizend \'oorzorgsllllUliregelen" die genomen
zijn opdat niets ;':111 bedonen worden. (De photo is overgenomen in
Belg. DlRCil., bI. 112),

Engelse/Ie marine-soldaten in Frankrijk.

liet was in hUil belang om te laten zien dnt de Engelschcn reeds
verplÎellt waren hun lila ri ne-soldaten nnar ]i'rankrijk te zenden. Nr.-I7
val) de 1 ft, K,·if'.'I8~KI/rie,', een offieious en ge~u bsidieefd blad stelt dllll
ook \'oor .den President Poincar(. eeD bezoek brongend anll de
Engelsehe militaire macht in Frankrijk. Men ziet hem hier de artil
lerie der Engclliohe nIl\rine inspekteeren,"

De President gtIllt werkelijk hltlgs twee rijen Engelsche soldnlell,
gehelmd en met geweren gewapend.

Ua1l.r is het werkelijk in li'rankrjjk en gedurende dezen oorlog dnt
die wnpenachou w heeft !llnats gehnd? Rnndpleeg het Jul illUIll mer vall
HH3 mll het geillustrccrde Fraullcho tüdllChrift Lertl41'1'8JXiltj' t01l8.

GU zult dlUtr \'inden op bI. 1.245 een pilot<> Itetiteld: ~ De bekrach
tiging van do ~~ntente Cordinle. De heer Poincaré vergezeld van
den Prins van \Valell inspocteort do eorewacht bij ~ün lUtukomt te
Portsmoutb (24 Juni l!H::J)." Welnu dezelfde waardigheidsbeklce
den en dezelfde soIdilten komen voor op beide photO'8 eo in
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dezelfde omgeving. [let oenige vtlrachil is dat de photo uitdc L"r:
tUI·U p<Jllr' tow~ een oogeoblik Intpr genomen is dan die uit den
Xrieg:<- Kurier.

De Fronsche binden hebben 1I0g meer \'ervalachingen VUil dien IW.ro
aangewezen; lIlallT wij hebben die niet kuollen oaglUln.

Deze kunstgreep schijnt cehter geen uitsluitend Duitscho speoia
liteit te zijn. Onze oostelijke Ilaburcn beschuldigcn de UUSIiCll en do
EUgillsehen er eveUL'eliS gebruik \'0.11 te maken, Muar oen llOOrt \'nu
leugens waarvan Duit.8chlalld bel mderschall en het uitsluiwnd ge
bruik \'oor zich wlf kilO opcischen, bestaut in de 'l"ol.strckte loochening
of ten minste in her terug brengen tot de klein~t mogelük nfmetinl-'1ln,
\'1111 zijn daden \'lIn \randulisllle.

De eerbied der Duilscheni voor de klwsl-uebouwell IJUll

Leuven,

Wij hobben gezien dut do Ullitilcilers, na kool gewag to hebben ge·
U\lUIkt YQn bol bombardeIllent der kathedraal \'IUl Hei lUS, ols VIlI1 ccn
heel gewono 1.a11k, 110t eon plicht achtten om wille der algemeene yer
ontwaardiging zich û\·er het gebouw bekommerd te mnken. Hetzelfde
\'erschtinsel hooft zioh \'oorgoonull lIlet betrekking tot de \'orllieling
vau l.euven. De verwoestÎng ('11 vcrbrnuding yau deze stad is genoeg
wam bekend dat wij die niet opnieuw behue\'on re verhalcn. LatelI
wij 0118 allecn 1x-zig houdon mot de kunst-gebouwcn. 111 de dIlgen die
\'olgden op do \'erwoe8tiug lIumen de Duit8Cho bllldun zulk oen schan
delijke houding IUlIi dnt zelfs dc N. R. C, hoc Duitséhgezind ook, zieh
niet kon weorhouden hnur verolltwlUlrdiging te doon blUken.

Bcrlij11, 28 AUgU~t1l8 {lVol.D)' - De militaire korrCSpOlldellt VIUI do
V()~l<iulll' Zei/Uil!!, zegt hut volgende, 1I10t goedkeuring dor rogoering:

~ Volgen~ Duit!ICbo berichten is Leu\'en slechts Yory,O(l~t omdnt tie
burgen daar op DuitJlehe troepen getchoten hadden. ,. ,

Eu nu, die oude dali, zoo rijk aan kunst.;chatten, bcstllltt niel lUeer ....
Het is te hopen dlll de Belgen nu allen \uSt'l:UtlOli vorloren hebben om

den ~ vrjjsehuucra"-oorlog ..oort te lI:etten:'

S. R. C.. 30 Augu~tu., (avondblad).

Oe verwocdting "lUl j.cu ..cn wordt in een d('('1 \'Ril tic l)uihtclJo Ilcrll nlet
vrougde en voldoelIllIg begroet,

Do agruridCile Dfu/3chc 1'1I.guuilu119, CII do C01l80T'lltiIH'O Kreuzulllmy
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juichen de gebourtenisaen te Lou von toe, in termen die wij hier niet kunnen
overbrengen.

De Vorwär/.t teekent bij het oordeel van die twee bladen aan; ,Oe
milimire overheid moge de verwoesting van Leuven, in weerwil van do
daartegen pleitende politieke en humallitl,iro bezwaren, noodzakelijk ge.
llcht hebben, maar dat er bladon l.ijn. die daRrovor nog vreugde en vol·
doening gevoelen. hadden wij nauwelijks voor mogel!jk gehoudell."

N. Il. 0.. 1 September, (ochtendblad).

Dus in het eerst, geen woord van spijt "oor de vorwoesting van
I.cUV(!II, dio toen volkomen heette: Leuven llad haM lot verdiend
en mell hoopte dat dit voorboold de Belgen tot nadenken zou bren·

gN'. Langzamerhand echter dwingt de algemeene afkeuring hen
zelf tot nndenken j en dnn gaan zij de Il8n~ebrochtesebado tro.C'hten to
verminderen. j.jerst was het dl' heer .IIeltfl'rich, toen direkteur d('r

"J)olltsehe Bank" en later minister VAn }I'inanciën vall hel Keizerrijk.
:S-ll komt de bekendl' \cgl'uàe tot ont8tallll, Vlln de Dllitsche soldaten
die het stadhuis redden onder do kogelK der" vrijschutters 1)".

&rlijn, 7 Septomber, I WoW'). De Nm'rld,"!/'lddII'Alif/tfmtiIIIlZ"i!ulIf/
8ehrijft: Wij l:ijn in de gelegenheid gewee~t lIilferÎ<:b, den ,jirootellr der
Duit'IChe Bank. die JUÎst uit lielgiii is teruggekeerd. te sprekon. Hij ia o. a.
ook to LOufen gewOOlIt en vertelt dat van een algeheele verwoesting der
5lBd geen sprake kali zijn. KapotgO$Cboten en verbrand zijn slechts do
oo~lelüke wijken, waarin de Duitache troepen door de bewonert uglistig
heJehotew l.Ün, mot Illlme de straten die uu hetlltation en nit de richting
Thif'nCll naar de stad leiden.

liet dlldhuia. de parel van Leuven, ia ongerept geble,·en. IJe DuitllclJO
troepen hebben het .gored."

Offleieren die flall de strlUl.tgeVl.'Chteli hebben deelgenomen, 1'ertellell dat
Duihchu troepen de stoombrandspuiten hebben bediend, die den brand in
Uil gobouwoJl l1o.bij het raadhuis hebben goblusoht, ofschoon l:Ü tijdens Uilt
I"lu!!8Chil1J.:swerk voortdurend door do bevolking werden beschotcn. Jalll
m!.'r gCJloog is het niet golu kt dc univareitcitsbibliotheck to roddon.

Vnn do Kathedraal is do tor(l!I ingestort; het schip van de hrk is IJe
houden gebloven .

•\'. It. C., 8 Selltember, (ochtendblad).

Ecll weinig lawr \\l'td 0011 kUIl8tcnnnr de beer \'00 l<~alke, direkteur
vall hl}t mn~Ulll voor toegepalltc kunst te Ber1ün nll8r l~ellven ge·

11 Zij ~ullcn 1I0g oi'ldigen Ulet onl ie OYl'rtllill'l!11 dll~ hun doortocht door &lgUI
de rNiding isgewoost v.u onze kun~t.~ebou"'el1.
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zonden op een onderzoekingstocht. ,Afgezien vau de bibliotheek, z('gt
bil, is niets van beteekenis verwoest ... , in dezen ongelukki~en

brand veroorzaakt door den opstand der inwoncrs." Voor hem ia er
dua kwestie vaD eeD ongeval (BraYldw"yltkk).

BfTlijn, 5 Oktober 1914, (IVolff).

De .\'ordcknl.AchL AIlgnll,tl7U Zeitung schrijn:

00 heer von ).'alke, geheimer Regierungarat, hoeft den 17 September
me~ den burgemeester de kunst·gebouwen van Louvon grondig onder
zocht. Hij geeft een officiool ra.pport vall hUil Imidigen toeBtand, Wfl/lrvall
hier oen verslag:
. ,De ouden Lakenhal, die diende tot univeniteits·bibliolheek iB gdll'el
v~r ....oetit, bebah'e de t...·oe gevels: de voornaamste is gothisch, met Renaill
aanee-bijwerkj de achtergevel is in RenaiUllnee van de laatste periodc;
terzeJrder lijd is ongelukkiger wijUl de geheele boekeoverumeling vcrb'1U.n
met h....r rijke schat 1'an handschriften. Behal ve dit gewichtig vcrUe., is er
geen ver'lll"oetIting te betreuren 1'I.n ccnignin. ern.tigen aard. Het gothi~he
ltadbui i ongerept geble1'en, zijn bewaring i. ie danken aan de be1'elen
1'an den kommandant majoor 1'on lbnteuifel, die de buizen ter rechterzijde
liet om1'Crhalen en er dUI in slaagde den ongelukkigen brand (dl" Urll1"l.
Iwgliid:) te beperken. Daarentegen is do Sint Pieters-kerk, lflUlrvan het
dak door vonken in brand gezet werd, zeer ern.tig beschadigd; zij ui
echter kunnen worden gereltaureerd 011 tot haar oonpronkolijkcn .Iaal
teruggebracht,

,Do achildorijen der kapelIelI, dookon van Dirk &ul8 on V\lll don
MCOIItcr van Flémalle, die tot de OIeelt kOltbaro werken van Leuven 00.
hoorcn zijn gered 611 naar het .tadhuis gehucht met de andere kunsh'oor·
w.erpon nn de Sint-Pielcl'1lkerkj dat "enoer g~ieddo door reaene
luitenant Thelemann, raadsman van den minilier van .poor...·cgen. Deze
Toorwerpen zijn nu geplaatst onder de beJeberming van den burge.mOO8ler.
Van de oude kunstwerken nn de Sint-Pieterakerk i. oietl vernietigd dali
een lfindvang. Het gebouw ZE'lf i. behouden. Men heen het moelen 1'oor
zien 1'I.n een nooddak in geteerd earton.

Deze ongelukkige brand 1'eroorzaakt door den OPAtand der inwonen-en
verbreid door den storm heeft 1'oornamelijk de buizenrgen vernield nabij
het sl.lltion, in de .tationSitraat en in de binnenltad. Ongevocr Mn zCiMlo
gedeelte van de stad ilafgebrand.

De andere kerken tijn niet gedeord; zoo zg n geheel ongorept gebleyen
de kerken Sint-Michiel, Sint-Jacob. 011 Sillto-Ooorlruide, al haar kuni!·
werken, voor 000 gotIoelte zoor merkwaardig; het U. OOOllI·College Ulet
zijn bibliotheek i. 61'enoonS onbeteharligd.
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Yen <\iet dat de heer von l!'fllke zich niet uitspreekt o\'er de wijze
wltarop het ongeluk begon. Hli zegt alleen dllt de kerk \'Iln Sint Pieter
werd aangestoken door \'onken overgewfUlid door den storm.

In hoeverre is die verklaring gerechtvaardigd PIndien de heer von
Palke de Sint Pieterskerk bezocht heeft, moet hij gezien hebben dat
iedere kapel afzonderlijk is in brflod gestoken, en dat mon 21 verschil·
lende hllluden vnn brand kan optcllen, allCll biJlnen het gebouw ge
legen. lIet is wel een eigonlUl.rdige storm, die een vonk werpt juist ep
ieder ulroo.r dat verbrand moot worden.

Maar verder. was er werkelijk een storm in douuacht van 25 op 26
Aug. 1914. Ziehier de juiste geg~vens IUmgn.ande do richting ell de
snelheid van den wind:

midder
Uur. 25 Aug. 18 uur 20 uur 22 uur Ill\cht 2 uur 4. uur 6 uur 8 uur.
Richting z.w. w.z.w. z.W. z.w. w.z.w. w.z.w. W:Z,w. z.w.
Snelheid in M.

per sooonde 2.8 2.8 3.0 4.3 3.\ 2.4 2.8 2.3

Een snelheid van 2.3 tot 4.3 M. per seconde komt overeen met
zwnkkeu wind. 'Vij ZÜIl dus \'er VRIl een lItorm.

De Ouit.echer!l bepulan zich er niet toe te zeggeu dat de schade te
Leuven aEl.uf,"CriclJt gering is; zü bewijzen het. Ziehier hoe: In hot
Oktober-ur. vau de officieele propagandabrochuro JounlOl de la
GlUJITt, geven zü een plattegrond van Leuven, wlltl.rop door schadu
wiug de \'orwoeste deel en z[jn nangeduid. Welnu dit plau is vervalscht
op twee wijzen. Vooreerst maakt het goen onderscheid tus8Chen de
bebouwde oppervlakte en die welke gebruikt werd voor moestuin·
derij, welko zoer nnnzienlÜ k is: de verhouding tUBSchcll bet verwoeste
gedeelte en van dat wat ongerept is gebleven is dus verkeerd inge
krompen. Jn de tweede pl/Ul.ta, hct verwoeste gedeelte is ook el'
absolute wijze verkleind j veel der vorbrande kwartieren komen er
voor als ongedcerd j om slel,lht8 ('eli vOl,lrboold te go\'(m, de Oude
~1nl'kt wal\r Blechtll het College der Joscphieten en oenige nabu
rige huizen (fig. 20) z[jn blij\'Oil stl.Uln ill aungegeven als niet door
dell hrand getroffen.

:Men moet wel geloovcll dat de Duitscbers zich rekenschap hebben
gegeven wm de nictswRardiglwid hunner uitvluohten, \'olgellil welke
oe branll te Leu\'en te wijten ZOII zUn Ran !jCII 8ongoluk", want VIlU af
het einde \'an September 1914 zijn zij i.Jcgonneu een nndoro verkla
ring t(l ge\'en: Leuvcn ZOII gebombllrdecrtl zijn geweest. Dit i!~ wnt zij



hebben verteld &an Sven lIediD cn zij hebbeo cr zelf. voor gezo~d
hem de onovertreft'el!jke jui theid \'80 hun geechut te doen bewonde
ren. Yen deed hem ook gelooveo dat de ~ "'ijlChuUers" het Duitsehe
leger öe&choteo hebben op het oogcnblik "arl zijn intocht in de fltad:
het i. immers mogelijk dat do ZWcOO8Che aardrijkskundige nooit zou
geloofd hebben aan een aanval die plaat. had 6 dagen na de be1.etting
toon honderd dlli1.end soldaten de stad waren doorgetrokken en dMf
v('r.chrikkillg hadden gezaaid .

• _•• Itl kilometers tol Leu1'en. In de binnonllad riJdt men t@1I goNlen
afttalld eer men do eertta puiohoopen bereikt. Geheel Leu...en i....olilrekt
niet verwoott door het bombudement Z()(Ml,1. men zich vooutelde. Nau
welijb Hn viifde i....ernield. liet Î. waar dat in dit vijfde gedeelte ...er·
.ehillende kostbare gebouwen waren die niet mMr te ...er....ngen &ijn;
1'ooral bet "'erlit". dt"r bibliotheek nlt te betn>uren. Te midden nn dne
IluiDen ...erhefr zicb al. een rob in zee} bet .tadhui., het trotfK'heju1I'et'1
d('r periode ....n 14~O, met zijn 6 ,lRoke en Ü1e torens. Ik heb de rondte
gedl.8ll door het ltadlmil on heb met den be.ten wil van de wereld lelflJ
geon IChram kunllon ontdekken op dio muron mot lIulken ovcrvloedigclI
rükdom 1'erliord. Miuchien bevindt zich hier of daar een lpoor vun oen
ontplofte bom, die nlij" aandacht oot napt i•. nank aau de 'foortreffeljjk
beid van he~ Duitltbe gesc.hut ie zelf: geen enkellijltwerk der zei toretl
betrbadigd.

De rech:n ....n bet bombaNNnent van Leuven i beketld. De burger~

volking been uit de 'fentten op de Duie«he troepen ge;KlbOlen toen de~e

bun intocht deden in de ltad. en dnr die mildaad op geen andere wüzokon
gllltraR worden werden de huizeo door 0011 bombardement in bralHI ge
.token. Toon daarnlt do Duit~cbo 80Idaten trachtton hot ...uur te bluueholl
in de hui1.o11 lIabij 1I0t ltadh ui~ ~choton de ..yrijscbuttera" wederom 0IJ hon
m"t bun karabijncli. ElJ,; (111,1,.,. l'fJtr ttr wef6ÛllOlIlJ!I dntlfiÛ tciju h,M~n

f/ÛliIlIlUld, en de Duibehen zelf betreurdelI het ten hoogste dat IÜ tegen
wil en dank g~..-onKen 'traron lot lulke Inntregelen hun toevlucht Ie

nemen.

S'fen [(edin, Kin rOU:Ûl Wllfftn, bI. 142.

Zij houden zich ook bezig om door pbotograpbieëo het bombarde·
Ulent "uo Leuven te bewijzen. NummerS ,-an het officieele blAd Jllu.;$
t,.;tf'trr Kritg!-KNrjtr geeft tY.oo photo'e die hf'tStadhuilVRD lÁ'uven
"ool'\'ltollen "ooor til tW lut OOmbardtm",t".

i'.ioollar dan op duidelijke en juiste wijze om8Chreven hoe Leuven
ie ~trart geworden. Ileeft het bart der lJuitiIChers niet gebloed op
het g<,ziebt dier jluinen en hebben zij nietonwiddel1ijk Olaatregelen



genomen om te redden wat nog lUln de çernieling ontrukt kon wor
den? :\1011 zou -die verlichte schoonheidlierhebbera (hl. 149) sleclJt
k('nnen indien men daaraan twUfelde. Ziehier oon uittreksel uit een
nrtikcl dat verschenen is in verBchilh'nde lI_BelgiBche" bladen onder
worpen aan de censuur.

liet Iil'rsleiller kUllstgelHochtcll "lUl "elgië,

De Prellident \'AII de Kommill8ie voor Monumenten in Hijn-Pruisen, de
geheimrllAdsheer Dr. OIernen heeft het \olgeml veriilag uitgebracht over
hel, herstel der hi~toriseho rnonnmontell van België die geleden hebben
\Ioor don oorlog:

"I k heb kuullon nagaan iu mijn laatsto bezoek aan BeJgiö dat al do ge
meenteheaturCIl de voorloopige beaehermiug hobben ter harto genomen van
de monumenten dio beschadigd zUu door de oorlogagebeurtenisaen en dal de
aallwUzingon door geheimraad von r.lke en Inij gegeTen, zijn opgeTolgd.

~Te Leuven ij t Merite dak bo.lemd ter bedekking van degeheele
kerk afgewerkt, en Illell begint nu mot voorloopig do ramen te Jloppen lIlln
do zuid· 011 weatzijdo die gedurende lIen brand der kerk gesprongen zgn.
liet in wendige is bijnll geheel ontruiwd. Rinnellkort zal mon l.ic1J opnieuw
kUllllcn beui{'lIoll IIW deze collegialo kerk ...."

1.8 Bim PIlbtk, 28 Januari 1916.

AIs mell den bt.>er Clemen moet gelooven, ziln het de hoer von Ji'alke
en hU die het idee hebben gelUld de beschermillg te verzokerell der
monumenten, beselmdigd door de ~oorlogsgebeurteni~sen" zoo ale
hU het zegt. (HU ook neemt den &ChUn Mil vall niet te weten dat
l.euven op7.cttelUk is in brand gestoken.) Wat is cr WlUlr van zijn
voorge'"cn dllt hU de maatregelen heeft nangeduid die genomen
moesten worden voor de bewaring der Sint-Pietcr8 kerk? NietII. Lang
voor het "luchtig bezoek van von }!'alke en Clemen was een voorloopig
dak gcplüll.tstdoor de zorgen en op kosten van Kanunnik A.l'biéry, en
de tussChCllkolllHt dor lJuitsche kunstkenners had dus geen enkele
reden van beHUtalllUeer.

•• •
Qevcn wij nu lIog een overzicht. V{1n de aohtereenvolgende verkla

ringen der Duitseli(,Tll omtrent den hrnnd te Leuven.
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Je lezing: Geheel Leuven ie \'erbrand. gn het is wel \'ordiend.
2 e lezing: Slechte een 7.eedO der etad ie \'arwoeet. I)àl ie een onge

luk, Onze troepen hehben het Stadhuis gered niettegenstaande de
J~euVennur8 zelf.

ije lezing: De stnd heeft een bombardement ondergnllu. Maar de
Duitsehen hebben or voor gezorgd het Stadhuis niet onder vuur te
nemen.

4e lezing: WU nemen maatregelen \'oor het behoud van de monu
mentcn die b08chlldigd zijn door deu ongolukkigcn branel.

Ziedaar hoo de Duitschcn h"Cschiedenis echrUven.

De eerbied voor de 11l0lllt11letlten te Ruy, Düwllt, Dender·
monde elt MechelelI.

~fen verheelde zich niet dat dit eoort \'tUl ~dwnlingen"ocn afzoo·
dorlijk go\'al ie; het maakt deel uit \'all een geheeletclecl van \'erval·
eching, Zoo geeft von ~'alko voor, in zijn verillag \'all oen onderzoekings
tocht door België, dat Hu)' ongerept is (Gcilluetreerd wekelUkech
bijvoegsel vnn !Jet j{(l1Il6ru'g'lt' Frfllldelibuftt, nr, 4 VUil 11 Oktober
1914); in werkelUkheid hebben de Duitechere er ccn aO-tal buizen
verbrand. liD beweert ook datde Collegiale Kerk van Dinant door de
}'ronschen "eOOm bardoord ie, terwijl zij zelf op minstens drie plaatsen
bmnd gcsticbt l1ebben, Ol) eene plaate zolfs binncn iJl den Iinkt'tCIl
kruisbeuk die dus nict '\'fIJl buitcn kon worden bereikt,

])e heeren !{öster en Noske (f(rif!Jsfahrien), doen ook hun best
om te Inlen gelooven dat Dendermonde verwoest is door een bomoor
demcnt.IJl werkelijkheid kon men er oog in Maart 1915duidelijk zicn
op welke \\'üze het Duileehe leger de brandstichting in de stad had
georganisoord (bI. 95). Zio hior wat ](öelcr on NOllkc zeggen:

Dendermonde, dat wil zeggen de uitmonding VRn de Dender in de
Scheldil, biedt het vrooseljjkstc schouwspel Ran dut wij tot nog toe in dellen
oorlog gezien hebl~:lIl.

1'erwijl Ic r~euven vier vijfden der huizen zijn gcsl}llllrd gebleven, en
slechts ééu vijfde verwoost is, klln men ruim de omgekeerde verheuding
nemen voor Oondermonde,

Het spreekt van zelf dat de stad niet in brand wat gC:8token. Wat door
onze soldaton verbrand ia moetcn worden il slechts een zeer gering
gedeelte.

De stad werd gebombnrdecrd en daAr er niemand WilS om de branden 1.0

blulIChcn, werd zij de prooi der vlammen.
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•
liet meest leerrijke voorbeeld vlIn KlIe is dat vtl.1l Mechelen. Wij

zullen hot in 't kort verhalen.
Wü hebben reed$ gezegd dat de DuitBchere de .Belgen bCilchuldigen

\"llll lloohdell te hebben Kebombardeerd (bI. Iiil). In werkelijkheid
heuft geen enkele Belgische bom ~feehelen zelf gernakt, maar eenigi)
zij n neergekomen in de vooreteden, bijv. in de Dodonaue-straut bij den
steenweg "au JIombeek. Mechelen werd voor do IllI1t8te maal en op
ntesc1ijko wijze gebombardeerd op 27 Sept. 1914 door de Duitllehe
batterüen opgesteld to HoflStade. Uenzelfden dng en den volgendfm
morg'<ln gingen do inwOllors op do vlucht. Den 28ftten Sept. was de
Ijzeren Leen nog onooschndigd, behalve eenige daken door do bom
men doorboord maar geUlakkelijk te herstellen, 1>0011 "11D 28 Sc!ltem
ber tOt 10 October pilloderden de DuitecherlHll1e huizen door en door.
De Mechelaars verzekeren dat unge\'ocr 500 pilmo's \'ao hier naar
J)uÎtlJOb18nd verzollden ztiu. 'L'ar:oolJ'dcr tlid sUlken de Duitschcl'8
HlrllChillende kwartiercn in hnlnd: de iJzeren Leen (fig. 12). de
Leopold!ltmat en het hotel Busleydcn met zijn omgeving. Terwtil
zti doll bruDd lUlDstnken gaven zij zich het boo8aardig genoogen de
brandweer uit Brussel te ontbieden. Deze kwam met de grootate
sDelheid, maar do m8nschappen hielden slX>edig op met witter op
de brandende hui1,en te werpen toen zij zagen dat de troepen
nieuwe huizen in brand staken, Ilaar gelang zij deeer1lte bespoten .
.Na getruebt te hebben a.lle sporen vsn hUD plundering uit te wia
sehen door bet vuur gaven zij photo's uit viln de IJzeren I;ecn
met dit onderilchrift: ,Gedeelte der stad Mooheleu gebombardeerd
lloor de .Belgen." Deze photo's zijn verschenen in het geïllu
streerd wekeJtiksch biiblad "au het Hamburyt" Frtlllcl,nblau nr,:),
18 Oct. 1914 en in Zeil im Bilt nr. 43 VRn 19141bI. 1.889.

]Je Duilsclle plamlen tot wederopbouw onzer sleden,

Men ziet niet terstond in waarOIll de Duitsehere zicb zooveol moeite
geven om te doen golooven dat do verwoesting ollzer stedel! niet kan
geweien worden tl.Rn hun b8rbllArachheid,llI/Ul.r ~llvoudig oou ~our

logsgcbeurtenill" ia. Zou de reden niet ccnvoudig deze zijn dat zij het
plRl1 hebben hUil diensten !\.Ril te bieden voor het hCM('1 til:r IIlfmll

mentale gebouwen on den wE'deropbouw der 8teden:' Het volgend
vlJrlllftg \'tm eell nrtikcl VMI Wilhelm VUil Iillc\(', <'xc('I1<'llIie, Pr.l~

"

,
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fel8Of, Direetour dor koninkJijke musea te Berlijn en der 93 onder
teekenaan, zou dil doen vermoeden.

In bet Juute nummer Tan bet te Be.rljjn vorseh!inende weekblad
W~kuul doel WilheJm Bode M.nige mededeelingen OTer het herstellen
TaD het t'Crwoette Ue1Kit!.

Zoo.I. in OoIt Pruilen, &00 zegt hÜ, het berbouwon ,..n de door de
Ru ft vornietigde p1aat:aen ltelleJmatig en naar pracli8che on arti.ueke
beginteleD rMd. begonnen iJ, 100 hooft het DUlltebe gouvernement ook in
Belgii in de .teden waar door buehieting gebouwen of heele trIlten nr
nield zjjn, plannen in bewerking genomen, die bet ollde karakter van dc..,
lteden gebeel tot zijn recht laten komon en die 1O..enl door een nieUll!en
unleg van Itratcn den hygiënilChen tOOItand moeton ..-erbeteren. Dit
belrert ..ooral r.euTen, Dendermonde, ViM1 en Dinant.

Dit oplreden der Duilll<!be regooring,zegt Bode, i. lemeer te ""urdoeren
omdat het, door het in Belgilj heerllCbondll geldgebrek "oor de betrokkon
gomoonton zoowol nlll "oor particulioren "oorloopig n0Et' :toor mooiljjk til
zjjn mot horOOu ....en te beginnen, ook al boltond noiging daartoe.

O..or den om1'Rng der bOlChadigingen on yorwoOlltingen hoeft het gou
v{'rnemont een nauwkeurig ondon~ook laten in.tellen.

O,t hoert beweten dat do opgaTen O\'er do achade toor oTerdr01'en '-jin.
ln vorlCbillondo pro'ineie. met uitzondering 1'8n Welt-Vlaanderenl waar
nog ltoedl gevochten wordt, ill bet percentage 1'an do bceebadigdo huizen
onKOytwr twoo, in de meeste pro1'ineiet llleeht. 1'8n een halftoi oon en een
derde procenl.

Jo \leen in de profineiet Nameli en Antwerpen bedraagt het 'an vier tut
..ijr prot'ont. In heel België tgn ong1l1'eer 26,000 huizen 1'ernield o(b&
sehadigd.

Daarin woonden 150,000 inwonerL
Hot mM'rendeel daarvan i. niet ern tig bfllCbadigd, zoodat zg gemak

keljjk weer bewoonbaar kunnen worden gemaakt.
Werkclyk dakloos i. onge'oor de hein un deze mcnllCbell, maar daar

nog .teed. 300,000 Belgen zich in hot buitenland ophouden, îl 1'oor die
80,000 reed. lang oen onderkomenge,onden.

N. H. C., 21 Juli 1915, (uondblad).

Bollige opmerkingen nagl.lu hier plnn.tll.
liet ill niet waM, dat l-J6uven, Dendermonde, Vi8é eu Dinant ge.

wU100rdeerd züu. Door deu fakkel, niet door het kanon zÜn die8todeu
,·('rwoellt. Ext'ellentie W. \'011 Hode trneht ook al te doen golooyen
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dat de schade door België geleden (26.000 buiten!) van weinig betee
kenis is. -Het is voldoe.nde Leuven, Dendermonde, Vïsé en OinanL
te bezoeken om te zien dat hun huizen volkomen onheretelbRar zÜn.
Dit zou niet hetzelfde zün alll zÜ gebombardeerd waren i maar huizen
ilJ brand gestoken met behulp van benzine. eo schietkatoen worden
zoo tot in den grond toe vernield dat er nieta moor te doen valt dan
de stukken muur ow te. werpeo die nog staande gebleven zijn.

De meening van Excellentie ·W. VOII Bode kan worden uitgedrukt
als ,'olgt: de Duitsche bouwkundigen stellen zich voor pllllmen te
maken "oor den wederopbouw der steden door de Duit8che loldnten
in België verbrand.

Laten wij er bijvoegen dat zij hun plannen reooa hebben voorgi!legd
aan de gemeentelijke overbeden vsn Leuven en }[eehelcll.

De intocht der Duitsche matrozen te RAntwerpen".

Er Zijll zekere Ouiteche leugens dio geheel en al onverschoonbaar
zijn; wij willen hiermede te kennen geven, dat mon niot ziet op
welke wijze zü \"Rn nut kunnen zÜn aan onze vijanden.1ltcn kan in die
kategorie de drie photo's opnemen, die voorstolIon Rden intocht vtm
de afdooling Duitsche matrozcn in Antwerpen", geleverd door de
IUf/siderier J(riegs-Kur;P:f, nr. 8.

Iedere Brusselaar bemerkt dadelijk dnt die photo'a niet genomen
zijn te Antwerpen, waar te HruB8ol, op deo hook van de Wetstrnn.t
en de KouingsltrlUlt.

De Duitsche edelmoedigheid.

Er is nog oon andere gedrukte leugen, die den Duitschers bijzonder
eigt'lI is. Zij doen hun best oon gevoeligheid op kommando ton toon
te apreiden die, het l.ij iJl 't voorbijgaan gezegd, geweldig "Ioekt
met hun onbetwistbare wreedheid. Zoo hebben zü bij \'orschiIJcnde
gcle~en heden photo's uitgegeven. Dnitaehe 80Idnten voorst(lilend, die
hun brood of hun soep dooien lIlet Belgi&Che of l!~mn8Cbekinderen en
vrouwen,

llen il geneigd zich te laten bewegen door de goedhartigheid vaD
die Duitsehe krügers, die na eerst 1.00 verrnderlük te zijn aangevallen
door die afschuwelijke" n!îschutters", zieh thanll het brood uit den
mond ilpllreu OIJI de hongerende bevolking te voeden .... Wat die
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openbare vertooningen Vlm de edelmoedigheid eo groothartigheid der
Duitl)Cberll wtlnru ZijII, kunnen "'U beoordeclen uit de photo \'IUl do
lllltst"jel'lt Kricglf-K1I1'Îer nr. 16" (LIet is wel VAn belang hior op te
merken dut de officiecle eo gesulJsidieerde m, K,"il'gll-Kllri"r altijd
den palm der waarheid wegdraAgt,) Het beeld geeft te 7.ien .Soldll.tf'u
\'011 flen Duitschen Landstorm hun brood dooiend met l~rau8(lhe

kinderen", Welnu, dit toenecltje dat overigelllll!ie~'''eel zegt, llpoolt
zieh niet uf in Ji'rnnkr!jk, mAM in Belgiti, in hotlltatioll \'au Bllysin
ghclI, bij lIalll'. Het is geheel en al bedriegerij .

.De sympathie der Belgeu VOOI' de Duitsehers"

Dit is niet het oenige geval waarin de Uuitllchera van alle zijden
atllkken hebbel! IlfImengeHanst die mOCijten worden opgenomen dour
d!'n photogrlU\f of deu kinelnt'uograaf. Hier is eon Ilnder" Op 20
October 1914 liet oon korps militnire OlllzieknntOIl ~.ieh plnat!:len op
het terr8s vnn den Botani8chcn tuin te Brulillcl, terwÜI officieren
rond de muzieknoten beenwanetelden" Op hetzelfde oogenblik werd
oen kinematographisch toestel geplaatst in de KOllingsstrtlilt. llell
verwachtte blijkbaar dnt een lalr!jk publiek zou bÜeenvenamelon
dicht bij de muziek en dat men ('Uil goede film zou kunnen krijgen,
aantoollend boe het .Bru88elwh publiek in groote menigte cen militair
concert bijwoont en metde Dnitseheofficieren verbroedert" Helansl
men had niet gerekend mct deu afkeer van den BruBSelanr voor
al wat onze verdrukkers betreft. Bij de eer8te slagen van de groote
trom verd wenen de wandelaars zeer snel en de \"erbnasde officie,
ren bleven alloen. Dnt was mislukt.

:\tcn daad het andermaal 01126 October op de ~o\nspllchlaan nabij do
.Beurs, dat wil zeggen op het drukste punt van Brusllel j dMr is het
aanrol 'Voorb!jgnnJ;era altÜd zoo groot, d,l! men gemakkel!jk den indruk
"IlII een menigto knn weerge\'eu" Degenen echter die in de gele
genheid 7.ijn de opname vun deze film waar te Ilomen, zullen ziell
dat oen groot LHmtnl lieden de muziek don rug toedrRRiden" Uit is
overigcns de geliefkoo8de houding der BruB8elaurs, iederen morgen
omstreeks tI uur,!L1s de militaire muz.iek - een werkelijke muziek
vlln barbaren - door de Konillgs8traat gaat, Illoga bet Park.

Eenige (mdere gedrukte leugells.

Wü hebb{'ll zoo('ven cr op gowezen hoe de Ill. 1(,·iefJ.~·K/lI'iPl·gvo.
{'helt mct de Jllmto's der Duihwhe zeesoldaten ate .\ IItwerpen"" N r" 91
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vtlU belzclfd... blad (bet mOf" noodZflk('ltik M regeeringsbtidrsge r('4"bt

vaardigt"o) toont de "lIuuek d€'r Ouitsche mnrio(>->iOldateo IIif' f'lken
Zondag .peelt te Zeebrug,l)C." Maar een illntat zOO815 op dt" photo \'l'r
W:lDd wordt, met boogf' anef'lI~bou .....d~ hui7PO en groote \'I'iokt'I ..,

bf'lItAat niN u,' Zflfbruqe.
Zi('bier nllg et'n laatl'te ,·oorbf.of>ld \'8.11 pholografisebe Ir'up;t'lI1' In

lleo ochtend van 12 "- pC 1914 v('rnieldell dl' Duit~eherfl dE' ~roow

o\'crhaal.brulf vall hei fnbri('k ~elegen Rnn d€' \'aflrl tu-...c11f'1I Vil
\'(lord(' cu V('rbrflud... Brug.

lu zUn Nr. 21 (JllJIIll1ri 1916) geeft hel gf'rI1ulltrl'erde blad /,fIN
Ifl15 11Iwlfd I'eu photo \'IUI lleze brug lIlet het ollderllt'hrift: "Te
Yih'oorde. Ot> overhaal-brug \"crll ield door dc Jklg('Jl," Dl' vergill~inl{

WILi duidl'Jijk en het blad 10000..t dit nood/.Alu·liik geweien hC'hlH·u.
:Y&ltr c1(' DuitllCbf' oou"uur n:rplichtte het h'li(·p;en.

Ouz(' ....I1arheid llprek('ndtl \·Üandell wCI'rhuudl'n 1.Îch lIatullrlilk (10k

niet vnn bet n,'n'al"Chf'u nlll aardrijkakullllige kaartf'n. Jn Januari
1915 l'erkl)("ht('D zü in Bt-Ilrit' eeD K,.;,qllOpUtltim4$/'m,.tll tJL. J.~M

~tlKi'r, uit~\eu bÜ f'orkl'1 U' Stutt~rt volgens welke xij in
"laDderen een beduidende treek ber.etl(>o 1('0 We&tf'D \"1Ul deo
YM'r: hun front bereikte OOl't.Dninkerke ('11 I'operinghe. I-Àlllzelfd('
bemerking kan gemaakt WOrdf'1l omtrent de olDlitreken van Y{'rllull i
,Ie valll('bhl'id is hier DOg \ eet grooter,

Hoe zü 11/11/ lroepell legen de Be/gm ophitsel/.

Laten wil IIU overgaaD tot dl' ge;,chreveu leu,reDII.
lll'D herinoen z.i('b de tIlllooze leugen \'erllpreid door df' peN! \'ao

IIvpr den njjD ....u!o'1l8Dde de bouding der BE-It="i-.ebe bevolltinK I~en

IIver de Duihlcbe bewelnen OUb;'r "teden (bi. 126) tegeno\'(-r dl' I)uit

"'1·1'1' gl'woOll('n lbl. 115, 116, 249), en tegelloH'r de trl.lt'pt'li dit!
IllltjK'n dlJorl~okk('n of dultr \'ertoofdrD (hl. 61, 249). \VU tuil"n

,Illflrop nil'! lerugkoUl<'o tl'llliÎ mn andere H'rzill>o('la uaD u' \\ Üzen
door \\ elk€' de Duibl'hefll hUil tmept-n tegen OOI ophih;len.

Sict l(llrt"llrll »IN onl! Ic be&'huldig('Jl \'IID ,1(' OlPf'st ollnOt'mbllro

lIli"dat!f'n lt!gcn hUil Il'ger I zijn de Duil;w:lIcrfl er IAMs toe O\'Ngcgalln
01lil tc 1X'l'ohuldigen \'1111 dl' hatolUkslO lIliHlIRdoll tog(l(l Ollzn (ligrn
lanugenoolclI j zij Irn{'htf'n op dif'. w!jze h...t b(lf'lltilt'htig WOCSte kmllk
ter der Belgen tt' dOC'II uitkomen.



In ecn propagandn·gesehrift getiteld Sturmtuu;ltt it, LoPlcen (een
stOrlmlllcht te Leuvon) door Robert JIcymll.ull, zegt dezo, ntl al
de wreedheden te bebben opgesomd waarrum de Belgen zich schuldig
maakten te Brussel, te Antwerpen, enz.., dat deze daden mo oorbaarsob
heid oief te vcr .....omleren Z.Ün in oen volk dat zelfs zÜn eigen mode-
burgeN niet ontziet; dnn gooft hli het verhaal 8 Wreodbeden tegen
ecn klooster."

Wrccdhcdell tegen ecn klooster.

Lateu .....Üluisteren lIaar tJen der belanghebbendon die ZÜII raUlpBlloodon
"crhnll.lde. Do g<l8Chiodeni vormt een gewichtig bewüslltuk voor do hoogo
p<>8itie van Duillchllul(l mot betrekking tot zooelülr:hoid 811 kultuur Tan dat
Duitschland dat in dezen oorlog betere dingen te doen heef! dllll een bloedig
werk voort te zetten.

Duitschland iJl een grootsche taak beBChorcn en de dag is niet 't'errfl moor
dAt al do onzildigo DatiC8 daarvan bewUBt r:UllNI r:Ün.

Zie hier de .ge8chiedenis van de Broederl van 'I stilzwijgen":
"liet klooster der Jesuiten ill gelegen \'lak bjj Luik op cen heuvel, onge

veor 600 metor verwilderd fan het zuidelijk fort- Ik W!U als broedor in het
kloo@tersederttweejaren, Wij broeders lezen geen dQgbladcn en tenge
volge vaD onzo gclone \'an stih:wijgon, lIpreken wil ook niet, zoodnt wil
geheel onwetend waren llauguandeden oorlog.

Op Donderdag 8 AUgUlitUI had ik tegelijk me~ ZeTllD andere broeden de
wacht viln den widdag tlH middernacht. I" den nacht OWltreeka kwart na
elf hoorde ik plolleling een geheel onbekend gerlruiBCh. Jk ging huiten op
de plants van waar ik Luik on zijn forten zien kali.

Op oonigen aflltand zag ik MIl den hemel een klein licht, dit weel mij "r
op dAt bet ding zieb iJl de lucht bevond. Ik wilde mün ronde voortzotten
maar bet gedreun dat naderbij kwam dood mij stilltaan, ofsehooll het leven
der wereld mij in hot geheel geen belang inboer:omde. Uet licht kwam stl'ed,
nader, het geluid had opgehouden. Ik kreeg het idee dat het een b8lltuur
bare luchtballon kOIl l',Ün, maar neen, eon vorblindende glRnl \'erlichtte
eenllklapll de aarde.

Dnt iB de Ster der Wtillen ducht ik, dio ioh RfUlkolldigl, ik ga hl\ar volgen
met mijn oogen. lu de heldere glRnzen daar ginder zag ik zoo duidelilk
mogelijk gedeelten viln tlo v08ting en andere dingen.

Toen, verlicht door den weersohiln der lichtende aarde zag ik dat cr
werkelijke een mach lig he tuurbare ballon wa&. I k kon wel geschreeuwd
hebben van neugde, ik had nog nooit een bestuurbaar lucht8chip kunuen
zielI. De helderheid duurde l'eeMs eonige leeouden die mij zeer 1811g toe·
IIChencll.
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Mijn oogen waren nog Diu gewend aan de dui.lerni, un den nacht toen
ik een rumoer hoorde. Ik keek naar den hemel, ik zag niob, bet kleine
lichtje Terwüderdo zieb vroodlaam. Alaar beneden zag ik er genoeg un I
1'uur! rook I Bij den helderen achjjn kon ik gemllkkelük aU(l!l aien. Ik hoorde
ook de eeho. Ik bad geen lijd om 1'&11 mijn grooteo Mlhrik te bekomen, loen
een tweede 1'uurgloedopdeurde 1'encheen,en tamelijk dichtbij. Deze koor
kon ik nog dllidelöker zien dat beleen betituurbur luchtaehipwu. Uetleek
mij allOf aan het eind UD eeD lange kabel een mel.alen teheepje neerhing
waarin lich een man beTond. Ik ug he.. leer duidelijk met beide band':I
een Toorwerp gooien op het 'f6rlichte gedeelte. Onmiddelljjk daarn.. 'fer
dween bet IJChij nlel op aarde. Ik bleef echter ltaren nUr dezelfde plek. ~~en
mlcbtige 1'l1ur-zuil relll op terwijl Tan alle zijdon groote blokken "reell in
de lucht werden getlingerd. Welk een IChrikwckkend geluid. Mijn gehoor
'flie_ .teheen get-nten, ik Wal doof geworden. De aarde beefde 100 hevig
onder mün voelen dat ik wankelde. Diep ontroerd keek ik Dogmwwll in
delK'lrde richting. De Torbliudende Tuunuil Wal veranderd in een dikke
m.ua rook di.. lich languam in de lucht verhief. Langzamerhand werd hij
weer helder, gelij Ir een wiito damll. Ten Illatlite liobtte de gehoole plek ol'
Itl8 bU een brlilld. Ik traobtto mij rokenlOh"I' Ie goven of bel vnur lIlieb vor·
Iprtlitltle. toe ik TOrrll8t word door 0011 nieuwo ontploffing. Dit Tr8elo

IÜke Ilohouwlpel herhaalde sich voortdurond, lIl..r verwüdorde zich Itef'd.
moor en moer. Van kwart na elf lol middernacht werden 12 bommon ge·
worpen op de forlon. Tuueben de ontploffingen in hoorde men het gedreun
der motoren N. de luum ontploffing .teeg het bettuurbare luchl«.hip,
Terw!Îderde lieh en Tenlween. Ik bleef .tun dt' oogen geT6lItigd in
dezelfde riChting. De klok 'fan het klOOIter .loeg middernacht.

Oe UITen broedertdie de wacht badden gehad en ik bleven opde binnen
plaatll met degenen die ons kwamen aftOlllen. Aan 81aap Tiel niet leden keil.
De andere broeden en de pater1l (wÜ waren 600 in getal) bleven binnen,
de brand der forten gt.dealun uit de ventten.

Daar ik Dil Dict meer tot de .aeht behoorde ging ik een ladder~ken en
beklom een muur onge..eer drie meter boog. Ik bleef daar lOl" lint. Om
treen 2 ure begonnen giod in de bld afwnderlÖlrege.eefl('holC~n Ie

knallen, en er gingen kreten op die .teed.luider werden.
Ten laa.tlIte bereikte een heleeh 1awul mün ooren en taJryke branden

ontlltonden in het gedeelte der ltad aan de zÜde Tan bot kloostor.
Om vier ure riep de klok ons naar de kerk. Welk een buitengewoon

ding! NieUogcnllaallde onze onlroering blOTen wij allen gebondeu door
onze gclol'to van ItibwÜgen. ~

liet mOOlt!
\laar het werd een wuenlüke marteling wllnt onze godadienKtige oefe

ningen duurden Iwee lange uren.



I)oor den llChok der ontploffingen waren de praehtige rame nAar binnen
geUtlgon aid Icilen opgeblazen door den ""ind, De Iteenon Inuren 80 centi
meter dik, die de plaab omringden hadden diepe en lange llCbeuren,

Toen wij om 6 lIur de kerk verlieten WRren do gewecraehoten en kreten
nog nCClelÜker dAn I,e \'oron, en de brRnden lDoor tll.lrijk en verder nur
bet binnonllte der ulld.

AI. nUr gewoonte oponde de portier de deur om 6 ure. Welk een angjt 1
1I0ndrrden 8elgen uit de buurt wierpen liob op de binnenplaatl'l nR.r wij
vreesilcn dat het klooIter MU geplunderd worden trachtte de portier in het
eer tIl' terug tejagen. "~cn broeder riep uit: .Gaatl gij zult Alletl krijgl'n
Wilot gÜ hebben wilt" Uet krankzillllige volk greep onrniddolijk naar het
mellen doodde 20 onzer broodcl'B en één pater. Ik loeide naar de klok op de
uinnc.llpllhÜlt en luidde alarm. Gewapend met uooi· en mesh'orken en
tIOboPl)(ln wief(Km do bruederllzieb op do binnenplaaLt. en joegen de benden
nll.. Twee broeders die gedureude het get'ec.ht door de melligte werden U18e
g~leurd londer dat wij het bemerkt<lIl, werden teruggevoilden in dukken
g~hakt, vaneengereten all door wilde dieren,

De IUken ....·aren afsohuwl!jk om Mn to zion. 1!:(!11 Blllgiaehll broedor, die
hel alarm gehoord had, Wl'lf gewapend mot een ,ork naar de poort gesneld
denkende dal hU Duitacho IlOIdateIl ging bestrijden. Toen bij Mg dat de
AAlIVallers zünlandgellooteu waron, koorde hij zijn wapen tugen onll, zjille
broederI, uitroepend ale eon krankzinnige: • VOUI Ötell foue, VOUI ('tOl
fons 1" NI' oen korte wontoling word do vork hOln ontrukt.

Handen grepen !laRr hOnl, pakton hem on wierpen hem ,'11.11 don mUllr
af; hjj bad zijn ""lI.penen gekeerd tegon "UII bruodors, maar bovenal hij had
ZÜn gelofte van ItilzwUgen verbroken.

Hot gevecht hud nauwolijks oen kwartier geduurd. Nadat de poort WlUl
gelloten vortllmolden wij olls Olll k""art na zes (0111 gowon6 uur voor het
ontlJüq 111 lle eet"a,,1 "oor het ochtend l.lllllll.

Niettegenstaande die uuitollgewonegebourtollillllllll, had ik f1inko honger.
Wü gevoeldol! onfl nu 'Woilig. f1h.ur toon wij 111.. do 20 minuten welke onl
ontbüt in bedag nam woor buiton kwamun zag(lll wij dat de BelgillCbo
hoellten 011 twoe plaation hol klooItor hllddon in brand gOfltokoll.ZÜ hadden
onl koren 011 on~ hooi dot niet ver vlln het kloOdtor IItond lIaRr do hout(HI
IIChuur gesleept.

WIIgel1~ met korell geluden haddon "ij tot dieht bU de lIl:huren gereden
en tOOll 11110'1 in urand go~token. Do vlam mou beroikt('n reeds d011 honm·
govol. ~r viel niet aan te donken iets te reddon, wJlntul degeboliwen
warOIl mot elkandor verUondon.

Dit WIIJj oen hardo Loproeviug. Mallr ~ij kon 01110 gelofle van stihwjjgen
niet breken en dubbolatom Iloegon wij do vlanlUlon gade.

Onze drOOnleid uitl.(l zich in franOIl toell \VU onzon OVOrlitO in Jlllikkrn
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hoorden uitbarsten. Iljj kwam in on& widden; daMr .1 de paters mogen
spreken ~eide hij met luider Item me: ~Oaa' en redt Wilt g!i kunt !" en w!i
brachten z!in oovelen ten uihoer.

Wij teleronocrden IInel naar de overheden te Luik om hulp en betohcr·
ming. 'l'ot ouzen grooten llChrik "'erschenen op dat oogenblik DTti18/'he
lfuvlJdell. Daar Duittchland Ont \C1l zjjueut niet toela.t, maaktM wij
JCluiten Ollll zeer bezorgd.

Om wille van de aanwezigheid der Duittche aoldatell wilden wij de
k05tbllarheden die reeds ol' de billllenplaall WRren bjjocngebracht wedor
Ilaar binnen terugbrengen, mallr de ovente der Duitseho trocll(lll \er·
klaardCluUI ol1zen Olenlo dat dit ged(lelte van Luik roods in DuitiChe
handen was.

Wjj .lelden ont! toen ouder Duitsche /)eachermillg. Wii behO('fdcn dallr
geen sp!it van te hebben. Ue Duil.che besellerlllende trocpNl kWMlIlell met
llcht l.uto'l die ollZe kostbaaute tch"t!enllaar DuitllOhland zouden brengen:
IlChildontukken die in on1.e haalt uit de lijsten WMen gelncdell en ollge·
rold MI8 papier. onze heilige vaum van gouil, en oUlle paton. In groote
haast hebben wij oon ollb.nglÜk graf gedeh'eu, waarin wij zonder oellige
godldion~tigo ploohtighoid en zonder enkel weord ol1ze 20 \'ermoordo
broeden eu df'1\ pater begroeveIl.

Terw!jl de brand voortwoekerde liepon die honderden onzer brOl'deu
hier cu daar in ongoloofol!jke \'orwarring om hun kloodcrclI 611 schoeisel te
Meken. lk Ilad klompen on vond goeu BChoencn die mil PUIOli; ik zag Intor
tot mij groote verwondering vior paar Ichoellon in mUn koffer. Allos werd
iu do koffer8 geladen, mot de \'oeten aangcslalllllt, en in de grootsto haast.

Zoo Ol' Zll.terdag, bil hot aanbreken \'1Ul don dag verlieten 350 brocdl'rIl
he~ nog rookende klooster om evor do Onittchogrel1ZeUIO gllflll. God urendo
3 uren sleOI)te elk met moeite de weinige dingen voort uit do gOl'df'ren ge
red, ~;ell enkele oudo broeder "111I 80 jaren bleef Mhter; ver111tcn, V01'
klaarde hil:

~Ik wil hier IlteI'Ven."
Ofsehoon de Dui uehe ~oldatell onll op dien flh\r8ch beschermden, "iel de

Belgi3Che bevolking om nog dik"'ijl. Mil.

Ik ontving oenigo zwure trnppen, en slagen op do boenen on 0"01' geheel
het liehllam. Gedurende tweo nachten sliep g'{lon onKel onzer, en &OV('11 dat
nll08111uldol1 wjj deze hevigo aandoening ell dio vreellOlijko rampen!

Toon na ongehoorde \'crmoeieniasel1 wij 0118 over de grel1~ guleeJlt
hadden lieten w!i OUII lang uit neer\'allcn op een grllneld WllRr wjj in epn
lood1.waren slaap vielen, be~chermd Oll bewaakt door do Ouitst'IH'rl, vun
dan ochtend tot aall zonsondergang.

Robert Iloymanll, SI,J(IIlll'Icht in rAtlCm (bI. 8-13).
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Zooalil men ziet. het ia een geachiedenia om van te rillen . .Niet
temin Il4'hUotz!i on toch wel onderhevig Ran eeoige kleine legen·
,!"erpingen.

a) Er i geen klOOhter nn Jezuiten nahU Luik, op ongeveer 600
J:leter VItO een der l.uidt'l!ike forten, (de forten Boncelletl, Embourg
en Chaudfontaine).

1;) T>eJetmiten-hroeders z!in volltrekt niet gf'oonden tol f!til7.w!jgen.
J)ic IK'hrUn~r heeft ongetwUfeld de orde der J4.'..uiten gekozen omdat
d4.'7.e uit Duitsehland gealorcn zgn en zUn Illudgenootell dUf minder
hekend zijn met do r('goh 'I"lln deze oommunit('itell.

C) Iloe kunllen deze broc<!erll die geon dagbInden lezen (lil niet
spreken iets verlUoe<!f>n iUlllgtw.nde het hestatlll Vlin b!.>stuurl.>Rnl
luchtschepen?

Overigens is het feit zelf valseh, .... nnt ,I.,"1'{'11 enkel oogenulik van
het beleg heeft e('n cnk('llueutflC'hill over Luik gevlogen, In werke·
I gkheid hebben de Luikeofulrs ,'oor het cent eell bcstullrbnar lueht
84:hip gezien op 1 September 1914 tiJD 22 urej den "olgenden dag 2

September hebben zij er nog et'n gezien om 18 ure.
(I) Branden zgn dU8 oirt unl"loken kunnen worden door de hommen

\'aD dit bestuurbaro luchtllChip,
e) WMr heeft men ooit rIlmen zich zien krommenalneilen onder

den druk \'on ontploffingen die in staal wllnln l:ICheuren te "eroor
zaken in muren \'811 80 centimeter dikte?

f) Er WlUl tot nog toe niets gebeurd dllt oon plundering VRn het
klOOHter kon doen vreeLen,

g) SNiert wanneer hebben de kloo~te,.. d('r ,JClouiten landbouw
ondernemingen, WIl.8r hooi- en D1('llt\'ork<>n, wagens ItnlllO cn7..,
gevonden worden?

A) Gelukkig dat de Idllchting "ao :.){) zU oer medehroedt,rs, wier uit·
e<'ugrreten lijken Ol) de binncnplaaulngen den M'tlust niet benomen
heeft aan deo verhaler. Uil heeft hem in 8taat gt'>oteld zUn krachten te
\)e...... ren en ons het Tet\'olg te geven van ZUD trillend verhaal.

IJ lJet is opvallend gelloeg dat ill deol)somminf{ der ko~tb&re zaken
de Paterl:! Jetluiten 810Clhu de allerlaal1llO plaa~ inllemen, na de IIchil
derslukken de heilige vaten. Het onbehoorlijke hier\'an is echter
meer wh!jll dan \\'erkclUkhoid: immers de verllllier zegt dd de 150
PIlters Jesuiten lillen mot de 8childeriltukkoll ell do heilige vilten
plliaUl vinden in slechts auto's, liet is zoker hUil kleinheid dio hllli
redde, want desehrUver heeft 0118 er reeds op gewezen dat de Jesuiten
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(vnn gewone afmetingen) niet in Duiteebland worden toegelaten.
1)el':cn echter gingen cr heen gelukkig onopgemerk.t.

Hier volgt een verhaal uit een andere propaganda brochure: Ikl·
!Jilf("lr~ Kri'!Jttgrtlltl.

De nurfrtmee~ter van \1sr.

IIr: heb gelegenhl'id g~hl&d te ltpre.kcn met zekere BelgillChe en fo~ranllChe

gevllngenen in de v"ling nn WerHll.
HoL Wal in hll~ midden VATI Augustus en het 10.IIt61 gc'fllllgencll wa.

toen minder groot dali nu.
In oon dor kazemAtten "iel mUn oogtentolld op een grijsaard van onge

veer jO jotlr, gekleed in burgerkleeding; l!.Un fijn besneden gelaat WlU

omlU"l door een ",.jue baard en hoordhaar: hU onde~beidde zich van de
o1'erigen. %oo""el door zijn eerbiedwaardige ouderdom als door JÜn uit
drukking "an kalme goedhartigheid.

Mij 11 verwonderlllg "'h groot een dergelijke grijuard te lien te midden
Tan geungen aolduen en frijeehutterl, en ik ijlrak hem aan. Ik 1'focg hem
hM het k.·am dat hU l!.ich hier bevond, en hU antwoordde mij dat hij de
hurgemoeder WIU van Vi~. Ik wisterlocn bijna genoeg 1'an, daar Viiéeen
der.ledllshefaamdedorpen wa. opden wegnll Aken nur Luik; hel is dur
dat mallnen en vrou .... c.. op 'ferraderlÜke wijl:eOIll:etroepell begroetten rnet
geweerv uUr. De oude mUil hM trall~n in de oogen toen hij mij in bet breetl(l
al 1l~1l lijden 'ferhaalde. ~Die aCllChuwelijke oorlog!" jAm morde hij.
I)oor tlon ouTlug werd gebet'I l:ijn rortuin in geld ell goederen op 't ,pel
ge:cet: Illuar wat hem erger voork"'am ...a. dAt men bern verantwoordelijk
Melde 'foor de WTeedbeden te ViAé 81!-pleegd. Hij verlekerde mij dat hij
dura.n oll~buldig ..... : dat b~ zijn medeburgen had bevolen, bern al
hun DlM"'n, 1'UUrll'apl!nf'l1 en ander moonitu.ig in te leveren. In antwoord
op I!JP btovt"1 waren de men~ben gekomen om bern alll'A te onrballdigell,
l"n tocb bad mt>n uit huilen. zold('nen terl, -ran de daken en uit ktldcr
lillen Jo;eocbolen. Ik "roeg hem boe bij zich bad kunnen l'erge.....i~·n dat al
de • a')fmen uitgelel'erd 'uren; hij antwoordde, dat bij alle huilen door
xend.rmen bad laten doorzoeken. Ik vroeg hem daarop, hoe hg !ich dat
ne6mde feit verklaarde. Hij zeide dat het alleen de lOelherkoopl!r -ran
buiten go"'ee~t kondeu l':Ûn, die wapenen en patrallen in hUil hondolcarnn
moeiten "erborguIl NI aan de bewollen uitgereikt hebben. Ik had dell
indruk dat hij do nabij'llij"de lIollandsehe Illalltscll wilde bctchuldigoll,
liie (licht hU Vi&ó gelegen ziju.

HU onderhruk zich gedurig om tc snikken, hot noodlot oollchuldigend
;Gulke ltwnre "crdenkingen up benl te hebben geladen.
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Hij verteldn mij daaroll, dat hij uiet Ie ViAé 7.elfwoollde, maar op ('t!U
landhuiR in de emstreken '\'lUI bet dorp.

Hij bezat 800 stuklI vee Illl had dezll verloren even als lUidere rijkdom
men. Hij Illld T-elfs bellln,lt(!n in Duilschlltnd waar h!i milt 1I0g anderen
jachtgronden bezat. Bij de herinnering aan diojacbt tintelden zijn oogen
on bij verklaarde mij. dat bij zich bot gllheelejaar er OTer "Verheugde !Mui
gen tijd in Duitschlll.ud door te brengen met zijn jachtgcnooten.

Als ik aall de afgrijRlijkbeden "au den oorlog denk, staBt het bei!1d "an
uien grijaaard mij voor oO,ll'on, oon lang werkzuam le\'en eindigend in tie
bedompte kazematten van WCI<'I, en dURr dell dood afwachtend. r~ecft hij
heden nog? Ofi, "Volgens do onvcrbiddeliikege~treIlgheid der krijgs'l\'eUen
Jl:ijn har~ roods 'fall kogele doorboord' I k wed er nîcu van ~raar indipn hij
gedood i dali is hij een slachtoff'er 'fan de dWll8sheid zijner Tllf'deburgers.
Tot mijn groolen spijt Verllilm ik. later dat de inwoners Vll.lI Vis6 nogmIlHls
in verzot WIltelI gekomon, dat or niOllw\) llftn"allen vnn hUllIwn k'llli
geweellt zün,

liet i, tengevolge vall die feiton dat hot 00"01 word gpguvon die plaALS
volkomon Le vernietigen

Do oorlog bekommert zich niet om hot lot "an een afzondorlijk pcr$OQrl;
hot persoonlijk leven dat wij anders bewhouwden als !Jot hooglte V811 !lllc
goederen, ht.l<'ft liechte gorin~ wlU\rdo wllnll(Wr het in cpn oorlog gaal om
het hestaan dor ,'olken."

Hit verbanl llIoet dicnen 0111 aan te toonco dat dl' Belgen die 110;:

oonige lllcuschc!ijkc gevoelell8 bewlUIl'd hebIJen, zooalll die \'1\0 recht
\,Ilürdighl'id cu waarheid, de mi8dadell der ~ ntischuttera" erkeunell,
en zich cr voor wachtell om te protellteeren t,egt'1l de A"'~ltr(\ughciddC'r
ollderdrukkin~, De 7-OOKellaamdl' ,'erhaler ie de BurgemC('l:ltcr l'nn
Visé, een eerbied wnardigegrijlltl.llrd, rijk, groot·grondhczittl'r. eigenaar
\'IUl SOO hoorlllJeestcn, hU iIJ vcrbnnnf'lIll1l1lr Duit'lchlnnd, Welnu.d<,

Burg-emcostcr \'811 Vis" ie de hoor ],60n !feIIrice, pro(c(lS(Ir "an Wi8~

kundige natuurkunde en anal yti6Che .....crktuigkundf.> 88U de Ullivert"Î·
wit vau Luik, l'eD 01811 "an ollg<,voor "certi/tiarigen leeftijd die niet
het ~erillg8tc etuk vee bel':it, ell nooit nMr lIuitechlond is gezond('u

geweest. 00 porIIonen uit Visé, die wij gerraadplMgd hebben. ver
klürCIl g~ell cnkelen inwOllor te keunen 011 wien dez(' ,'oorerellilll.\'
y,elf8 in de \'('rw maar toepl1f!scljjk ZOII kunnen zijn, Kortom, dit ver.
haal is een \'tncht der ver~lding.

Het is dQOt dorgt'ljjke ,'errlichtll('ill - voorgesteld lila verhalen "all

ooKh"Ctuigen ell uiet all romRotischo (euilletonlJ - dat do Illlit~ch('r8

tegeltjk de ~oldlltcn eo de in IIl't land achtergebleven bevolking tcgC'1I



oos ophiw.eo. Deze wijze van doen beeft trouweos \'oortrcffelijke
rC8llitatcn opgehword; niets bewijn beter den uÎt:llug dlln do oer41(:
lllioea \'IUI het \'erhaal: De dag C:(1Il CJw.ru'·oÎ (bi 229), eo bet feit
dllt vcol WllgOU8 die in hot oogiD V(LU ."-ugustu8 door oDslilnd redeu,
dit opschrift droegen:

G~gt" Fl'm.k,.û.-l, mil J/ut,
Gf'gm B~/9;tn lIIil Wul.
'L'egen Frankrijk met mood,
'regen BeigW met woede.

\len ziet tot welk ccn hoogte mrn den geest drr Ouitscbe lroepen
tegen ons had opgehil::it.

'lEen Fransch bestuurbaar luchtschip door de Dltitscllers
.genomen".

Ilier is een iiuder geval wnario een opschrift op wIlgons niel onhe
Inngrijk is mot betrekking tot do wllarheid.

Don ódon Ml\8rl 1915 hoorden wij van uoggotuigen dat dOllll\'oud
te voren eeD Duit6ch be6tullrbaar luchtsohip W:lll vorongolukt to
O\'crhespcn, bij ThieJlen. IA' lJ('lgitl'~ \'au 6 Uallrt gllf eenige
officieele bijzoodl.'rhcden j zoo zei dit blad dllt aan de cen6uur onder·
wOfj)Cn ia:

11"lJJlIel, 5 J\1'n.n.rt (Il,t]id.c(ll). - Do Zoppelin /•. 1'1, gisteren torugkcereud
'I'tln oon vruchtbaren onderzoekingllocht, landde in de duisternis nabij
Thienen en werd bÜ die landing beschadigd door het geboomto.

HU heert schade ondergaan aam:ionlijk genoeg om or de voorkeur aan te
geven I:tem uit oon te nomen. Dit werk is zoor snel gedaan door de 110Idaten
\'an hot \·liegonicn.komu18udo van Brussel, dio tor plaatile werden ge
roepeu. Oe uit elkaar genomen deolen zulleu uaar Ou..it80hland worden ge·
zondon ter herstelling.

/". JJdglqtu, 6 MAArt 1915.

lu workelijkheid boteeklludo die "aanzienlijke schade" dot het
luchtschip \'olkoffirll vernield waa on dnt vun do 28 man aan boord 20
gi'dood waren. Tot zoovor zullen wij dit verhaltl niet behandelen als
i'eu leugen, omdat hot de gewone grenzen van de officioole lllooe
11f'('liugCIl onzer \'ijllnden niet te buiten gunt. 1ll\8t' zie IlU Wilt \ cel
urgür is: zij verspreiddell to 'fhicnen lint gerucht dat er kwestie
WUl:! V(lU een Prunllch bestuurbaar IiChl~('hipl up zeer 11IIIuligo wijze
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door de Duil:8che troepen bemcosterd. Vervolgeoslcbreven z!j op de
wagons waarop de metalen overbl!;flcleo van het luchtachip nMr
Duitschland venocrd werden mot groote letters: "E"ob~rtt3 (rem.
ziJsilJtllu Lu(lsc/liff", wnt niet Innger een opgcsmukte wMrht'ill mRllr
COII platte leugen il.

Het vervoer van lijken.

Laten wlj nog eon bedrog aanllalen "lLU dezelfde 8Oort, Al8 het
Mntal hunner dooden to groot is om op bet fllogveld begra"t'll ft'
worden, zenden 7,lj het overachot naar andere richtingen. 110t ven'()('r
gP8chiedt gewoonl[ik in gesloten wligoos. Soms echter ontbreken deze
en men moet de l[iken dan laden in gooderenwagens. Uitwendig "t'r
raadt niets den inhoud dier vOt'rtuigen i men begr!jpt immerI, dat de
overheden de uitgestrektheid ,'on de verliezen niet weuschen J..c.
kond te maken (bi, 321). Om deze reden worden de lljkell alt!jd
verborgen onder andere dingen i nlen meent b!j,'oorbeeld e<!1l trein
met ollschuldjge beetworu~lcn te zien voorb!jgaan i iu werkelijkheid
zÜn het de lijken "an soldaten die vervoerd worden. Een belang.
wekkend geval "nn zucht tot nabootsing. zou een bioloog zcggt'n.

Een leugen OJ} bevel.

Soms liegen zÜ door middel vall anderen, getuige het geval vnn den
Burgemeester vao Saillt.Vallst l dien zÜ dwongen in het Wlllliseh een
volmaakt juist bericht togen te 8prekeu. De geschiedenis iiJ deze. Een
diefstal had plaats geho(1 te 6aint· Vaaetin het begin van Jnnuari 1915,
en men richtte zieh tot de naburige Kommandnotuur, dieccnigo Inan
IlChappen zond om te pl'lIrouilleeren. I)e soldaten braehteu den nRcht
door in een kleine verdachte herberg in gezelschap der t .....oo dochters
VRn den herbergier. Den volgenden don was er groot schnndRlIl in het,
dorp; ~e Burgemeestcr "lLRrdigde een besluit uit wlUtrbÜ de herberg
goalotell werd. Des avonds kwamen andere soldaten." .. potrouillee·
ren. WlUll"8chÜnl!jk ingelicht door hun kumeraden vroegen zU 1I1lUr do
wOlling der twee sohoollon, mRllr konden er niet. binnon komen. :Bon
twist volgde en allen werden opgeroepen zich te komen verklaren IUUl

de Kommondllntuur. De hurgemOOlter werd gedwongen 0011 vnlsche
"crklaring te ondl'rteekenCII i hU kreeg bevel deze godurende 30 dngen
iUlngeplakt te laten in 't Duitllch en in bet pllUltselijk WlUll8ch dialekt,
opdat al z!jn onderhoorigen ten volle de termen er vnn zouden kUIlncR
'"crstal'ln.



Ee,dge leugenachtige (lankonlligingell.

ZU waren overige.u$ ook niet bevreesd om zelf Yllische nieuws
berichten ann te plokken. Zoo kon men weken lang op de muren "al~

het Stadhuis vnu Vilvoorde de volgendo aankondiging lezen:

Ilerit'ht.

Antwerpen Ilceft zich heden overgegovolllllot ;r;ün leger.

De Pillatskommandanl,
(htllldteekening onleesbaar).

Vilvoorde, 9 Oktober 1914.

)Jot zÜn leger! terwUI do Duilschers geheel verbluft waren de
hand te hebben gelegd op een ledig nest.

Dit ia enkel maM koddig, mAllr ziehier drie aankondigingen dio
behooren bU het stelsel VRn Rchriknnnjngillg ten uiterBten toe.

WÜhebben vrueger (bI. I 69) gezegd dat aankondigingen opgeplakt
te [,eu ven, berichtten dat de atad MonR getroffen was met ccn boete
omdat (,ion burger had gellChoten op bot Duitscho loger. Welnu, dil
feit wa8 heelellillol een verzinsel: nooit heeft cen burger vnn :Uons op
de DuitllCher8 geschoten j nooit hebben deze iemand beschuldigd zulks
gedaan te hebben j nooit bebben zü dus de gelegenheid gehad om uit
dezen hoofde de stud ecn boete op te Icgg<ln. Alles is valsch in deze
"Aak, van hot eerste woord tot het lAAtste. 'I'orzclfder tijd dat zij te
Leuven dc aankondiging opplakten mot betrekking tot Bergen, deden
zÜ dlLt te Bergen met ccn bericht dat een inwoner "aD Soignie8 een
8chot op hen gelost had. In dit geval ook Dicta dan leugen j gccn enkele
dMd van dion allrd \'erd Mil ecn inwoner VllO Soignie8 verweten. 'Wij
kennen nog cen dorde feit. Te Charleroi maakten zij bekend dat zij
Anderluc8 hadden beboet "oor een dergelijke misdnod. Wederom wns
de milldlUl.d geheel en al gelogen,

Zie hier lIog een andere even leugenachtige aanplakbrief. Hij werd
opgeplakt te Cugnon (Luxemburg), in 't begin van Oktober 1914,
tUllllobclI den val der eerste twee forten van Antwerpen en de inname
der IItad. lIÜbericht de ,'ernieling \'fln de fortell-linie tusschen Verdu n
cn Toul, en ook de opmnrsch naar Parijs (een mfll\od na dellslaganll de



Marne! .,'ondenol voortbrengsel der OuiL:oehe wfbeeldiog!) Sielte
min ligt de "oornaamste belangrijkheid in de handteekeniog vftn df'lI
Burgemre&ter, Deze heeft de aankondi~ing oie' gekeud dao nadat zij
\\all Roogeplak'i de milirail'(' u'ferheid had eeDYoudig weg zil" naam
maar mi~bruil:t,Dit allel heeft eeht(>r de Duitaehen niet 'fl'ccrhouden
"aa den ei~h, dat de gemeeot(> Cugnou de drukkO"ten vtin dill'8l~b

.tuk IK'Wlen zou.

De tegellspraak eau Burgemeester J1ax.

Ilet mooat belangwekkend geval "au leugen8 per aanpInkbrief ia ZOIl
d<'r trgc1I8jlrMk dnt Wilt de Burgemee8t(\f VRII Brussel flOIl den dng
heeft ~obmeht. Den 30en Augu8tua 1014 kon mell opde muren vRn tIc
hoordatad een bericht lezen, waariu de heer i\lax een bekendmaking
10geniltI'Rfte opgeplakt te Luik, Dit bericht luidde: "De Burgeu:ll'e8ter
,'U Bruowel heeft aan den Du.itachen kommandant doen weten, dat de
.E'ran"Che regeering aa.o de BelgillChe regef'ring de onmogelykheid
hec-ft medegedeeld haar op eenige wilt.(' ofl'en ief bij te lltllan, daar rij
zich :&elf tOt \'erdediging gedwongen ziet, Ik lltel m[jn mrest bP Ii~te

oOlkenuiog tegenover deze bekendmaking" (fig. 2) '). Daar hun
UurgE'moeeter verklaarde dal de llekendmaking nl&eh 'MIlI, kon
geen enkele twijfel dieuliBIl(;l\Rudc bij tie Bru8selaars bl!j\'ell bellfüan.
üpUlerkrlijk genoog, uaast het allnplukbillet van deu heer Max
\\ D8 ook eou Duilsche aankondiging gebleven, die don avond te \'oren
WQ6 naugcplakt eo luidde; "Den 25ell deze.' hebben omcieulc
l,'runllChl' bladen e<!O lIlededeeling gOO1Ul1i VRn (>(!Il bericht der jo'MlII

eche regccring zeggende, dnt de FranllChc legetil tot verdl.'<liJ.;'ing ge.
d .....OIl~~D, niet meer in ataat zouden zijn België te steunen in dl'U
zin \'an een militair ofrelllief."

Ill't t'CDige venle.hil lU88Chen beider inhoud ~'as, dat te Luik de
Burgcm{l(!f.lter van BruMeI zich als .....aarborg IlCheen te st('lI<>n ,-oor de
juiethcid der medooe<!1ing. .Yen had du~ drn indruk, dat het de heer
von Kolewe, de gouverneur VlUl Luik, wa , die er aan gedacht hnd
den naam vsn den beer :\Iax te .-erbinden aan deze dwaze verkhlring,
tl'n einde haar eeoig gewicbt te geven. Welnu, mell bedroog zich. 1:>C
heer VOII Kolewe was on8chuldig aan de7Al \'Rlschheid, Zij W81 dedand

') De ..uplakkert Ie BruSIOI hebben doh (lrin 1'crkneukeld dl'u ontken.
lIinK 1'lIn den Burgl'lIIll1.'lter niel .e o..erlll.l.kkeuj iu Juli 191~,du.lll11l1l1ndf'n

na de ..nplNldtillg kou lDen 01' 1'el"lOhillende 1,laatlltn het bericht 110,," Icu!R.
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van den Duitsehen Generalen Staf en werd zooal8 wij later ver
namen, vel'8preid door bet ageot&cbap WolK. mmers het bericht no
Luik is juist de oltieieele Duit&ehe mededeeling die gegeven wordt
door Lu NotIr:~llu, ..uitgegeven met goedkeuring der Duit&ehe mili
taire overheid", te Spa (SO Aug. 1914), door de N. R. C. 'fan 28 Aug.
1914, avondblad, door K. Z. (zie Kritgs-DepelCJtm, bI. 41), en door
de FrlUikfurûr Ztitrmg (zie Otr Grf)SM Kritg, bI. 172).

:\Iwlr Wilt wil dan het eerste bericht aangeplakt te BruneI, dat
vau 25 Augustu8, waarin geen melding van den Burgomoelter ge
n1lLRkt wordt~ Eenvoudig dit: Do Duit.sehe regcering lictaan iedereen
een tijding bekend maken wier onwaarechijnlÜk.heid moest worden
goed gemaakt door bet woord nn een eerlijk man, zooala de Burge
meener van Bru88CI klaarblijkelijk ia. In elk geval kon zulk een grove
en tastbare leugen wel worden aangeplakt te Luik, maar niet te Bruasel
zelf. Ongelukkiger wijze, voor hen, wlU'eo de Duiteebers er niet in
geslaagd de verbinding te verbreken tu88Cben Luik en Dru88el. Den
l'olgenden morgen werd de Luikecbe aankondiging aan den hoer Max
gebracht en kon deze due zijn luid klinkend protest doen hooren.
lretgevolg WB8 ontzaglÜk. Vlln dat oogeoblik af geloofden de BruBll&
laars geen enkel .officieel nieuws" meer. Deden de Duitachers mis
schien bun be8t om de tegenspraak te weerleggen PVoilltrekt niet i tot
het onmogelijke ïs niemand l'erplicbt. !tIaar met bun gewone lomp-
beid "erboden %ti de bekendmaking van aankondigingen, 'Zelr. 'fao
die der gemeenteltike overheid. Omgezet in gewone taal beteekent
del.e maatregel: ,Ale wij Duit&chen liegen, dan verbieden wij dat
men dMr de aandacht op veetigt."

•• •

Leugell$ van de officieren tegenover de soldaten.

Tot nog toe bebben "'ti bet alleen gehad over de leugenll der
Duitaehere tegenover de Ue:lgen. Maar er ÎI oog ieu fraaien j zij
liegen ook tegen hun eigen 801dBtell. Bij het begin Vlm den inval
in België werden de soldllteu in lIet idee gebracht dat zij reeds in
.Frankrijk waren aangekomen, en dicht bij Parijs stonden. NOK in
October en NOl'ember 1914 gel()Qrden Duittehel'1l gelegerd bij

"
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RoellClare, in Vlaanderen, dat zü 8100hte een 15 kilomotera van
}la.rÜe verwüdcrd WMen en vroegen Mn den correspondent der
N. R. C. "hun een plek te toonen vanwaar z!j den Eiffeltoren konden
zien" (N. R. C. 6 Nov., avondblad). Dit bewUst, zal men 1.cggen, dat
er in alle legers soldaten van gering veratfllld zÜn, zelfs in het Duitsehe.
Neen, dit beWij8t dat in dit leger de officieren methodisch liegen.
Men oordeele alecbts. De 8oldaten, verpleegd in de ambulance \'an het
Paleia van Justitie te Brua8Cl, dll.t~erden hun brieven: Pa";js ....
cn het WaB op bevel hunner overhedcn dat zij dUB bun familieleden
bedrogen. lIet officieele blad Deutsclle 8oldatenpost gooft in ziju
nummer van 16 October 1914 een klein gedichtje, getiteld ,mnden·
burg", waarvan de 3e Btrophe begint:

I'or Pari, «ber ,Ie/lt d<u DeufAche Heer . ...
(Maar het Duitlcho leger staat voor Parij•.)

!len lette er op, dat dit gezegd wordt op 16 October t9l4 of meer
dali oen maand na den Illag ann de Marne! Omstreeka denzelfden tüd
had 0011 soldaat uit Antwerpen vernomen VIID zijn officieren, dat
indien de Duitsehers Parijs nng niet waren binnen getrokken, dit
alleen geschiedde om te ontkomen aan de peilt die d~r woedde.

I ~ron IlChrürt onl uit Hoolleudoal:
... Een landstorm man lChildordo er voor de l)OOrt.... Wij .praken ovor

dtn .Iag alln de Aillno. 0, 't "'1& enkel oen krijgali.t van hot Duit8ebe legor
om de verbondenon hier %00 lang op te houden.

Op ',Kei%erl bovol hadden do Duit8ehe troepen niet in Parijs mogen
binnongaan, omdat daar immol'8 poIt boerllCht. Hun officieron hadden 't hUil

ze\f'Verteld.
Maar inmiddels trokken de TrÜe lcgerddeelingeu over Oostonde nu.r

CaiRis, om - 'Voegde hij er ol. eon zwaar geheim fluisterend aan toe: om
van dll.aruit over het Kanaal boen Londen te guan bombardeeron met hUil
ZWlire goschut ....

I1Ü WIII een ern.tig man, een ontwikkeld IIlAn: boekhouder van 0011

groolo fabriek. En hij vertelde al deze verbluffende enormiteiten met eon
ru.tig, rotlvut 'Vertrouwen, dat alle tegenlprallk uilsloo~. Do officierl.'n
hadden 't hem zoo verteld.

N.R, C., 20 Octobor 1914, (oehtelldblad)

Kan men na. dit ll11ea nog twijfelen of eteJsclmntige lougen nok
behoort tot do pliehteu van een officier tegellO\'er zijn manschap P
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2. DE VOJ.lIAUOJNO 1:;- DEN L~:UOEN

De voortduring iler beschuldigingm Vall wreedheid tegen
de Belgen.

Ln den leugen \'eltltocht wordt niets aan het toeval overgeinten e\'ell
min als in den eigenlÜken militairen veldtocht. Bet Gelleraallloofd.
kwartier regelt allos met de meeste zorg: de aanvalIelI "an "vrÜ
schuttcl'8". - de benzine-polliJloo en de sehietkntoen·schÜ veil dienend
om op snelle en prnktische wüzo branden te stichteo, - :.'.oowel als
do pen-manoeu\'res dio beiltmnd zÜn om den geellt der soldllten op te
werkon in de richting der meedoogenloo7.e onderdrukking, Dagblad
artikelen over de wreedheden waarvan Ouitllche kooplieden bet
slachtoffer zouden geweeilt zÜII, bftrbrulrllcho beschuldigingen van
onmenscbelÜkheid tegen gewonde soldaten, dramatischo verhalen vao
aanvallen door burgors , , " niets is verzuimd geworden ow. in het
leger overprikkeling on zenuwachtigheid to verwekken, liet kwam
er naderhand 0IJ Mn om bet geloof nan de wreedhoid der Belgen
te deeu ,'oortleven als een lloort van dOgl)lBj daartoe Îll een onafge
broken propagflnda noodig die de natiollale i.~voeligheid levendig
houdt en de laatste gemoedshczwaren wegneemt dio zoudcn kunnen
zÜIl binneugeslopen in de geelltell, Op gezette tüden komen nieuwe
uitgnven de overtuiging weder AAuwakkerell, dat ouvcrbiddelÜkc
weerwmakmaatregelen het eenige middel uitmaken w8nrOlOOe een
volk bewust van zÜn Kulhlr zich kan verweren tegen de barbaarsebe
handelingen van L'en volk dat op een lageren trap der menschhcid lltaat.
Allo mi(l<1eien worden nchtereenvolgeus gebezigd. Afbeeldingen die
deuBclgischoo Ill.lld mllO voorstellen met het moostbeelltaehtig uiterlük,
- verhalen ,'olgeos welko de .Belg zelfs zijn eigeu medeburgers niet
lptlnrt en '1.onder eenigen gegronden redcn priellters ell religieullCo
slnchtoffert (bI. 278), - brochures bestemd \'oor de soldaten in.
de loopgroven ten einde hun nfkoer voor den vijand lovoo<lig te hou
deo, - dagblad-artikelen die zonder ophouden dezelfde ooschuldi.
giogen herhalen, Zü gntlD l.clfs zoo \'er van rechtskundige brochures
uil. te gC\'ell, zoools die \'nn Meurer, lIoowüzond" dat do brollden en
moorden van r.Jeuvell slechte d" gerechte IItmf geweellt zijn voor do
milldoden bwroven door de inwoners. Do Duit&ehers zÜn cr volkomen
\'an o\'ertuigd dat de beweringen Wilder eellig bewijll eiJldigen met
nie!.s uit te halen; daarOlll nemen zÜ hun too\'lueht tot reehtakundiga



argumenten. Soms zÜn die llrgumenten nergens anders te "indel) dab
in den tito!. Zoo zou men veronderstellen dat de brochure ,'an Robert
He)'1II110n VüU:em'ecllt 111ld J(,-ieg.qfJ,·cllû steullt op het ,'olkenreebt;
integendeel bevat l:Ü niet de minste poging tot rechh'nurc.liging eu
behelst zij niets anders dan gril w:r.B.me ,"erhalen yall de afgrtiselgk·
heden bcgurlll door de .Belgen.

Zij bouden zich IlU zelfs bezig lJlet de opToeding (dllt wil zeggen
-de vcrvnlsching van den geest) der krUgagevangencn opge8lotcn in de
'Concentrntiekampen. Zoo bevnt or. 5 ,'ao La GlItJl're, eoo bInd bestemd
voor de krijgsgevangenen, uitgegoo."en 10 llaart 19 Iö eell passus uit
bet boek vnn Rouston 8towart Chamberlaiu, .tVhJIOÏ/'e8 de Gm1-rt,
Ziehier een uittreksel:

" Ten laaute gelieve men goed te lezen de berichten omtrent de weerzin·
'Wokkonde houding der Bclgiadlo burgorbevolking van boider geslacllt in
den huidigcn oorlog, berichten officieel bovesligd en I:lrkelld door "erachil
lendo priesters, volgens welke dit gepeupel zieh gedroeg op eell wijze
honderd maal erger dan wilde dieren. aan ongelukkige Duiuehegell'onden
de oogan heeft uifgeetoken on ze afllChuwlijk heeft TerlDinkt om ~ ver
"olgolls langzaam te vorstikken door houtzllllgsel in hun mond en neus te
stoppen."

Men 1111 misschien 01lS tegenwerpen dat degeuen die dergelUke
dingen sehrtiven ,-erblind moeten zUn door den militairislischell
~st, dat zij, gelijk iedereen in Duitschlaud, het kriti.sch vermogen bU
zichzelf hebben afgeschaft en dntze er zelfs niet aall donkon om de '"cr·
klaringen der hnlf·ambtelijke dagbinden te betwisten: kortom, dut
zij nietlicgen in den eigenljjken ûn de8 woords, omdat zij ojlrecht zUn,
Kunnon zij dllt werkelijk zijn? Kunnen zU voorweuden dat zo op
10 MaRrt WI5 nog gCIOOVCll dat de Belgcn deoogen uitrukken mil

de gewonden om hen daa.ron te verstikkeIl, nu de rrorU'iir41 er in
geslangd is de wlllU'hoid te AclJterhalen on sedert b~ebrullri tegen deze
leugens opkomt (N, R, C., t2 :Ij'ebr, 1915 Ol! 19 .Fehr. 19151 beide
ochtendblad)? Overigen8, de Duit8chefs kennen dc kruipdicr-achtige
bladen, Cil zij moeten ûelnelf wel zeggen dat in oorlogstUd die
bladen minder dan ooit oenig geloof ,'erdienen.

Maar zelfs indien Ulen die praatjesmakers \'all leugen nU
spreekt en hun alleon 0011 onbegrijpelijke Iichtgelool'igheid toekont,
kan mCIl toch onder geen enkel voorwendsel een zelrdo toegeef·
IUkheid doon gelden voor hen die onbetwistbaar in de gelegenheid zijn
em de waarheid te kennen. Om slechts con enkel '"oorbceld aan te



DE DUITSCllt: OEESTF.SOt;Sn;LDliEID DOOit IIAAlt ZE Lr GESel/fl.DEIID 293

halen: iIJ het niet sehalldolijk dat Baron \'on BiSfling (do Jongere) in
Apdl1915 in de SüddeutschtJ JfQnatshrfu een artikol schrUft over
België (bI. 412), wnltrio hij de besohuldigingen herhaald fegen de
"vrUschuttors" cn tegen de Belgen die de gewonden verminkten?
Wat ook te zeggen van het antwoord door den Duitsehcolllinister \"Iln
Oorlog gezonden aan Mej. T~cm8n (bi. 121), en van het verslag I) vol
gens hetwelk de Duitsche troepen nooit de priesters slecht hehllndeld,
noch do kerkelUko goedoren IUlllgerallkt hadden? }Jcn bezoek nan
Blieken (nnbU Leuven) gl:icft het nntwoQrd op ditdllbbel g'ltuigeois.
Jn 11ei 1915 kon men nog iu de lW.crist)' de brnndknst zien die do ge·
"'Udo vRten geborgen hRd: de Ouitachen hadden haRr opcngebrokell
met behulp VIln de klepel eener klok. Wat pastoor He Clerck betreft
men keut zUn mllrteling i hij werd doodgeschoten nadllt hem ooren en
neus w(trell afgesneden. Tf'gelUk met dOIl pastoor doodde men ook
zUn medewerker, Pater Vineentius Sombroek, een Conventueel, ge
boren te Zaandalll in llolhuul I).

DO prentbriefkaartoll zijn llatuurlijk ook niet ,'ergeten. WU ken
lIeu onder nndcren cen dorgel!jke kAArt zonder uitgeverJllllltlnl I waarop
twee onderschriften staan, (Jen 1)uitsch llStrn811onkiimpfo in [,öwen",
en eell llongflatsch (?) ZU Iltclt een strMt voor, die ongetwUfeld zeker
geen LCllvellsche@trtUltis.en men ziet inwoners die van atle zUden op
"oorbUganllde soldaten vlIren i zU werd verkocht in Decem ber 1914.
Te Nalllen werJen illSgclUks \'ervnlschte prentbriefkaarten verkocht.
L'Ami de l'Onll'tJ Vltn tG 8ept. 1914 bevatte een protest er tegen .

•• •
J-let gedrlllJ dRr DuitsclwrR tegenover Kardinaal Mercier.

Laten wU nu cen ge"/Il aanhalen VIlU goheul anderen Rard: zie hier
de lillige lijst "Rn leugens gericht tegen een enkele persoonlijkheid,

') Er it hiur .prako nln hei rft.IlIJOrt (N. R. C.~28Januari 1915, Afondblad) wlt.al'Op
)Igt' Uerlen, OlllChop Tiln ~IlIlHlIl, heefl ,l,'1!anlwoord.

I) De marteling ondergaan door den plIliloor nln Buoken "'erd eent bokelld toell
'neu op Illu'''l1Ige d~r Nodorlnudllelle regeering op hul einde "RO Selltomber 1914
overging lOl do opgnving "lil' Pater Vincentiu. Sombrook. (N. R. C., I October,
ft\·onUbllld). lier liik "no r•• loof Oe Clerck werd renelf,ll'r tijd ge"onlllln en men
ug toeD de verminkingen. Dexe waren o"erigt'D' bekend lIan lijD IlAroehi.nen,
mAl\r die h.dd .... n er DOOit "no dnnlln .preken. Wil "erdel"ll gruwelen lulleo wij
nog 10 hooren krijgen Rb de tongen eel'~ ~ulleD 10skOlUlln!
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lIgr. ~[ercier, Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen, Primaat
vaD Belgiü.

De feiten zÜn al te bekend dat het noodig zon zÜn ze in den breede
te behandelen.

I. Kardinaal Mercier begaf zich naar Rome voor het conclaaf. \Vü
verDflmen in België1 uiteen aankondiging, van 8 September, dat de
Kardinaal llaa.r zÜn land terugkeerde Rmet een vr!jgeleide1 gaande
door de DuitscllC troepen".

UUgC1l. De Kardinaal had nooit oen Duitaeh vrügeleide,l1ü kwam
terug naar België o\'er r...JOlll Parüsl nane (waar hU cen redevoering
hield die in 't geheim in België verllpreid word), Londen en Nederland.

2. Gedurende zijn verbljjf te Romo legde de Kardinnal weinig
gunstige verklaringen af "oor de Duitechers. Een aankondiging Vllll

12 Sept. 1914 verzekert dat hij protesteerde tegen het interview van
de COI'riere deUa Sera.

JJI'ugnl. De Cm'riere deUa 8e,'a is een neutraal dagblad (in den
trant van het Belgisch blad Lt Soit·), en de Duitsehers wilden laten
gelooven dat de Kardinaal een onderhoud had gehad met een korres
pondent \'an dit blad. Hij heeft echter gesproken met een redakteur
van het kntholieke blad CQr,.ie,.e d' Ifalia. Dit is slechts een \'an de
"vergissingeu" \'all de ,'crbetering V(ln Kardiullal ,'on Hartmaon.
Alles is in denr.clrden geest1 maar het zou te ln.ugen tijd in beslag
nemen om in bijzonderheden te treden.

3. &ron vau der Goltz op het oogenblik dat hij Belg-ië goot ver·
laten waar hjj Gouverneur_generaal gewees~ was, meende te moeten
bevestigen1 dat "ij met Kardinaal ltercier bet eells was geworden
voor de heropening der leergangen aan de Universiteit van Leuven
(LeRéoeil, 1 December 1914).

Leugen. Er is nooit gesproken over de hcn'atting der lesscn,
4. )Je Kardinaal vllRrdigde een herrierlijk schrij\'cn uit dat gezon.

den werd aan al de kerken van ziln diocees om van den kansel te wor
den voorgcleU3n (Zie ujttrekscls in De &h61lding 0011 liet ITolktltrteM
in B~lgiiil met voorwoord van den heer van dell Heu vel). H ij herinnert
daarin aan de huidigo smarten van het Vaderland en bezweert de
Belgen trouw te blilven aan hun Koningen hunne wetten

Zoodra de Duitachers1 gewaarschuwd door hun spionnen 1 met het
bestaan van dit herderlijk schrijven bekend waren, ontnamen zij den
Kardinaal bet verlofzicb per auto naar de andere bisschoppen te bege
ven (zie bI. 322). 'l'egeIÜkerfijd verboden zti den pastoors den brief
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ter kennis hunner onderhoorigell te brengen; zij gingen de stukken

zelfs weghalen uit de pastoriën. Do priesters weigerden natuurlijk de
Duit8chc be"elen te gehoorzamen en het begin 'fan het schrijven w('rd

gelezen \'on den kansel op Zondag S Januari 1915. Toorn der Duit·
s<'hcl'lIdie den pastOOI'll "crboden de lezing van den brief Ie venolgen i
len einde deze gemakkelijker tot onderwerping te brengen, toonde

men hun OOD verklaring, onderteekend door VOD Biuing, W!L8f'fan de
oonpronkelüke tekst en de ,'erialing bicf volgen:

Aft die Gri.tUcItm der /)iouu Muhtln.

BrO.w>I, den 7. J&ou.r 1916.

Ocr Cardinal Mereier in Machel" hat auf moine VorhaUungen Ober
die die ne"ölkerung aufroilonde und beunruhigendo Wirkung leinM
Iiîrtellbriefe. luir IIC.hriftlîch und mOndlich erkliirt, dUt er !lCîoe aolche
Absîeht koill~'Il·eg. gehllbt uud eîlle .elclle Wirkung nicht erwirtot
1111.00. ~~r hnbe dll.8 Haulltgowicht gerade daraufgolegt, die BO'l"lUkorunK
auC die Notwclldigkeit dC8 Oe1loraama gogon dio okkupierondo Macht
hinzuwoiaon, 801bat wonl\ sieh oin belgillOhor Patriot innerlieh in 01'
polition gegen die dllutRohe Verwaltung ruhle, li'1l.1I8 iub jodooh oine
lIufrcizende Wirkung bel'ilrehen aollto, wQrdo der Oardinal nicht dR
r8uf bcJtehen, "on seinem Cierul die im Sehlu..wort dCI Hirtcnbrie~

vorgaachcno wiederbolte VerlMung an tlon nii.chlton Sonnlagen t1ud
Weiter"erbreitung dM IIir1enbriefM IU "erlangen.

Diete VorallMOnung Irifn zu.
Ich crneuere dMhalb mein Verbot Tom 2. Juuar d. J. betreffend die

Verleaung und Verbreitung dOl Hirtenbriefes. leh wl!:il6 die Oeittliehen
dar8ur hin, dau lie .ieb nunlnehr aueh in Widcraprueh zu der rnir
gegeoOber .ehrinJich geiuuerten Willeulmeinung ihre- Cardinal'lezten'
wUrdon, rIllI. ie dieaem rneinen Verbot zuwider handeln 8011ten.

},'reiherr \'0)1 BIUIJlO.

Oener.loOOn!.
Oenera1&"Ouverneur in Belgiën.

Yerlttling,

ACln cU gw"lijkhrid ean lid diocuf '!mn Mech,kn.

BruWlI, j Januari 1915.

111 antwoord op de aanmerkingen door mij gemaakt, heeft Kardinaal
Mereier Tall Moohelon in ge&Chrift en mondeling vorklll.ftrd, dat hij 1'01
strekt do bedooling niet gehad hooft door zijn herderlijk lIChrijven hot \'olk
0l' te ruien of 10 "erontrusten, on dat hij r.ulk een gevolg dunan niot
"erwacht had.
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Hij had 'ooral nadrukkelijk gewezcn op de noodzakelijkheid ,-oor
bet ,alk om te gehoorzamen aan deo bezetter, xelf.! indien bet vader·
landlCb ge,ool in ben zich tegen bet Duitaehe bestuur 'erzette.

In geul ik toch bleef'reezen 1'oor op.rinding zou de Kardinaal er nie'
op aandringen ,..n zijn geestelijkheid de herbaalde voorlezing te eilK'hen
op de Tolgende Zondagen, die in het slot ,an het herderlijk IChrüven wu
1'oonien eTen min al.! de. ,enpreiding nn den brief.

Deze ,erondentelling i werkelykheid ge'fl·orden.
Ik hernieuw dus mijn Terbod 1'80 2 Januari un dit jaar betrefrend!' de

Toorlezing en ,en-preiding Uil bet berderlijk IChrij'feo. Ik 1'estig de aao·
dacht 'fan de gee.telÜkbeid op dit punt dat xli zicb in tegen.praak zal he
nnden met de geechre1'en 1'erUaring 1'an haar Kardinaal xelf indien rij
handelt in .trijd mot. mijn Terbod.

Baron vo~ 8lUIIl'O,
Generaal Kolonel,

Gouverneur generaalnll België.

UI'!Jf:n. Deze verklaring iK vllisch. Mgr ~~vrRrd, dek cu "/lU de Sinto
Goodcle te Brus~el ging Kardinaal Moreior to Mochelen bezoeken on
kreeg oow!is VIlU den leugeu. ll!i steldo torstond do l){l8toors "all

Bruuel en omstreken met bet bedrog in kennis en op Zoodtlg JO JR·
nuari werd de lezing van het berderlUk eebrUveo hervat.

Zie bier den brief van Mgr Evrard :

8ruuel, 9 Januari 1915.

!IlÜllbeer de Putoor.

Ik kom jui t. terug 'fan !ieehelen.
Niettegen.taande bet gi.teren ontnngen 'f'erbod, wil de Kardinaal dat

aün brief worden voorgeleIen. - Dit nrbod..-.ehrifi i. bandig en ,.abch.
~Nocb mondeling, nOch schriRelijk heb ik iOI' k!ruggetrokken of trek ik

ieu terug nu mijn 1'-roegere 'f'ooncbriften en ik prol.e&teer tegen bet ge·
weid dat men de vrijheid mijner herderlijke bediening heen aangedaan."

Ziedaar wa' de Kardinaal mij gedicteerd been.
Hij boon er b!jge'f'oegd: .Men heen alle. gedaRn om mij vern-Rkkingen

to latell tookenen van mijn brief; ik heb niet getookend. Nu tracht men mijn
geottelijkheid "aD mij te lICheiden door haar te Tcrhinderen mijn brief voor
te Icxen.

Ik beb mijn plicht gedaan: mijn Koostelijkheid moet weten ofzij do hare
doen zal,"

Onh'ang, Mijnheer do Pastoor, do verzekering mijner hoogoobting.

(Gct.) E. EVRAKU, deken.
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5. Baron von Bill8ing heeft io de dagbladen een mededeeling doen
opnemen, zeKgende dat de Kardinaal-Aart8bi&'IChop in de uitoefening
van zUn herderUjk ambt niet het minste 'bolemmerd geweest WRa

(IJ A mi de l'Ol'dre, 10 Janllll.ri 1915).
Uugtfl. - De Kardinaal beeft dozo verklaring tegengesproken in

oon brief in het L:ttUn gericht tot zUn gccstelijkhc.id. ZUn govllngen
neming word ter kennis des Pausen gebracht door een brief vau
Koning Albert.

Ziehier de oorspronkelijke tekst cm do vertaling vnn den brief vall
den Kardinaal:

Moohlilliae, Dominica infra OelaTam Epiphaniae.
Heverendi a(ilnodum Domini ct Cooperatore8 dilootissimi,

lIabuistis, ut puto, prlle oculia lIuntium ft. Oubernio Ocnorali
BrUlU!llenai publieia cpbcmcridibul propalatum, quo deeiarablltur
~CMdinalem ArchiepilCopuffi Mechliniensem a munore suo eeclesias
lieo Hbore adimplendo llullawnll' fuilsc impeditum". QuO<! quam a
veritate alienum sit, c faetis ehlCOt.

Milites onim, vcspcre dici primlle JllnUIl,rii uoonen por totam noetem
insoquontem, demul IJrCllbyteralel illvaserunt, et arripuerunt littcras
vel arripere c<lllati lunt frustra, ellsque na populo fideli praelegcrati'l
etialll sub poenis grui$8imis, vobis IOctipsÎs aut paroehiae vC!ltrae inRi
gandis, 8uetoritatc elliBcopali dospcela, probibuerunt.

Nee dignitllti 1l0ltrae popcrcero, die namqllc sOCllllda Jllnuarii orto
noudum 801c, hera llCilicct soxta, jusserunt mo, die oadem matutina,
oorKlU Ouoornlltore Ge.llerali, epiltolllB meae ad clerum ct papIlIunI m·
tiOIiOlO rcddore; die autem poltero, Laudibus VOIpertinia in EecICllia
cathedrali AntvcrpienBi praesse me vetuorullt; tandem, ne, alio. Bclgii

'epill(,'{)pOI libero adclHII, prohibent.
Jura vCltra, Cooperatorcs dilootinimi , ot mea, violat" fuine,

civil, Kllimarum paBtor ot Sicri Canlinalium Collegii sodalil, pro
Wstor.

Quidquid prredixcrint alii, upcrientia nllne comperturn cat nullum
ex opistola iIIa pustorali enatnm elle leditionil periculum, Bcd cam
patins animarum paci ot pllbliooo tranquillitati bllud pIlrum adjumento
fuine.

VobiB de officio fortiter et suuiter impicto gratular, cni animo 't'irili
et paeifioo; fidele. OItote memorel verborum illorum quibus melltem
meam plane ct integro jam exprOlsi: wSoyez 11. I.. fois et lel meilleurs
gardicuB du patriatismo ot leB soutiens do I'erdrc publio".

Caeterum, wSpiritu sitil fcrventes, Domino IerviClltOI, spe guudelltOl,
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in tribulatione patient", orationi instantcl, nOO(!llitatibul Illnctorum
oommunieantes" I).

Ne mei, quaelO, oblivi8Camini in obiccrationibul vestril,net 'rostrum
obliviscar: .relo fraternitalis vinealo Qonjuneti unanimel Antistitem,
derum et populum 6delem commendemul Domino, .ut et qUID agenda
8unt videani, et ad implellda qUl(! viderint, connlcseant" I).

Vobi. in Christo addieli~simus.

D. J. Cllrd. )LERclaK, Archiopisc_ Meehl.

Bxpostulatur à Rdo lldmodum D. Doeano relatio de iis quro iu para
ehii8 decanatll8 e...enerunt.

N. B. - Non de.unt in dioee4.l8i clerioi qui vedibuslllïcil ad tempus
'Osi BUilt. Jam nuno habitUln oiorioalom relllmant omuefl.

(I) D. J.

Vertnlillg.

Meohelan, Zondag onder hot ootanf vau Driekoningen.

Zeer Eerwaarde Roeren en geliefde medewerkerB.

Gij hobt naar ik meen, het berioht gelezen 1'80 hot Gouvernement gene
rlUll te Brulli501, bekend gemaakt in de dagbladen, waarin verkondigd
wordt dat ~do Kardinaal Aartsbiaschop van !'Irochelen in het geheel niet
gehinderd is geweelt in de vrije uitoerening vall zÜn korkelÜk. ambt."

Het blijkt uit de gebeurtoniasell dat deze verklaring in Itrijd ill met de
waarheid.

rmlllerl op den avond van den len Januari en geheel den volgenden
nacht drongen &oldaten de p".torieën binnen en outnamen aan de banden
(Jer prieltorI of trachtten vergeefs van haar te ontnemen bet herderlijk
acbrijTen, en ...erboden u, met miskenning 'lau het billOhoppelijk gezag, do
voorlezing daarvan aan do geloovigen onder bedreiging met zoer strenge
straffen die zouden worden opgelegd aan ti ofn.an ti",," parochie,

Zelf. onze waardigheid werd nietgooorbiedigd. Wantopden 2nn Januari,
zelfll vóór zon&Opgang dat wil leggen om 6 uur in den morgen, gaf men mij
be...el mij in den ochtend "all dien:celfdon dag naar den Gouvernour.gene
raaI te begenn ten einde hom rekellscbap af te leggen van mijn schrij ...en
aan de goolltclükheid eu het volk; don volgenden dag verbood men mij to
offieieeren in het Lofin de kathedraal van Antwerpen; ten laatste verbood
men mij om vrijelük nAar de andere Belgiaobe billlChoppen te gaan. Als

') Itom. XII, 12-18.
t) Oratio in Dominica infra ootll,aIU ~;lliphlll\lall.



staatsburger, zieleherder en lid vall liet heilig Kollego der Kardinalen, ver
klaar ik dat uwe reoh1on, bominde broederl, en de mijne geachonden zijn.

Wal men ook beweord hobbe do ondervinding heeft nu geleerd dat geou
enkel geTaar van opltand uit dat herderlijk achrijven ilontstaan, maar dat
het veeleer grootelijk zal bijdragen tot de kalmeering der gemoederen en
do openbare gerustheid. Ik wenlCh u geluk dat gij met \"IUIlberadenheid en
zachtheid u...• plicht hebt gedaan. Blijn daaraan getrouw met eell mall
moedig en vreedzaam hart, u de woorden herinnerend waarin ik reeds ge-
heel en teil vollo mijn gedachte heb blootgelegd: ~Weest tegelijkertijd de
belle bewakerl der \'ll.derlandsliefde en de steunpilaren der openbare rUit."

Voor het overige: • WeOllt vurig van goest, dielltdell Heer, weaal blijde
in de hoep, lijdzaam iu de verdrukking, volhardend in bet gebed, mede·
deelzll.&m voor do behoeften der heiligen" I).

Vergeet mij niet, Imoek ik u. in uwe gebeden; ook ik vergeet u niet.
Laten .....ij all on gezamenlijk innig voroonigd door den band VRIl broedor
lijke liofdo don bisachop. de gceuelijkbeid en het geloovige volk dcn Hoer
al\noovelen, ~opdllt nllon hun I)licht llIogen kennen en de kracht mogon
bc~itton hom ton uitvoor to brengen" ~).

Uw zoor loegenegon in Jezus Chrittus,

D. J. KRrdinaal Mr.II.CIER,

Aarhbisschop "an Mochelell.

Do ZZ. BE. U 11. Dekens worden "erzoobt \'orllllg uit 10 brengcn omtrent
hetgeen gebeurd is in de parochiel van hun dekenaal.

X. n. - Leden der geG8tolükheid hebben .gedurendc eonigon tijd het
burgergewaad gedragcn. Laat allen "an dit oogenblik ar het kerkelijk ge
wAad weder aallomon.

('11'". g.) D. J.

ij. Op Zondag 3 Januari 1911) Wil8 de KardinlL8.1 niet Daar Ant
wcrpe.n gegaan, zooRI8 z~n plan WlUl gewec8t. De Duitscherslieten
door do dagbladen bekend maken, bijv. door L'Ar;~"ir (vaD Ant·
werpen) dat de afwezighèid van den KardinlL8.1 vrjjwillig \\'&8

(UArtllir , 6 Januari 1915).
ul/gttl. - Zjj hadden Kardinao.l Mercier verboden Mechelen te

"erlatcn (zie boven).

•• •

I) Uriehlln de ltollleinen XU, 12,18.
I) Gebed 'oor den ZOndag onder het Octll.llf ,.u Driekoningen.



Wij hebben gezegd dat terwij I dit alles voorviel, de geestelijkheid
bleef voortgfUl.n met kennis te go\'en nUl het herderlijk schrijven in
alle kerken, behah'e in die WfUl.r het den Duitsehera gelukt waa de
exemplaren te doon \'erdwUnen, Zclf3 dlla r echter kon kort dlUlrlla de
lezing hervat worden toen nieuwe uitga.\·en het mandement vAn den
RnrdinfUl.I over het geheele land ,'erspreid hadden, Deze propa~nda

geschiedde natuurlijk in 't geheim, Een officieele mededeeliug gedaan
te Yamen en bekend gemaakt door L'Amj de L'Orcirt, 12 Januari
1915, IlUlt geen enkele twijfel op dit punt, Om eenig begrip te geven
valt den 8poed waarme<le die brief in België werd rondgevent, zeggen
wij dat wij er 12 verschillende uitga"cn \'an kcnncn in 't J,'ransch ,
en 2 in 't Vlnam8eh; dlWrenboven zijn er minstensIlog twee get)llte
uitgnvcn. De exemplaren Vlln clke uitga\'c bedroegen mecrdere
duizenden; \'/ln een cnkelo uitgave hebben de DuitscherB 35.000
excmphtrcll in handen gekregen. Om \'oIlOOig te zijn moeten wij er
bijvoegen dnt er ook een Duitsche \'ertaling "lUl verschenen is; ll1/ltlr
deze is atl WfIl/ll Gel'Jl/rmol'lIm; de lezer znl dns wel begrijpen dnt
de bellU1grijke passnges zUn uitgeinten .

•• •
Het berderl!jk schrijven vond weerklank te H.ome, De Belgische

kolonie aldaar liet een Rouwmis opdragen voor de 43 prie.!3tors in
.Bolgiö ter dood gebracht, wuat\'flll do Kardinaal de llllllmlijst gege\'OD
had. Uet Vo.tiklUln8cho blad Os.ttl·c(ltore Ooma11O vertaalde .ter dood
gebrocbt" door cadllt; (gevallenen), Deze vago uitdrukking kon doen
veronderstellen dat die priesters wnrrw gcslleuveld op hetslag\'eld,
en dat zij niet door de Duitsehe troepen wln!'n vermoord. Onmid
dellijk dno ook jubeldo de Duit8che bladen. De Külnisc"e Volks
zûilmg, een dor \'oornaamste Duitsohc kntholioke dagbinden onder
redactie van Julius J30cllem gnf een artikel om te bewijzen dat de
Heilige Stoel niet do dupe WliS geworden der Belgische kuiperijen
en weigerde te geloo"en aan de legende dnt pricsters door do
Duitileher8 waren ter dood gobracht (zie Iftt Vadalam/ , 31 110nrt
1915, 2e bInd, 8.\'ondeditio).

De Dii.!JS. Gm.·Anz. ,"nu 29 Januari 1915 geeft ook een lang uit
gepluisd artikel over heto'.Clfdc onderwerp.
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3. Dy. ORGANISATIE m:R PROPAO~DA

~let den methodischen geest dien de Duittebers zich beroemen te
bezitten, hebben z9 van het begin \'an den oorlog bureaux ingeetcid
voor de vf!rtpreiding van .de Duitaebe idee" over de wereld.
Zekere dier propagandi,tiaebe iostellingen werken in de neutrale
landen, waaronder in de eetite plaats de T'ereenigde Staten, de

kandinavisehe landen, [talie, cderland en Zwitserland. Andere
oefenen haar invloed uit op de bezette gebieden, ofzelfa op de tegen
standers door middel 'fan krijgsgevangenen en burger1üke genngc
nen. Daar zijn er ten laatste ook die zich bezig houden met de
Duitachers cu hun bondgenooten. Als men aan die propagnudfl
burenux werkend in Duitacbland cu van daaruit naar buiten, nog die
toevoegt welke werkzaam zÜn in versehillende vreemde landen, dan
znl IJlen begrüpclI wl'llk eon expfl.lIsio- on indringingsml\cht dergclü ko
werktuigen ooi'Jtten in de handen van men8chen die voor nietB
terugdeinzen.

Ook moet men niet enkel rekening bouden met de officieele of
offieieu86 propaganda, zonder geed vlln winstbejag, en met hot eenig
doel de o\'erwinning van Duitachland te ver2ekcren; \'crsehillende
boekllll.ndcla-oudernemingen worken in denzelfden zin.

~8Il8t de propaganda door de pera gebruikt Duitschland ook andere
middelen aehÜnbaar bükomstig en wevallig, maar wier g6l'olgen teer
gewichtig kunnen worden: bezoeken van geleerde manDen en politici,
vooral van soeialillten j - brienn, geechre\'en door Duitachera aan
fllmilieleden of vrienden die in dell vreemde verblüvenj - nsaglijsten,
gezonden tot geleerden nn neutrale landen i - beloften, gedaan aan
penKmen van naalD ten einde bun mede'll'erking te verkrggen ....

Xog een enkel woord eer wü de werking dezer organisatie gaan
onderzoeken:

~logen zij wel worden gerangschikt. onder het hoofd: • valaebheid"?
Na hetgeen wij gezegd hebben omtrent de werkwijze dcr para van
o\'cr den Rjjn ell van de geestesgesteldheid der leidcrs, zal volgen.
ons niemand meer in twüfel verkeeren omtr<lnt do plaat" die aan de
propaganda 1U00t \i'orden tocgekOlll1.

'1'011 einde echter niet den minsten twjjfel achter te lnten in den
geest van den lezer zullen wjj uit dio propa~andl1-ge8Chriften oenige
ptluilges overnemen met betrckking tot.Belgil!.
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Journal de la Guerre.

Hel voornaamste der kOllWlool.e propagandabladen verschgnend in
Duiiscbland is een maandblad dat in het Fran8<:h genoemd .....ordt het
JOllrlwl de 10 Guurt. Wg kennen het ook in hel Duitseh en in het
lIolllUldsch en het bestaat onget"'-gfeld ook in andere taieD. Elke afte
vering ielt vlUl 40 tot 72 bladzjjden en bevat algemeene inlichtingen,
een oorlogakroniek, pboto', eo teekeningen, ,"erhalen van gevechten,
kortom. alles ""at de openbare meening der onzgdigen berovloedeo
kan. Er is bUns altUd een artikel dat tracht te bewgzen dat DuitiCh
land om zichzelf te verdedigen verplicht is geweest België binnen Ie
vallen i dat België overi~enlS rt'Cds hmg te voren l.gn onzUdigheid
fte8Chonden lu~; dat de Ue.lgen ten volle hun lot verdienden ter wille
\'an de mishandelingen die zü de gewonden aandeden (uitgOiltoken
oOKen, enz.). WU bebben reed8 gelegenheid gehad eenigo leugens
Mn te wgzcn door het Jourllal (l~ lCI GIUJrr~ de wereld ingezonden
(bI. 24I,2ts9),llier volgt het begin van eeu artikel vno den heer
Helfforich (00 2, hl. 12).

Oe eerste dagto VAO • ptember In Relglë.

De direkteur der Dttwch~ BllJli, de heer HeUrericb, die io de eer8t&
daren ,..n &piember door BelgiA gereild been, 1'erhaah all 1'Olgl tijn
indrukken in de N~l4ch~Allgt1(ttifUZril.ung:

Eenige plaalMn zijn volkomen 1'erwoell, IOml teoge1'olge der hevige- '
g61'echlen die er gele1'erd zgo,lOml wt Itraf,..n 1'erraderlijke aan uilen.
na de onrgut.

Zoo itl de kleine ilad Battice io brand ge-lOken omdat haar Burge
meelter,na eerllden kommandant 1'10 eeo Duit he afdeeLiog verwelkomd
te hebben, op deten vuurde, terwijl te gelijkerlijd uit alle ven.terseeo hevig
gewoonuur gericht werd op de Uuitleile 1I:olonoo in de .trut.

Om do wlltlrheidEdiefde \'110 den heer HelO'crieh nlUlr waarheid
te schatten moet men wCten dIl! de Burgemeester van Battice de heer
UOlette il, die reeds lallge JlIrcn dllt ambt bekloodt CD die door de
Duitacber. geen enkel oogellblik ia ltUltig gevallen gedurende do \'or
branding Vlln Battice en de ,'crmoording der inwoner•.
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Het geheele verslag van Helfforich - die sedert dien minister van
h'inanciën van hel Keizerrijk g<lworden is - is van denzelrden aard j

bet zou echter te lang z!jn OOI het geheel op te nemen.

La Guerre.

Eeu Rndere uitgave, La Guerrt, een "tijdscbrirt versoh!jnend ge
durende den oorlog VlLU 1914-ló", wendt zieh tot de krijgsgevange
nen, Wij hebben er reeds een uittreksel van gegeven op bI. 292,
Ziehier nog oenige lUidere.

De besle wijze om indruk te maken op de gevangenen is ongetwij
feld buo uan te toonen dat in hun land van herkolllst men 7.Îch reken
schap begint to govcll van de onbetwistbare o\'(mnucht \'ao Duitsch
land. Zoo boVllt lA, Gl4erre dik ..... ijle artikelen genomC.D uit La Gazdlt
([es A r([ennu; alleen vergeet het er bij te voegen, dat La Gazell, du
Ardennu een dagblad is opgericht, opgesteld en gedrukt uitslui
tcnd door deDuitBchers, sedert de bezetting, - WoneeM men een
voorbeeld van valschheid? De Belgen hechten natuurlijkerwijze groot
gewicht ann hetgeen hun pricBters zeggen, Nr. 14 \'11.11 Lc~ Guerre
geeft ecn pRJlSll8 mn oen artikel (wlltlrv!u reeds Bprake iB geweest op
bI. 152) geoohreven door "den prieater Domela. NiouwenhuY8, van
Gent." Dit is een leugen, De heer Domela NieuwenhuY8 is geen.
prio8ter; hij i8 protestantseh predikant te Gent. In het uittreksel zegt.
de heer "Sieuwonhuye: .Indien wij Vlamingan \'oorgelichtwaren ....
(La Gu.erre, nr, J4, bI. 217). lt"'U Ylamingen" zou do hoer Domcia
ge80hreven hobbon, die Uollander is. Dit is vreemd, Als .....ij gaan \'or
gelijken Illet den oorapronkelijken tek8t in De 1'Udspiegel, bl. 316,.
I Aprill91ó, \'inden wij: "Jndien wij hier in Vlaanderen,., zouden
Zijll voorgelicht., .." De Duitache vorvnlschere zijn ann het werk
geweest en door een kleine tekstwijziging loten zij een J lollandschen
dominé doorgaan voor ecu VlaamllChen priester. 'fot zulke dingen
zijn zij reeds gckom~n r

Eenige andere instellingen voor propaganda.

De brochure [)je Walu'II,it IÏbe.. (fm Krieg 8prooktop bI. 93, van
een internationale propll!t'1lndainatolling opgerieht te Berlijn: Kom
lIli~:jie floor de Dtrsprf/idillfj in dm vrttllll[e Dun onpal'tijdige bn'ichte1f.
Deze kommissie geeft uit de KOJ'I'68pondultie der ollzijdigm, welke-
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zich uitsluitend bezig houdt mct ~de verspreiding \'tlU positieve beo
richten over de werking vnu sooiule, gcrcchtelüke, ekonomische en
zcdelüke illf:ltellingen en van algemeene beschaving in Duitschland."
Haar artikelen zijn vooral bestemd voor de pcrs. Zij verschijnt twoo
(Ir drie lllanl per wcek, in tien vergchilIende talen, voor den geheclen
duur vun den oorlog. Zij beweert dut de onkosten geheel worden
bestreden uit büzondere bÜdrugen.

Aan de Technische J]oogeschool te Stuttgart is opgericht de Sii.d
(leut6Che NachrichttHJJtelie für die Xml/·(Ilm. Het gcoft propaganda.
bll\lldjcs uit zonder bepaalden snmeuhang of vorm, bestemd om te
voorzien in de levering van ."de Duspeurbare wnurheid ten opzichte
van den oorsprong, het verloop en de resultaten van den oorlog". Wü
zullen oouige nummers aanhalen met betrekking tot België.

10 con ."brief van den geheimen bof·raad, prof. Dr. lJerman Haupt,
directeur van de OnivarsiteitsbibliotbeQk te Giessen1aan een Piamon
tee8Cben vriend," lezen wij als volgt:

Ecu militaire dokter, die mij VAII nabij bekend is heeft met eigen oogen
gezien hoe in België meisjes (halbcrwaebaeno Mädohon) in hinderlaag
liggend) vuurden op onze soldaten, onze doktoren en verplegers - hoe
men en.,;e 80ldaten op Iidige elihuiebelaohtigo wijze verginigd water aan
bood - hoe men op de slagveldeu de gewonden verminkte en hun deoogen
ontrukte. Slachtoffers van die schandelijke beestaohtigheden zij n verpleegd
in de hosl)italen vall Giassen. Te Leuven hebben de burgers eerst onze
troepen gevleid, die grootelldeols bestonden uit oude Landwellf-lIlannell
vaders van huisgezinncn, teu einde hun wantrouwen in 8laal) te wiegen;
daarol), to middeu van oon bedrieglijke stilte, hebben zij hell, op een gegOten
teeken overvallen met oen hagel Tan geweer· en mitrailleulle-kogol& op
hen afgellClhoten uit alle veusters en van alle dakell. NiettegonstaAnde alle
waarllohuwingen hebben die bandieten !tonder uniform hun lage aanvallen
Toorlgo.tet tot onze artillerie een weg Toor onze troepen goopend hail.
Zclf.toen nog hebben onze80ldaten met gevaar vao hun leven hotgothieke
stadhuis gered dat door den brand bedreigd werd - ell onder 0011 kogel
regen op eon veilige plaats de beroomde scbilderstukken der Middeleeu""en
oTergebraeht, die in de kathedraal berustten.

Do Uuit80hers begrijpen dat de brand van Lcu,'en - en voorni de
vernietiging van de kostbare universiteita-bibliotheek eell eeu ..... ige
8Ohaode op hun naam geworpen hebben; daarom wenden zij dlln ook
wanhopige pogingen aau om zich "an dllze schandvlek to bcn!jden.
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Zoo wordt een geheeiliummor V(lll de Sii.dd. Nacllricliten gewÜd aan
Leuven. De titel "Het bombardement van Leuven," toontduidelük
de valschheid auo, daar men weet dat de stnd niet gebombardeerd is,
ffil\llr in brand is gestoken met behulp van brandstichtingspbmpen en
schüven schietkatoen.

Do profellSOrcn ,'an de UnivC1'8iteit van Leipzig zonden naar den
vreemde oen büzonder nummer van de Leipziger Neuest~Naclt,.jr.Me"l
gedateerd 25 Augustus 1914 waarin zÜ in chronologische orde gaven
"de waarheid aanglU\nde de oorl.llkcn van den oorlog en de Duitsche
llucceB!len," "Het is VRn groot belang, zegt de inleiding, om door
Duitllcheofficicele medodeclingen de leugens te weerleggen verspreid
door de agentschappen van Reuter en BRvas." Wat België betreft
wordt geen woord gezegd van het ultimatum, noch "all het antwoord
der Belgische regeering, noch "au de oorlogsverklaring. Er is goon
sprnke van gevechten in Bclgic, dan op 6 Augustus, om den aanval te
bellChrüven vall een Duitsch bestuurbaar luchtschip op Luik (een
aanval die nooit beeft plfUl.ts gebad, vergel. bI. 282), vervolgens op 7
Augustus om de innAme van Luik te vermelden (bI. 59), Den 10en
Augustus, na de bezotthlg van Luik herhaald te hebben (bl. 60) ver
telt Illen de dadcn derBclgisohc hyenflfJ, die vrou wen on kinderen ver
moord hebben io de straten van Antwerpen (bI. 126). Den lieD
Augustull mododeeling V{Ln von Stein (bI. 61). Den 15en Augustus
officicele Duitache mededeelingen aan de Uelgische regeering illUlke
de "vrüschuttera" en de verminkingen vall gewonden. Den l8en Au·
gUlltu8 nieuwe mededeeling van von Btein, Op dien datum e"eneens
tweede voontel aan Belgiü en de verwerping dnRn'lln. Den 21en Au·
gustus vermeldt men deo intocht der Duilschers in BrullSel op den
vorigcnavond. Uitgenomen deze 18I\Iste punten is al het overi~ of
wel "ervalscht of geheel en al gelogen; daarenboven is alles wat niet
gemakkelük vervalscht kon worden ....orgvuldig weggelaten, l..aten wij
er nog op wijzen dat in den toezend brief aan hun buitenlandsche eol
leglLll de profe880ren van .Leipzig er den nadruk op leggen dalde toege
zonden dokumentcn een "volkomen objeklievc" waarde bezitten en
dat "het onderzoek vnn deze stukken degcadrcsseerden in degelegell
heid 7..tl1 stellcn zich een positie\'e meening omtrent de wllILrheid te
vormen", 'Varen de geadresseerden o\'ertlli~? Het is niet zeer waar·
8ChÜnlijk, als men daarover oordeelt naar den brief van Prof Albert
Malsch, in eptomber 1914 door den dagbladen bekend gemaakt.

'.re Düsseldorf werkt het "BlÏro 2U" Vf"ureihmg deltlsc1Jer Naeh·

'"
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r;thttn illl AuslaNcU (Dui6ch bureau voorde veNlpreiding van authen
tieke nieuwstijdingen iu het buitenland). TAten wij in het voorbijgaan
cr op wijzen dat tl~IAtv.II~ Nac4richten wordt \'ertaald door authmtuk~
J1ieHlCItijU1f9'1I wat .den lezer zeker fAI 'fcrra88en. Dit bu~au

heeft foor 'I Keizers verjaardag, 27 Januari 1915,een specîaal nummer
nn het DiuMldor(u Tag~bwtt, gratis ver preid in 120.000exem
plaren. lIet i ook beael!d{' Bureau dat lA R,"il uitgaf, dat wonder
voIle dagblad dat verkocht werd in 'België en in het bezette ged('(llte
\"aD l!~rnDhÜk. Het artikel waarmede het blad zich aandient bij do
lezcn, en dat waarin bet afllCheid van hen neemt, verklaart welke rol
het te spelen bad.

.:tm enkel woord.

U Rhril doet heden zijn intrede in de ",·ereld. Onl blad stelt z.ich tot
taak te helpen om oferal de waarheid te 'ttlf1llreiden aangaande Duibc.h
land, do waarheid dio nog nu ,-oonle zii'don verduisterd, vervllllCht,jll.
zelrl Olltlordrukt wordt .... \Vii zullon on'1.on lozon niots aallbiodoll dali
authentioko feiton en berichten, on vol.trokt goon voorollf:,"Ozetto meoningoll;
hot is.op doze wijze alloen dat wij den gee.t vall hot Belgische volk wen·
IChen te bewerken. Ongetwijreld, .ooert jarnn hebben Fransoho tin
Engollëbtl bladen zich Tan zijn vertrou1t'on wokln meeltor te maken j maar
eli bet BelgilChe Tolk geregeld onl bied loo-t, dan ui het eindigen met
zich te o'H'rtuigon dat do berichten dio wii' mededoelen ""ur, authentiek en
geloorwaardig zijn ....

Le m"..il, z" Oktober 19U (n•• O.

On. dagblad Lt; Rttril had zich, ZOOII. wy in de inleiding nn on. Ie
nummer zeiden, tot tuk pwld Belgie en de 8elgi.eho bevolking voor Ie
lichten omtrent de gebeurte.niuen vaD den dag door were en authentieke
berichten.

De ...el'lChyning nn lA Rhril werd del te meer begroet omdat de Bel·
gilCbo peri teil gevolge der oorloglgobeurteniuen had moeten opbouden te
"Crlcbijnen. Heden, nu ru.t en orde in Belgi6 hetlteld zijn, dank aan do
ICberpltinnigo bemoeiingen van het Duiuahe bestuur, heert de 8elgitehe
per. de mogelijkheid weder ingelien om opnieuw te ver&Ohijnen.

Do Redaktie nn het dagblad lA Rmil.
[.,ellkei', 17 December HH" (n•. 49).

De D~lIti:Jch{/' U~b~rseedi"lst (Duit8eho ol'orzeedienBt) houdt zich
voor(~l bozig mot do \'orvlLlsching !ter meoning in het buitenland; zÜn
uitgav(,11 worden gewoonlÜk kostolo08 Tcr8prt'id.
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Aan de Arue.rikllDlln die in EUl'Ol)Q. wOllell vel"8Chaft Duitechland
TIlt Cmdi"rnlaI7'il1lts, Special War t:tlitiOll, .A JouNtal (or Amr,·i·
caIU in J:.'ttr0JH', uitgegeven in belliolel Adlon te BerlÜn. Om over de
waarheidsliefde van dit blad te oordeclen i, bet genoeg in hel nummer
,-sn 8 Februari h('t artikel te lezen, gewÜd aan zlin toCht door België
van J.·E. ~oeJ{gerath. llen leert daar dat .Mechelen gebombardeerd
werd door Bel~n en Duitii('bers leg('lti"'; dat de kathedraal, zeer
n'aar be8thadigd. nu wordt hersteld door de Duil:Bcbers." Sint Rom
bout hersteld door de Ouitscber1lj dil gaat de gewone grenzen te
buiten.

Wat zUn de Amerikanen in Europa er gelukkig 8811 loc op zulk
een positieve wijze te worden ingelicht.

De .8Ofld t(,,,, /)uilM;hr 91'lurdm en kUPI'UPloor, lXJ(}r dt r:erdtdigj"g
df'r beM'htldng Uil voor de verdediging der besebaving, zonder meer)
zetelt in hot Paleil VBn de Akademie d('r Wetenscbappen ,'an BerlUn,
Guter den Linden. 38. Deze bond geen brochuren uit, bUv, die van
Ric88cr o\'cr I.tt llUCCl'1I 'tWI de J)uii/H;ne oorlogslU1Iillg. Zoo vcr w9
wctcn hecft hÜ uictl uitgegeven U10t bctl'ekking tot Bclgiö,

Depropaoamla door middel VUil/osse blaadjes.

Een zeer belangwekkende ""Uzo "aD propaganda beataAt hierin , dat
aan zaken-brieven loese blaadjea gedrukt op dun papier worden toe-
ge"oeg<i, die lIauthentieke" berichten ooTatten ill de taal van den ge
adresseerde.

Het HaRtvu'gtr rh",de"blott heeft ze in groote Tencheidenbeid
uitgege\'en tegen den prijl vIln 10 pf. per tien stob.

Zü beTlltten o. m. Beroepen op de christenen:
Beroep der proteatantilebe mi.ien , in 't Duit8Cb, EngelllCh en

Portugce8Cb: Beroep der katbolieke missien in ti Duitach, Engelseb,.
Jtaliaaosch, SpaaDsch, Franseb en Portugeesch.

Een audere reeks blaadjes 0111 in IJric\'eo in te Iluiten wordt uit
gegeven door het Rurtau du dtut~rltelt Hrmdtl$tagelJ Jkrli". Er zUo
cr negen "erlChillcndc \'"erschencu. Er is dikwÜls 8prake vao Be.lgië.
en vooml van l~eu"en.

Te beginnen met nr. 10 is tlooorsprong verBchillend i de blaadje8
worden uu uitgegevon door den J(,.itgB·Auuc/lII/UJ de,. delfischtn
!lU{u8t,..·e, JJtI'lili (militaire kOlllllli88ie vnn de Duihche industrie te.

llcrIUn).



Wij hebben dnnruit reede eell "erklaring meegedeeld vall Dr.
Sebreedter \\"llario hij de Belgen bedreigde niet het wegnemen ,""all

ft1 hun koper IlzeH8 tot aan het lant6te deurklinkje" (bI. 182).
Ook geeft men in Duirechlnnd prop::lganda-blaadje8 uit zonder nan

wijzing Wltl oor6prong.
Dut hetwelk getiteld iB ~ Wat is de ool·zaal.. del' str61l!lheid t'at} deze

ool"log?" is om meerdere redenen \'(111 bdang.

Wnt 1"1 dcoorztlnk der strengheid VIUllloll oorlog?

". Toen de Duitschon Bclgiö binncntrokken deelden tIe legerbesturon
aan de inwonen mede dut voor al wat de troepen Iloodig hadden betaald
zou worden, dat uiemand nec behoefde to koe.toren voor zÜn le'"oll of
bezit; ja zelfs dat de iuwonen \'!lIJ .teden en dorpen hun zaken konden
voortzetten gelijk in vredC4tÜd.

Do 'foorwIlarde WIl8 natuur!Ük dat de burgerbo\olk..ing geeu dool zou
nemen in oenige handeling die alleen geoorloofd wasun den vÜalld onder
de waponOI\' Ju Iteden waar dezo rltlld il 0l>gevolgd, zoo"l. bijvoorboold to
BrnMel, i. ook den inwoners niotl o'·orkomen. Zelfs in plaatsen die ge.traft
mOellten worden omdat do bevolking op de Duit.tche troepen g6IChoten had,
hebben Duit.che soldaton aan \"crtchillende huizen ttukjel bordpapier ge
hecht, waarop geaehreven stond : ~ De bewonerl van dit huis waren rUItig ,"
of ~Hier woont een goede oudo man," eu dergelijke, opdat die bowoneu
good behandeld zouden worden door de later komende troepen. Uit dcze
voorbeelden ziet men reed~ dllt do behandeling der burgorbe"olking allcen
aO,ing VAn baar eigen gedrag, Maar wanneer men Duitscbe gewonde
loldaten het hoofd afllnüdt ; indicn de Burgellleellter van oon plllah eOIl
Duit8cb officier aan tafel noodigt om hem tegen het reobt van ga.tnÜhcid
in met pistoolschoten af le makoll; indiell de Houwen Ilapende aoldatcn
den hili. a(snüden; indien men aan de troepen .igarctten aanbiedt govuld
met kruit, "Ildat zÜ door dio te rookon hun oogen zullen verliezen; indien
de vrou lVen, zooal8 te Luik, kokende ol ie op do Iltrijdellde aoldaten werpen,
dali begrÜl't men vanzelf dat de troepen 0011 bloedige weerwruak nelIlCU.

Ongetwijfeld il bet een schande voor de 206 oouw Vlln verlichting en
menscheltikbcid, dat de oorlog op zulke wüze moeit gevoerd worden. fn
dien Frankrijk eo Belgiü en de llndere vÜanden "Rn Duitschland en
OostenrÜk.llongurÜe verlangen dat de ellenden "all den oorlog lot hllar
kleinlte Afmetillgen zullen worden tNuggebrucht dan moeten zij lIood·
zakelijk moester lIjjn over de burgerbe\·olkillg on haar in bedwang houden,
in plaate vun llllar te doen Opl1iholl door de Belgilche overheden, AIlcen
dc Burgelllcellter nn I3ruB,cllVal redelÜk ....
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Goedkoope volks-brochures.

DRnr zUn vooreerst mlrUko goedkoope brochuren die het goedo
woord riehten tot de 80ldntell in de loopgraven ell het volk voor
lichten dut in het land geblc\'ell is.

Het grootste ell meest verraderlUke dezer boeken is dllt van
Majoor Viktor \'on Stranb.: Dit Erobenll19 Bt'fgjill<l.

Verschillende uitgeverl'lhuizcll ge\'en ook roeksen vaD brochurcn
uit onder een algemeenelI t.itel.

In de verzameling Kri!q und Sief! UJU, .naeh Berichten der
ZeitgenollSen" (StrUd ell Zegepraal 1914, \'0Ig~n8 berichten \'Rll
getuigen), tegen 20 pf. pcr brochure zÜIl er drie vnn belang voor
België: /:;rlUicli (zie bI. 118, 129), Die rl,.,·j Kl'onprinzell, en A,.t
wel·J:iell.

Ded d"'lt~wJI("1 Vallees K";egstafJ~bl/ch (het oorlogadngboek vnn het
Duitsche volk) i8 een weekblad.

ledere aflevering Îl 20 pr, geert een kroniek vnn de aJgc\oopelll
week-gcoourteni88en, gedichten, platen, enz.

Der W tltlerieg l!)l,} (de wereld-oorlog van 1914)ntlc\'erillgcn à 20pf.
Als brocllUron die ons hetroffen "hlden wij daar: Aurel \'on Jüchcn.
Belgische K";eg,qg"euel, Verirruligell .If6llsc!lliclltl, SchewJGle(Oor\og8
gruwelen in J:.lelgië, Ardwlllingon V!lll mellschlÜko mOllsten) (bI. 115,
283) en R, Ileyrnann, Stllrl1U1acJll ;'1 !.ü//:en (gcn nacht \,1Il \'er
8chrikking in Leuçcn) (bI. 218).

Deze brochure-\'erznmelingen goven zoogcllnamd 8ntbentieke be
riohtCII (vergol. bL 284) volgens ooggetuigen. Anderen ge\'en kleine
oorlog8rolllllllR te lezen. I,uten \\'Ü vermelden de roeks: J)r,8 tietrmt
K,'f'u~ à 10 pf.

Uit bevat W, Belka, ,,~hlolts ..lrbaviUfI," Eine Episode aus deo
Knempren in Belgien, - cn W. &Ikll: J)l'S KohlfJlIbergu:erk ~Ol&

B.,/SOI', .. Eio Abentcuer all der belgischen Grenzen,
}ü'ieg lUId Liebt, "Erziihlungcn aus gro88or Zeit" (Oorlog en

Liefde... Verhalen uit gewichtige tüden"),
Brochuren ii 10 pr. onder welke voorkomt: O. llaullswin: Die

Schlcestel' du I"ranktil'ew's.



310 UfCLOI~'îl n:RZET TF.GES DE DUITSCIIE OVt;RIU;EltSCIIUUl

La"!Jf!tIs J(riegsblÏcJMr, deeltjes tegen I mark. Over .België:
Arnold Zwoig, ))ie Bestiel - en Adolf Koester, Der 7'00 il~

Flaltdrtll.
De directie der Lr~tig8 BWUel' geeft een verzameling uit

vall humoristische brochuren l "ooral twee deelen getiteld '1'or1l;sle,.
HUlllo'·.

Wij moeten nog nfzonderlijk vermelden de oorlogs·liedjes, wl\llr
vuu verschillende ver:w.melin.gen versehouon zijn en honderden
godsdienstige toeSllrtlken (bI. 257). Aan deze laatste kategorie kon
lUen toevoegen de l'orzameling Kreuz ",ul &hlcerl, die afleveringen
geeft vall 8 bI. tegen 1.20 m. per 1,00.

lVerkcll voor olltwikkelden.

Nanllt de uitgaven bestemd voor de massa moeten wij ook die
vermelden welke bClltomd zijn ,'oor een meer ontwikkeld publiek.

/ledel& (fU.~ d",' f(rieg8uÏl1 met de welbekende redo,'ooring mn
Ulrieh von WiltlDlowitz·.Moellendorf.

Dm/sc"" Vo/·tnï!Je lIambur!lischel' P"OfCs.90,·ell, II'MrOllder ecn
voordracht van Borehling.

Zr/'ischel1 J(ri('f) ltnd I?"ieciell. Dcze vorznffieling bovat: DI'yander1

Wtilm/tchÜlbelluchtulIgul; Lampreeht, Krieg lmd Kultltr; Losch l

J)er ..1Iittcleuru]JüÏ8che Kil·tschaftsblock ltlld af'J' &1lirk<!/tt IJel!lii"Il.~

(bI. 325).
J)el' dtutschf' Krjeg, BPolitisehe.l!'lugschrifte, herausgegebell von E.

VOD Jiiekh, wnarin is opgenomen: P. Rohrbach, II'(II'UIII ts (/('1'

Dell.tMlIt /(,.jf'!/ ist (bI. 209)!
Kritgflhtrichlf' alU dtm !Jro88~1 HllUptguarti.eJ' (J)cutachee Vcrlags.

ADatlllt, Stuttgart). Uet eenige deeltje dat België een weinig uun
LH:!lungt houdt zich bezig lUet het beleg ,'nll Mtlubeuge.

•• •

Men knn IlILIi dezo brochuren-reeksNI ecniKo afzonderlijko goro
koope werken CII bundels toevoegen, die meOl' bopflllhlelijk diplomn
tÎeke stukken heVllttcn.

J)eltIRl'hlaJl(l ill del' No/weil/' (Carl SehiincUlllnn l Bremen).



],i'. M. Kircheiilen, Dat Vülkm·ingtn 1914 (J[.-R. Sauerliillder en
Co., .\amu, ZwiherlAod.

/Jokum. HU zur Gneliicltte cU3 Krieg~3 1911 (Universal Bibliorhrk,
Leipzig).

Jkr G,·o..'W· Krj.g. Eine Chronik von Tag zu Tag. Urkunden,
Depesehen u od .Berichte der .Frankfurter Zeitung" (Frankrun
1914-1915).

BijL'oegsels varl de dagblade'l.

'ren einde een \'olledig begrip te hebben van de DuilSC.he oorloge
gCliChriften ie het niet voldoende de broehuren en boeken te kennen
die opwtieltik Toor den oorlog geeehreven zijn en die worden opge
noemd in de katalogen nn het buie J. C. llinriche van LeipziK (Dit'

dClltsc:lI,. K ri"g,lit~(lhlr); meo moet er ook aan denken dat do meeehs
der be8uulndo dagbladen en tijdlKlhriften zich croptoele,;:gen ~f1ulhel;l

tiek{'" b<>richten omtrent deo oorlog to vOrllpreidell, en dat lIindll het
begin VUil Aug. 1914 de geïllustreerde bijvoegsels der dagbladen en
de geïllustreerde weekbladen uitsluitend zijn gew!jd flan don oorlog,
Wjj hebb<>n roed8 herhaaldel!jk (bI. 152,228, 2j'ö. enz.) het bijVOl'g·
llel vermeld vlln het H(lIJlbllr9~r Frtl1ldmbü,U. Wil kunnen in dit
opzicht ook W!j1AHl op het .....ekel!jkllCh bijvoegsel Bvoor hel buiten
land cn de o\'crzcesche landen" van de Tiiglil:n#! RundN!lflU. In hd
nUDlmer \"8n 2 Sept. 1914 geeft het artikel .l)j~ S'(I(fl UlCt" d""
Ertlf«/m g/,.jeh" (Leuven met den grond gelijk gemaakt), volkomen
in~tcmming te kennen Dlet de voorbeeldige tuchtiging Leuven toe
gediend.

'f€'~nover de walging der geheela wereld, matigde hel blad
zich echter ('('0 weinig en op 9 Sept. 1914 draagt het artikellll"er
J..eu\·cn tot opeehrift: "Löll·eo i&t nicht ganz verwü tet" (Leuven ia
niel geheel verwoest).

Allwm. val! dell grooien, oorlog.

l.11t{'11 wij ook niet vergeten dat tlllloo7.O nieuwe uitgll\'eJl , voorfll
genlu8trecrde verschenen zijn va.n\Vege de propo.go.ndilllilKlhe inri ch

ti ugen, Onder doze moet genoemd worden ft'"t A l~lIm van dell O,·oot4l1
O()l·l<JfJ" I \l itK<'grvell door do B Doutscbc Ucber.\lOediellst" lIlet hijschrif
ten in het Du it80h1 "Enge111eh, SpoanllCh, E'ronech , ItaliAllJl8Ch on Portll
geesch. Oeze Hlr7.alUeling geeft talrijke afbeeldingen met oolrekkillg
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tol België, bilv, in :Kr. 2 (bI. 25) "een Zeppelin Luik oowbnrde<'
rend" (wat nooit gebeurd ilI, vergel. bI. ~82) en in }Ir. S (bI. 8) een
kiekje \'ao de IJzeren Leen te Mecheleo, .een wijk huizeo nroield
door de Belgische artillerie": (meo weet dat de Belgi8c-heartillerie
nietl verwoest heert te .\Ieebeleo, en dat de IJzeren Leen niet
rebombordee.rd, maar in brand gestoken ill, Tcrgel. bI. 2(8).

c) PropaqaHda-Buruuu tcerhaam jJt Jut bllitnalaJtd.

Xiet teneden met de onzijdigen te o\'entroomeo met gt'iIehrirten,
gefabriceerd in Duitaeb1aod zelf, wodat men klaagt o\'er den over
lallt (N. R. C., 6 November 1914, ochtendblad) hebben de DuilllCilel'j
ook DOg propeganda-buteauJ: opgericht in alle landen. net belang.
rijkste ill :r.onder eenigen twij fel dat wat gewerkt heeft in de
Vereenigde Staten onder den invloed \'IUl .Bernhllrd Dernburg,
Qud-geznnt \'011 het Keizerrijk. Dern bu tg \'erzuimde gooll middel dat
dien8t kon doen, on vrOOllde volstrekt niet wlf in de bre8 te 81lringen
om zijn ....ank te doen zege\·ieren. Zie sleohtB do strijd tU1I8chen hem 011

Prof. Charles W. Elliot, van de IInr\'ard.university (K. Z. 26 ~o\'.

1914, Ze uitgave, ochtendblad).

Aankondigülge'l en omzendbrier:tIl.

ln België was de propaganda \·('(!houdig. Ten cente zorgde wen
er Toor onl dagt>lijkB in te lic.bten door middel van aankondigingen
over de .werkelijke" reilullaten der krürbedrijveo en bij tienduizend·
tallen de omzendbrieven rond te deelen betrekking hebbend op
.AnglcrBelgisehe overeenkomsten" (bI, 40), op het t"enlag van Baron
Greindl (bi. 3~), op de opz:egging' ....o hetdrieyoudig \'erbond door Italië,
eu. En alBO( dit nog niet voldoende wa. om ODI \'oor te lichten, nam
de Duit.eche overheid de pen in handen i tü liet dagbladen Ye~h!j

nen rooels U Rheil en deDtIlt&cIl~ &JdClU'npoBtj en toen ging zij op
verschillende wijzen de Belgi.sehe bladen onder censuur brengen,

Verplichting om te verschijne'l aall de bladen opgelegd.

1. De DuitscberJl wilden verscheidello bladen \'erpliohtell 0111 te
verschünen onder hun toezioht Allo blndoll der hoofdstad weigerden
(bI. 5), waar in de provinciën namen oenigo, zOOala L'Ami d~L'O/"((r~

(Namen) en u Bien pllblic (Oent) de Duitsche voorwaarden aan.
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] ret iJl cchter niet dan met grooten dwang en weerzin da.t L'AlIIi {ie
!'O,.drt verschijntj zelf zinepeelt het blad daarop in bedekte termcn
in do nummers van 26 cn 27 Aug. 1914, en op openlijke wijze in do
nummers VRIl 7 October en 6 No\'ember.

Wij putten onze berichten uit hvoo verschillende soorten van brollllen :
1. De offieieelo mededeelingen der BelgillChe, Fran.ilChe, Elugelaebe,

Duiteche legerstaven, lI:ooal8 de pers die openbaar maalr:t en lIaarmate lI:ij
onl bereiken.

2. De tijdingen medegedeeld door de oonige bladen die geregeld te
Namen aankomen, de DuitllChe blll.den, tijdingen waarO\'er wij duidclüker
w!i:.:o geon enkel middel vun kontrole kunnen toepa&scn •...

. . . . J<:r ueltaat nog oon derde lOort vau cen!lOren. Degenen die zeggen:
~A18 wij in uwe plaah waren zouden wij niet verschijnen".

Dat is gemakkelijk gezegd, maar wij moeten versehijnen.
Wij moelen, omdat 0118 de verplichting daartoe is opgelegd, ell omdat wü

al/l het eenig beBtfUludo bind hier geen geldige reden tot weigering be
zitten ....

Om dit nlles, ll.rger.ion van den dwang die ons i/l opgelegd, hebben wij
nooit oen enkel oogonblik gewenscht oIlze post te verlaten.

1/ Ami d~ l'Ordrt1 7 Oktober 1914.

»e look dor pers.

Onder dezen titel zet U Bten publit: de wijze uiteen waarop de pers
ender tIe huidige om.tandigheden haar taak kan vervullen.

Wa' onzo voortreffelijke collega zegt is ook van toellU!ing op onzen
toettand, behalve in een CS8Cnticel pnnt: de voorwaarden waaronder de
Oeni&ehe bladen verschijnen. Deze zijn blij ven verschijnen gedurende de
eerste dagen der Duitaebe bezetting; vervolgen/l zijn "ij gClChort, en later
hebben zji verlof gekregen om wederom te ver8Cbijnen onder een luur.

Ouze lezers weten dat L' ATlli <k l'Ordrt, die /lind/l Zondag 29 Augu/ltu/l
had opgehouden te \'erschijnen, wederom ver8Cheen ep bevel en onder
cen.uur vall afWoen/ldag 26 AUgustWl, dat wil teggen na een verdwüning
,oor /llcoh~ drie dagen.

L' Ami cU l'Ordrt, 6 November 1914.
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Artikelen aan de bladeu opgedrollg8l1,

2, De o\'erheid verplichtte deze bladen 6n andere die sindsdien zUn
opgericbt, onder strafbepalingen (bI. 51), artikelcn meteen bepaalde
strokking op te nomen. Zoo heeft L' Am; d~ l'O,.dt~ (die mon zelfs
hoeft voorgesteld te noemen L'AlIli pa" OI'dre) verhnlen gegeveu
omtrent D vr!jsehuUere" die het zeker wist va!lu)b te z!jn.

Kn den brand van de Oroote Markt te Namen, omtrent welke hot
.zeer goed wist Wilt te moeten gelooveu, bO\'fl.tte hot op 28 Augustus
1914 in zware lotters een protest tegen do It v-r!jsehutters." Don 1en
September bevatte het een artikel waarin de bestraffiug "an Leuven
werd verhaald tcngevol~e van een aanval dor burgers. Den volgcnden
dag kwam het terug op de misdaden der Itleidcrs" die zulke vreeeel!jke
wraakoefeningen op hun medeburgers deden neerkomen. Teil einde
die schreeuwende leugens te docn &likken, is het blad verplicht van
tUd tot t!jd te verklaren dat het nieh zcgt dan de waarheid; b!jv.
ep 7 September 1914.

Zonder tw!jfel opgedrongen z!jn ook de artikelen vall lage vleier!j
aan het adree der Duitachere, voorBI de verontschuldigingen na de
schorsing van 7-8 December, cu de dankbetuigingen /llLn het militair
bestuur vau Namen toen dit ('r van /lfzag op 29 September om güze
llUlre to nemen.

In dit IIUl1llte nr. stlllll een even kenschetsend flrlikel omtrcut de
k:nfhedrll.lll van ReilUs: de Duitsehe regeering geeft voor "de aan
wczigheid vall een w/lurnomingspoet op do kathedraal" volstrekt niet
te hebben llAngevoerd.

Wel nu men behoeft de officiecle Duitsehe mededeolingen (bI. 148)

slechte to lezen om te zien dat men L'Ami d~ rOrdte gedwongen
heeft ecn leugen op te disschen Mil zij niezen. ,

Men versta wel dat de Duitsc.herll ontkennen de 0IJllame van arti
kelen te eiscbcll; deden zij dat uiet dan zouden de lezers \'oor goed
weigeren het minete geloof te sohenken aan de.,,13elgische" bladen.

De tauk tier )1l'fS•

. ' .. flet i. nic! pverbodig hier bij te voegen, dat de Duitgehe overheid
'noch aan ons blad IIOch aan Il.llderu Gellische bladen de oJlDlulle vau een
.enkel lIrtikel heoft bevolen of voorgesteld. Zij bepaalt ûch er too kennis te

, JlemOll der proovcn voor deze worden afgedrukt en oefent het rooLt van
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van oemuur uit over artikelen met betrekking tot den oorlog, die niet tot
de ol'6cieele mededeelingen behooren. Zij verbetert noch verandert ze; zij
schrapt ze uit oOaat zo door. Dat ia alles ....

l.e Bien Public, I November 1914.

Schrappiuo van artikelen, zinslleden, woorden en lellers.

3, De hoofdtaak der censliur bestaat in het schrappen vnn Blies wat
haRr roishntlgt en van alles wat hallr verdacht \'oorkomt. Zoo heeft
J/Ami de l'Ol'dre gC<'n enkele mededeeling over de legers der gealli
eerden gegeven, gedurende twee maanden, hoewel hy in 7.Ün nr. van
7 Oktober het tegelldeel beweert. Eerst den 26Slen October begint hÜ
ze te drukken, en dan zijn zo nog ontleend Bon Duitsche bladen, Wilt
misechien geen waarborg "Oilt juistheid is. Om deuzelfden ttjd verze
kert .u BruxûloM dBt er b!jllll geell Frllusche lIlcdedeelingen mccr
z!jn. Wnt Le Bien pubfir betreft dezo wCI·d gClIChorst gedurende de
gehcele maand Mei 1915, omdat de eerll,uur niet langer tQC<ltond de
verslagen tier gelilliëcrtlen af t(' drukk('n.

De Cl'IlSllur had zich vcrbonden tegenover de bInden wier vcr8chij
ning zü ·toc!'Itond - of eisclne - hUil artikelen niet te hc~nocien,

maar 1,e iu hun geheel [8 schrappen (zie boven), NatuurlÜk hield zÜ
zieh niet ((all haar belofte, WIUlt welke belofte hebben ollze VÜ1llldl.'n
ooit gehouden? Om te weten op welke wüzo dl.' cen!lllllr verminkt,
besnoeit, ,'efValscht , is bet voldoonde de officiccle medcdcelingen dio
dc .l!'rllnscho hladcn OIIS go\'ell IC vergel!jken lI1('t die welke OIlS wor·
den aangeboden lloor de gekRStigecrde blad('n. nier "olgen eenige
voorbeelden uit dui1.cnde, wAArin men ziet hoe de consuu r niet alleen
zinnen ell zillsdeelen maRr nf1.onderIÜkf> worden en z~lfll gedeelten
\'/111 woorden uitschrnpt (bh. 317).

Laten w!j bekenuen dai deze manil,!r van doen "olkolllcu onvoor·
zien was, zelfs van den kant VIID Duitschlnnd welks gcleertlell toch
ben'ids de gewoonte hebben I\.ilngenOll1ell Oltl een hunl' in "ieren
te klo,·cll. De cursief JÇedrllkte woorden in den tek.st werden door de
eenSllllr ~e!lcl.Lrapt.

IA Belgiqw:, Dinsdag 20 Janu'lri 1915. p,.'~ogr(/do, 23 Jll llullri (Offiri.
ulf Iludeckdill!l t"tIl (tM K'1'OO1t'l1 ~I(H"). - Duibche pogingen om op
ver~chillcndo 1)lllal~Cn tot het offonsief over to gaan werdou !/nlwkktlijk
verhillilerd door Oll~1I flrliUtrtt .... Oell 21ell Januari hebbon vijAndelijke
troepen ongeveer eou infanterie di"i&io Ilerk. en ondersteund door artillerie
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on" front fUlogtlullen iJl de streek vall KirlibalJa. m.tUlr zij werden IU/I!Jgt-

wlllgm. Tot aan den ochtend van 21 Januari hebben onze troepen zich in
hun stellingen gehandhaafd. Wij Iiebbm 200 fI(f:(mgm (1eIM.akt.

LfdJelgique, Maandag t };'ebruari 1915. Pttri)'l 29 Januari (Ofjicirel 3
uur " namiddJl{Jf). - (Tekst) 10 Bclgiil in den &cctor ,.anNieuwpoortheeft
ooze infanterie het groote duin bemachtigd waarvan gesproken werd op
dell 27en. Een duituh fJlieg tuig i8 Mor onu kIITlOTLl1.ef1 nurguchot"'/l. 111 de
sectoren van Yperen en Lens en in dion vaD Arras zÜn bij IUMChenpoozen
zware artillerie-duels geweest, en oenige aanvallen f"fln infanlt1'i,' :ijlt
Onrlt'MlOlilffi 1/1'/(11' werden tfrslOll(1 1if/1tggeWf!ryleu (loor onB vuur.

Nietll nieuw" te vermolden uit do oDlstreken vall oissolla, OraOJme
en Reims. Hd lCllro/ bett.tigd (lal d4 fVlnml die door ons wud rIJge.
,vlgen û Fonu/iM Jfwlwlle in (un nacht v(m 27-28, dell Dl!ilsch('J'~ dultr
gekost heeft.

PIIM')", 29 Januari (Ofjiciul !:tm 23 uur). - (Teut) De:ull Q('hlC11tl, 29,
werd UIl Dui~h fllügtuig gedwongm te rl,,/m len O. ran Gerbroilkr.

De inzittenden, een offidn- m een O'Iitllrofficier lijn gevtmyefl.
LrL 8flgique, Donderdag 4 I"ebruari 1915. Pmijs, 1 Pebruari (Oflidf'eu

'TJU(J,Juling 'I7(ln Iv Utlr). - (Tektt) Ten Z. O. van Yporeu hebben de
Duit&ehcra eeu aaDval ondernomen op onze loopgraven ten ~. van het
kanRllI, oen aanval die ler,lond door on" artillorio-vuur belet werd .... Ia
de dreek vau Argonne lctlttr de DttiI6Chc-s hlijlun t:ul ~,ûedda 11' Ij(bhen
door cU jongBu gt't1t'thtPll, is do dag betrekkelük ruslig geweest....

Porij", 1 Februari (Officiule med(deeli1lgt'f1 vm~ 23 Ultr). - ('1'ekst)
In den morgen van 11 'Ji'ebruari heeft, de vüand hevig OOM loopgraven
Ilaogcm'lllen len N. vau Bclhune-La Basilée. BÜ is er uitge"'orpen rtl hteft
tn.lrijke doodm op hel terrein achlergeluwl.

Te Ueaumont·H'nmel hlll N. vall Atrecht heeft Duitsl.'110 infantcriu ge
tracht bÜ verrassing een onl'.er loopgraven te nomen, maar ~!i werd tol den
terugtocht gedwongon, 11Iet ftchlerlati1l9 der IIpringBloffm tcamT(/11 ::ij
'l'oonietL UltU ••••

u, Belgique, Vrüdag, 12 Februari 1915. Pm';jB, 9l"obruari(OJJiciuk
1I1edetkeling I:lU115 uur). - (Tektt) Aan den "'eg van 8ûthuue ular La
Bauée hebben wÜ weder oon molon in bel'.it genomen, waarde ,'ijand
zich geveetigd had. Soiaaous is gebombardeerd filet brmul.81iciJfmde bommen.

La JJelgiqW; 7.at6rdag 13 h~ebruliri. PrIM';", 10 };'ebruari (Officiuk ,nerk
daling t:an 23 uur). (Tekst) - tn Lotharingen hebben onze voorposten
yt'1llrtkkel1jk ecu Duihchell aan\'lll afgQ8111gCn aan den rl\nd ten O. en ten
N. van het boach van Paroy.

Lt.L Prtt.rU(van Brussel). Kopeuhflyen, 2 ~bart.- (Tekst) Volgens bericht
van de Berlings~ Tidentlt, uit Lonuen (is) ua Zweedaehe IIChilder J oll1lson,
die als spion gevllngen was genomen omdat hÜ 2:oogonanmd liobt"einen



gafaan Ouitlcheoorlogfl(lbepeul vrijgesproken bij gebrek aan bewijs. {In
het h~ranlCh staat ~(lIIr1lil ét.6 aeqllitté:" de Duihe1Lors wijzigden betin
f' étó aequittó, is vrijgesproken).

Om dat \'ermalen der offieii,.'cle medodoolingen door de Duitsche
censuur naar waarde te schatten moet men zich herinneren: 1°. dat
zij beloofd had de officieele mededeelingen ongew!izigd te luten
(1,1. 315), en 20, (lat die pers, die zieh tot alles leent, \'oortgtult ze
.,officieele mcedeelingen" te noomen,

8laaf.sclte en ltuurlillg·bladell.

Men begr!j pt gemnkkelUk dat het Belgische pil bliek geen woord ge
looft van hetgeen de gemuilbande bladen vertellen, des te mcer daar
deze nu en dRn in een oogenblik vau vergetelheid hun slnvernU er
kellnen; nldu8 in Z!ill hoofdartikel vnn 9 April l{)lö 8chrUftLa Bel
gi11U': ,. Daarenboven zou het e\'en onlUdig zijn zich ongerust te maken
O\'orde werkelÜke betcckenis der \'orderingen vermeld door de Fran
BehelI, als te". ," Knn lIlen duidelUker z!in nfhankel!ikbeid V8n

])uitachland te kennen geven P
O,'erigens om de rol VBn Ollze tegenwoordige bladen te begr!ipen

kan mon juist het tegenovergeetelde nemen van hetgeen de Duiteohe
binden zeggen anugnande hen. Tu de middageditie \'nll de J(öl"isc},e
Vo/huil/lIlp "nO I 1Inart 1915 beschrijrt Uermalln Ritter den toe
stand Vllil pen en opellb/lre Uleelling in België:

~Wll.t de bladen betreft die Ie Brunei YOrIChijneu onder Ouibebe oon
auur moet mon noemen IA Belgiqtu, ala het beet geatelde en meest gel6%on
blad, r~ Qltotidun, die "cel IUhertentiel heen, fA lJrwzelloi&, dikwijls
8loebtgedrukt maar zeer goed gel(lhreven pro·Ouiheho arlikelen bevattend,
J/Êcllo de ln. Pruut die geen oorspronkelijke artikelen bevatl en ten laatste
u J1Je$&trgt:r €U Bruxellu. Ecu geheel bjjzondere en belangrijke kategorie
ie vertegen \\'oordigd door het 'Veekblad L'Injormutio,. uitgegeven door uen
wol bekenden publicist Andró Norz. I) Vóór den oorlog hield dit tijdllCbrift
zich bezig mot roizon en toerisme i het is nu een onzijdig orgaan geworden
dat zich met groot, jft. \'erwonderlijk sneeel, bezighoudt de foiten "IlIl don
dag ouder de oogen dor Belgen to brellgon en ben te verzoenen U10t do
noodzakelijkheid \'all den tOfllltulld."

'J I)C7,e "wsJbekende publicist" is in workolÜkheid ccn IId1'ok(lllt, Non.loll~_

heeten (l\ota vlln J. M,).
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I)e lofspmak gaat steeds rrt.~Cf"(b> tot aan de JlllSlóI1ge waar de heer
Ritler "erzekert dat de redaktie, Belgische afgevaardigden en tteDIl

Wren bevat (die hij om goede redenen maar niet noemt) en dot insge
gelijkt een profe880r van de Vniveriliteit te I3rull&Cl, lid \'aD het
Jlnngaebe Yrcde>tOOngrt>fl medewerkt. l1et is volkomen waar dut dit
walg<,lijkt" blad uit het klassieke boek van àen Heer Slis over het In·
ternationale rC(ht A'eheele snikken gapt "an par1lgmphl'n die betrek·
king hebben op de oorlogswetten; maar l·r i ef"n builengewonf' onbe
ac.ballllldheid voor noodig om zoo iet. medewerking te noemeu, wRnt
in dien ~"'6e't zou I'In/o,."latioll xOllder groote onkosten ook :M Ose8 CII

de Bl'ilige FmnciBCus "aD Sales onder zijn medE'werker kunnen tellen.
De wlUirheid i dat La B~lgiq.,,·, lJ# Q.wtidim, enz. beschaamde "laven
zijn, tt>rwijl L")HftJrfH(llwn al. een eehte huurling Zijll dienstbaar
heid ten toon IIpreidt en zijn ketenen tracht te doen beechouwen als
eetl kroon,

.Aren leze het artikel getitdd: ~ Verantwoordelijkheid enOnzijdig.
heid" verschenen 4 April }tJ 15 en 1neIl1,a1 gesticht zijn over deinag.
bcid van dit zuurkool.blad.

Veel gevaarlijker dan de binden zooalB u B,"Uxdlois en L'/1Ifo,.·
motim. die openlÜk als Duitacbe binden voorkomen zÜn die welkozich
BelgillCh noemcn, maar die, gelUk iedereen ziet en weet, door Duit
schers of door hun trawanten worden uitgegeven. De schalldelyiulte
bladen vaD dien aard zijn: Rd Vl""mlC"~ Nieluei(Antwerpen),Dt
VÛJo'"l('A~Pod (Gent), en JllamH,d~ Gazd l:"nBY1l$$tl. Een Holland·

sche korrespondent van de N. R. C, (80 Juli 1915, ochtendblad) geeft
wetenlwaardige büzonderbeden over D~ nWJllucJtt Pelt. Dit blad
wordt hoofdzakelijk geredigeerd door een Duitseb of6cier en door
Domela Nieuwenhui. Syegaard,llollandilch predikant van de protet
tant&cbe kerk te Gent. Deze predikant sll zoodanig gesalarieerd door
den Belgischen Staat lietin bet begin van den oorlog gebeden opzeggen
voor bet SUCOOll der DuitllChe wapenen, en bekleedt op hei oogenblik
een gewiehtige l)l)tlt bij de Gentsehe oon.uur. Men begrüpt wat de
politiek moct zÜn van een blad gedirigeerd door zulke personen.

Bestaan cr buiten die valsebe broeden, die in bun redaktic-burcau
zetelen, lUidere Vlamingen die zieh zullen laten bedriegen door de lIiet
OOll1l1glooze protel!tcn van De Vluol/ltld., Peil?

.non k,UI gerullt zcggen "nll niet,
WU kunnen hierbij "ocgen dat bij vonnis van 25 Juni 1915 de

rechtbank van eerilten aanleg te Bru~llCl verk l8Itrd heeft, dat binden die
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thnns in België \'ersehUnen onder Duitsche censuur niet dcn eisch
kunnen stellen om Belgische binden genoemd te worden.

De oprechlhehl der gec8118ureenle bladen.

Laat ons een oogenlJlik teruggaan naar de kla!l8ieke censuur die alg.
wapen de schlUlr voert. In 't begin stond zU ORn oon blad toe een
blonk te lolen in plaats \"011 de \'erknipte artikelen} zinsocden of
woorden.

:\raar de wijze vnn huudelen WIl8 111 te eerlijk, en de lozer bemerkte
bet. DlUIrom nam de Duit.sche overheid hef besluit de bladen te ver
plichten om dat blank in te \"ullen. Om die hUlk te vergemakkcl[jken
liet zU met do schr!jf-machine een bijzonder blad vcnaardigen in 't
)j"'ransch en ;0 het Vlaamseh Ee CoUl'l'ü" BIJlge, waar\'ao .alle nrti
kelen door de ccnsllur gezioD waren". Do redakteurs hadden daaruit
slechts een artikel te kiezen om de gapingen Ie \'ullen door de officieele
schaar gemaakt.

Men bcgrüpt gemakkel!jk wot de geeeDsllrocrda bladen onder deze
prettige heerschappen geworden zijn. Eeu ollekdote die io J3clgiè de
rondte doot ....nI dnar nog het bellte idee Win geven. De ziel vall een sol·
daat komt lUID de poort van don hemel. "Wie zÜt g!j P vraagt Sint
Pieter.

Xa Inog aarzelen (wont niemand doet graag zulk een p!jnlijke
bekelltcoia) antwoordt de ondervrfltlgde: .Ik ben de ziel vou een
])uitsch 8OIdoat."

"Dat is een grove leugeu, zegt Sint Pietcr. Ik Ieee: zorgvuldig de
Belgi8che binden; zÜ hebben nog nooit den dood van een enkelen
Duitscber aangekondigd."

Dell 7en Juni 1915 hebben de Ouitacherscen eenigegclegenheid
gehad Olll te laten zien dnt de Duitsche binden in .België verach!jnend.
zooRIs L' Ami dtJ l'O"drt, Et lJien p"bUc} La BtJlgiqllt, Le JJrllxellois,
enz.... in e:taat zÜn gebleven om eensoon koerde woorheid teepreken.
Welnu, de7.c gelegenheid bebben zij laten ontsnappen.

Ziehier de feiten: In de nacht van ZOlldng IJ op }laandag 7 Juni
omstreeks hillfdrie, wcrden w!j uit den slaap gewekt door cen woeden.
de kononnadc en de ontploffing \"llll bommCll: vliegtuigen dcr gealli.
eerden bolllbnrdeerden de hlmgnr \'nu het bestuurbare luchtschip te
E",ere ell schoten dieD in hrand evenals het luchtschip zelf. Denzelf
den dgg \'erllluncn wü dat CCD tweede Duitaeh lucht8C.hip werd
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çernietigd te iDt-Amaodlberg, oabij Gcot, door een Engelseh
vliegtuig. "'Ö "'achtten met oieuwsgierigheid op de bladen van deo
volgenden dag.

Zouden zÖ de zaak vertellen} hlUlr zoo'feel mogelijk 'ferzachten , of
zouden z.ij zwijgen? Zij zeid('11 alleen dat in tien nacht 'fan 6 op 7 de
Duiuche luchhloot uitgetrokken wa8 om bommell te werpen op de
Engelsche klist; !naar omtrent hetgeen op den terugtocht gelJeurd was,
geen woord. In de K. Z. evenmin, niets omtrent het gebeurde ie Evore
en te SaiDt-Awandsoorg. Zoo mag dUlJ de gemuilbande Duitaehe pel'8
in België wel verhalen VBO Ouitsche successen (wij verondel'8tellen
natuurlijk dat bet' bombardeeren van open steden een SUCOOI ie) maar
z.ij blijft stom aangaaode hun mislukkingen. Wat de.Y. R. C. betreft
deze kon, datsprcc.kt,gedurende meerderedagc.n nietin België komen.

Ziedaartwce feiten aan duitenden pcTSOnen bekend, en die men dus
'folslagen onmogelijk verbergen kan. Het ltilz\\-ijgen er oçer bewaren
kan dus slechte één gevolg hebben: duidelijk bewijzen voor allen dat
de Duit8cho mcdodeelingon vervnlscht worden I dat de llI3elgischo"
bladen gemuilband ziin, kOrtom dat al wat v/ln Duit&eho zijde
komt vervalseht il. fndien onte onderdrukken! een kleurlool bericht
over die twee .,ongelukken" hadden laten l'ersehlinen dan zouden
oenige goedgelooTigen onder de Belgen DOg hebben kunnen blö,'en
'feronden!tel1en dat de uitdrukking .Duit&ch" soml nog wel eens
ger-ard kan gun met .oprecht" Maar in hun on\"erge1iikelijke dom,
heid hebben de hoofden der oenluur (zonder twöfel diplomaten buiten
betrekking) niet ingezien dat door bet ltiltwUgen te bewaren o,-er
do IUlDvalien der Engel&ehe vliegeniers zU voor altijd bun bladen in
minachting gebracht hebben. Zij hebben onl bU dio gelegenheid eUIl

zelfden dienst bewezen als op dcu dag tocn zij den hoor l[ax verboden
hebben Mn te plakken dat zU leugenaars ziin (bI. 289). Wij wisten wel
dat de Duitscher een slechte zielkundige is, maar zeker niet tot zulke
groote hoogte. Zooo.ls men ziet il ditge'fal de tegen 'foeter nn de Zep
pelin-geschied nis nn Luik in den nacht 'fan 6 op 7 Augu8tu.11914;
dien aanval bescbrij'fen zO (bI. 27 ) en beelden z.y .f(bl. 812) of
&ehoco hij nooit beeft plaatl gehlld.

Eenige dagen later hebben zij hun geval nog ,'orergerd. In den
naoht van 16 op 17 Juni hoorden de Bru8110lnflrs 0lloieuw een kanon
nade} dezen keer komeod van Berchem, maar niemand zog oen \'lieg
tuig. Den "olgenden dag ga,'en de bladen een artikeltje t('ggend dat
een aonnl van l'ijandelfike Tliegtuigen \\'aufgt·"lagen. Had werkcltik
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een aan"RI plaat8 gehad? liet komt cr weinig op aan. Uet "oor
naamste feit iil dat dezen keer de bladen konden spreken.

De Gouverneur-generaal ,"aD België, dio e<!n IO"endig besef hec.rt
'fan opportuniteit, heeft dit oogenblik gekozen om on8 te laten wrten
dat een .letllte pers in België, bestond (l..a lklgiqNe, 14 Juni 1915).
Xietil iil U1~r \\ IUlr, gelUk men jUillt gezien heeft.

De jacht op lliet-gecensureerde blade".

NatuurlUkerwUze werd het verlangen !laar niet-gecen!'ureerde be
richten .teeds grooter naarmate de vaillebheid der gecensureerde
bladen sl('('ds m('er aan den dllg kwam. Doch de jacbt op "'eemde
bladen word do.ardoor des te levendiger. nu do bedreigingen door de
Duit8Chers gericht tegen de "ersproideri van ,,\'8lllChe nieuwetUdin·
Ken" (bI. Ii, 7), voegen wU oen officieele mededeeliug overgedrukt
door L'AlJli de l'Orclre VRn 17-IS October 1914 :

~li:Lk individu dat dorge1tike vahrohe berichten zul verBpreiden ofdio zal
uitdeelelI l':MI zonder genadu worden t1oodgellChotoll."

De censuur toege/Ja.lit op (le nNieulI..'8 Rotlerdamsche Cou·
remt" .

De N.'ulCe Rotterdalllscite COllrcUll, het eenige buitenla.ndache blad
dat sedert het begin 'fan de beletting in België doordringt, ondergaat
een dubbele censuur: I'. De 1)uitllchers leggen iedere maand ~Iag

op onge"ecr een tiental .ongeW'cnschte" nDmmerlj 2°. van tUd tot
tUd makl'n zU artikelen onleeebur \"Bn nummers ",-ier verlpreiding in
1Jelgiè wordt toegestaan. lAlten wU nu een. oenige dier verbodeo ar
tikelen na.gaan om te doen zien wat IOOrt ,-an berichten ,'oor on. "er
boden zUn. (Oe lezer zal vragen hoe wU die hebben kunnen lezcn;
heel oen"oudig in nummers gekocht in 1101land en niet gecentlureerd).

2 April 1915, ochtmdbllld, 21' "·oWm. !teuter telegram, 'fall Londen
I April. Ben f:ngelilChe 'fUegenier heen bommen geworpen op de \\tlrk·
plaats der onderzeör8 té Hobokon, bti Antwerpen. Een ander hoen het
zelfde gedllan te ~eebrugge.

Se hJlom. "~en reiziger teruggekeerd van Brunol zegl, dat gilter('ll voel
DuitllChe gewonden Ie Bru!lIe!ltin binnengebraoht.

,5 AprilJ91G, ochtendblrul. Telegram 1181'811 vin Parijs, .. April. Dé h·. Z.

"
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been ToorgfgeTen dat indien Mgr. Mercior Terhinderd il geworden in
8elgiü rond te gun, dit alleen komt omdat bij zijn Terkeerl.verlorplu heen
laten Terloopen. La Croir zegt dat Mgr. Mercier den 30n Januari 1916 een
brief heen ontnngen 1'&n generaal Ton 8iuiug waariu hem de Trijheid
Tao Terkeer werd ontnomen, en dat alloon op verWogen "aD het Vatikaan
de Ouit.ebe regeering bem bet verlof ",eder heen toegeslaan op 2i
Januari 1916.

6 April 1915, ochtt:J4(lhf(uJ.. Gedeelte van een nl.1'l.1 telegram Tan Parij.,
5 April, bijzonderheden bevattend OTer de Ternieling door een Tliegtuig
vaD deu luchtschip-hangar w Berchem (bij HrulI<ll)cn van de 'll'cTkplaahen
der ondeneilers te IToboken, waar 40 werkl ieden zijn gedood en 62 gewond.

10 Mei 1915, ocllten(lblwl. Reuter-telegram yall Londen, 9 Mei. Bij..:on.
derhedon over bet gebruik van verstikkende gl.l8e1l door de Duittehe,.. bij
dogo\·ec.hten nab!i Yperen. gen Duihch offlcior geViUlgolI genomon, die
twee f;ngelaehe Mldaten in dood.tr!id ziende lengeTolge der inademing
nn slikgaslen, zich OTer hen heenbuigt en hUil spotwoorden toeroept
terwijl hij iehaterl Tan 't laeheo.

d) Verschillende soorten va" propaganda.

Laten "'U ten laatll;te nog even berin neren - zonder er IImg bil te
\'crw!jlen want z!j 2.Un bekend genoeg - aan de middelen van pro.
poganda die persoonlUk en BChijnbM.r geheel ongezocht z.ijn, maar
.....aarvan de Duit1lchers vool goede verwachtingen koesteren.

.A l1e .Belgen die familieleden of vricnden in Duitschland hebben, en
a.llen die zelf VlUI DuitliCho afkomst "'Un ontvangen geregeld, nu dc
korresjlondentie tU811clic.n de beide landen geoorloofd is, brieven
WAArin men hun zegt dat Duitschland zeker is VBn de overwin
ning, dat de Belgen bedrogen znn door Engeland en door hun
Koning, dat de Duitachers niemand oenig lood doen, enz. Die Ter
klaringen .....orden berhaald met zulke regelmatigheid cn ecntoo
nigheid dat lY den indruk geven van ccn Tan buitengelccrde ICAi
en om delen alcchten ind~lIk weg te nemen dragen de kOrrl:!spon.
dentcn cr 2.0rg ,'oor te verklaren dat 2.U .Icchts hun eigen petllOOn
lijkc meening [e keunen te geven.

Laten wil vervolgen. nog "ijlen op de bezoeken in den \'tcomde
afgeleid door de geleerden, bUv.: het bezoek van dun beer Oatwald
«(..~n der 93) Aan Zwuden, en dat \'llll l~umpreebt (ook een der
!l3) nnll Bel~ië. De voordrachten van Oatwald hebben IJeel wat be
roering gebracht, die miaachien toch niet geheel en al overeen
kwam llIet hetgef'1l Duitschland er van verwarht hud i wat er ook
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\'(t11 z!j, de Unh'criliteit van Leipzig verklaarde het niet eenil te
ziln mct de ideëen van hasr oud-profc8llOr. Het optreden \'all
Lampreeht iil bescheidener gcWeeBt j het werd \'oorafgegaan door
een ge&chro\'en poging i maar brief en bezoek hadden het1.elfde
negatieve resultaat.

Meer argliiltig waren de bezoeken in België afgelegd door de voor
aan taande Duitache llOcialistcn: Wendel, Liebk:neeht, NOlIke, K0C8ter,
enz. Z!j ook hoopten ons gemakkel!jk te o\'ertuigen van het goed recht
en de voortreffel!jkbeid van Duit8cbland. Z!j zijn onverrichter zake
weggOOropen; men mag zelfs zeggen dat zij eenigninl aan het
wankelen waren gebracht, daar Liehknecht zic.h beklaagt in ten
onderhoud met oon redakteur \'an den Social- Del/lokmt~&, een
Noorwecgweh orgaan, over de rol die men de social.iJtische zende
lingen liet spelen (N. R. C., 28 December 1914, avondblad).

De VOS8ilch~ Z~it""g beeft een ander propagandamiddel uitgevon
den. Dit blad zendt ccn vragenlijst BaD Nedorlandsche en Sknndiuft,"i
scbe geloorden om ben te vragen wat hun wetensohap aan Duitsch
land te danken beeft, De geslepenheid ligt hier duimen dik op: elke
natie telt natuurlUk mannen "an beleekonis ann wie de wetellilehnp
dankbaarheid yerschuldigd is (11'. R. C. 2 JflDuari 1915, ochtendblad).

4. KET VER8RRKE.~ YA..~ VERIlINTENISSEX

De oorlog begon met de schending van een plechtig 'Verdrag onder
teekend in 1899. Do geheele oorlog\'oering is "on Duit8ehe zijde
een lange reek. van schendingen gewee&t van de Ba.ngsebe Kon
ventie, van 1907. Duitschland voert ter zijner verdediging aan dat
de omiltandigheden gewüzigd zijn, .ooert den tijd dat die verdragen
ondertêekend werden, dat het Frankrijk heeft moeten voor rijn, d.t in
bet geval V8D volstrekte noodlJlkelUkheid "'asriu het rich bevindt het
't volste recht heeft om alle middelen aan te wenden die IlChade klln
nen IJerokkenen, betzU z!j geoorloofd ziju or niet (bi. 228), en dat bij,..
het torpcdeeren yau de Lusitalli(', het gobruîk van levende lchilden
(bI. 141), cn van vCl'fltikkende gaasen (bI. 23 ), de 8Cbrikaaojaging
door fusillades cn brandstichting (bI. 87), welke zUn gebleken
doeltreffend te ZU", in zijn eigon behlllg niet mogen nngeillten
worden uit zuivere mCllscbelijkheid or uit oon kinderachtigen en
naÏYoo eerbiod "oor zUn eigen harulteekcoing.

Laten wil hierover niet redet ..... isten j het znu verloren moeite zUn,
daar Duitscbland beslotcn is zich to laten leiden door z!jn grillen



\'an het oogenblik zonder zich te bekommeren om eenige \-J'O(>gere be·
lofte. Zil 0 8taatsliooen cu publicisten houden niet op te herbalen dal
het vecht ,"oor z.iln bestaan en dat het dUI al ziln verbinteni&llCn met
voelen kan treden. Sol bH"t loei" Gebot, verklaarde de KanlClier op 4
Augu tns en dit hnndige begin I heeft niets VBO zijn kl"lLChl verloren.

).laar er ziln nndere \'erbintenisscn door Duitschland legello\"er de
Belgen lUlngepan sedert het begin \"Iln den oorlog, die bet met bet
zelfde gemak verbroken heeft: de belofte om België zilll ollsfbanke
l!jkheid terug te gc\'eu, belofte om onze \'aderlandaliefde te eerbie
digen, IJclofte 0111 allo op(lischillgcn te voldocn in gereed geld IjCdert
de heffing van 480.000.000, enz. Voor dele woordbreuk kuunen
QII1.O \'!jlllldell geen \·eri'.lLclllende om tlllldigllC~len pleiten, omdat
geen cnkele verandering ill voorgekomen tusscheo den dng waarop
"!j de helofte deden eu dien waarop zil hflar schoodl'll .

•• •
Ifet behoud van Belgil"s mlOfliaukelijklieid.

Deo 4en Áugustuil 1914, deo dng %Olf Viaarop de Duitsclie Regee
ring onl land liet oven'allen, maakte zij <.>en poging in ul"etJI~

om \'Bn Engeland een belofte \'lln onz!jdigheid af te persen. Duitsch
land 1Icioofde dllt zelfs in goysl yan gewIlpend contlict lIIet België,
het toch onder geen enkel voorwendeel z!jn gebied allllell;ooren zou
(Blulubboek nr. 74). Do Keizer en de Kanselier legden dien dag
gel!jkluidende verklaringen af: ~ W!j \'ooren geen \'ero\'erings
oorlog'", zei Wilhclm lil). "Wij zullen het onrecht vergoeden
dat wij jegen8 Bclgiti begaan". \'erzekerde de Kansclier. Zoodra z!j
in België een blad ter hunner be chik.king badden lieten onze ver
drukkers bet een IlMikel \'ertpreiden WRllrin z!j aan de Belgen
bunnen eerbied bekend maakten \'oor de bc.loften die z!j hadden
aangegaan:

De zelrstandigheid '-'lil Uelgië.

Wordt onze zel(,landigheid bedreigd?
Zullen wij na don centen en zwaanten .ehok te hebben dooutll.all vau

een oorlog dioll wij niet gewild hebben l het olTer moeten brengon van eene

') De Keiler hoert lorgvuldig züo verkillring herhallid in het keilerlÖk nlllnire I
Aflr' Itet Dlli'"It~ "ol" den len AuguhUI 1913 Ie BrllMel aangepiakI.
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oDafbankeltikheid 1.00 duur gekocht on 1.00 kraohtdadig gehandhaafd in
arbeid C11 vrede?

\Vti geloo fen het niet, en dit is OIIS oon krachtige troost in deze rijn
lijke uren.

Wij hebben daanoor als waarborg de woorden van den Keizer en vall
don Kanselier in cle T.itting van den Rtiksdag op Dinsdag 4 Augudus,., ,

, , , , Wti hebben het rooht Iliet aan dio plechtige verzekeringen afgelegd
voor al de gekozenen van hot Keizerrtik ens volkomen vertrouwen te ont
houden, liet is onze plicht zo te bellChouwen als ernstig gemoend ou waar,
en als zoodanig houden wij zo dali ook.

LatelI wij onze verwachtingen stellen ender tlo l,oode van God en laat
ons vertrouwen hobben op de toekomst.

J.1Ami de l'Ordrt, 29 on 30 Augustus 1914,

AI woorden in den wind I
Nauwel!jka konden de Duit.lIehcr8 zich, op de hun cigeno,zwet

scrigo wijzc, o"crwinnlUlrB noemen, of z!j zotten zich aan het werk
om hun bcloften ro breken.

De verbintenisson van de rogooring te BerlUu blijken niets anden
dan \'odjes papier die men ongestraft vaD nul en gecncrwaarde
knn houden! Ook Illanllen zooalll Erzbcrger, Losch, Oernburg, MFtX
Harden, ooz" allen deelnemend Mn het politieke leven vall hun
lund, vondcn niel.ll beter dan mÎnachtend te ,'erwerpen Wilt, dan
toch ondcr plcehtige omstandigheden, de Keizer en de RijkakulIlIelier
hadden kunnen zeggen, en pionnen "cor dc toekemllt te smeden
waarin België geheel of gedeeltelijk geunnexeerd 7,OU blÜvcn.

Een natunrlUk gevolg vun de annhechting "uu België is dat het
Doodig zal zUn de middelen voor het handelllverkcer te vergemllk
kelijken tusschen Duitschland cn zUn westelUk l1llnbang8C.l, Uelgië
(Dtutsch LJefgië/l zoooill reeds tal Wlil pan-germanillten schrijven op de
adreIBen der brieven voor Delgiii bclltemd). [11 hooge kringen houdt
men 7.Îch dRilrom al bezig met het aanleggen van nieuwe ver
keerswegen,

In dc K. Z. "nn 27 )luart (editie van 4 uur) brengt een KeulllCh
ingenieur, J, Hosemeyer weder eon oud plan te berde '·oor het graven
vtln een kanaal dM dc Rijll zal ,'erbiuden mot de Schelde en de Noord
zoo over Antwerpen en Zeebrugge.

Dit illlllechts een plan dat nog in lItudie wordt genomeu; maar voor
een anderen weg is de tijd ,'un illstudeoriug reed. \·oorbij: .indll
m<>erdcre maanden werken de Duitschor8 onophoudelijk aan den
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bouw van cen sfratcgiBehen ijzerweg met dubbol spoor, tUlIschcn
Tongoron, Visé en Állbell). Ml\8.r, zal mOll zeggcn, een spoorwcg
fUluleg in zulk een oneffeno strook als de Gocto-iltrcek, do vallei "Ril

de }1:RllS en de vlakte van Iiervé komt 1.00 maar niet in een omme
zien tot stand. Ongetwijfeld niet. Maar alles doot veronderstellen
dat de Dllilsehers sedert lang het plan voor dien spoorwcgbollw
hobben gekoesterd en dat do Rcgeering' te Berlijn toen zij 4 Augus
tus verklaarde onder goon enkel voorwendsel 0118 grondgebied to
zullen Il.nDeXeercn, reeds \'olkomclI wist dat hAAr ingenieurs dut
woord onmiddellijk zouden gaan schenden.

'l'en slotto, onder degenen die de huid \'1111 den beer ,'erkoopcn,
moeten ook de leden "1111 den Hijksdag gesteld worden, dio in de~it·

tidg VllTl 2 Mei 1915, mct bijnfl algemocno atemmCll, het "oorstel
bebben 3(L1lj?enOllJcn om IUln het Duitsche Rijk te hechten ~nlle

stroken lIoodig voor zijn \'(ll'dediging,"
ZiedaAr dan het Pnrlement, dat op 4 Augustus 1914 den Kanselier

toejuiehte toen hij verklnnrde dat alle onrechten België aangedaan
zouden vergoed worden, cn dat nauwelijks tien lnfLllnden Inter mer
groote geestdrift het \'oorstel tot annexatie aalllltX!mt.

•• •
De belofte om de vaderlandsliefde der Belge" te eerbiedigen.

~lk naag niemand zijn \'Rdcrlandslie"ende gevoelens te verloo·
ehenen", zei ooron \'on der Goltz, in de eer8te der ongewone "erkiR·
ringen waarmede h ij ons ,'ereerde gedurende zijn '-crblijf onder 0118

als Oou\'erneur-generaal.

Unkemllllll killg_

Zijne Majesteit do Keizer van Ouil-ichlund, na bezetting van het grootste
gedeelte 'l'lUl het BelgillCh grondgebied, hooft zieh gowatlrdigd mij to be
noemen tot Oou verueur-gonel"llal vall België ....

. . . . De Duitgehe legen gaan over ..... iunend voort;n Ii'rnnkrijk. Het zlll
mijn tllak zijn de oponbare rilst en orde te bewaren Ol) hot Bolgisch grond.
gebied.

Alle vijandelijke daden dor bewonen tegen de Duiteche militairen, alle
pogingen om hun verbindingon mot DuilllChlnnd Ie bomooilijkon, den dienst

I) De .N. R. C. "." I Juli 191 fl (."ondblfld) get'ft jlliJte bÜlondcrheden omiMl"t
den "oortgang VII" dote lpoorwegwerkell.
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der spoor wogen on van telegraaf en telefoon te verhinderen ofafte snijdon,
zullen zeer strong worden gestraft. Elk verzetofopstand tegen hot Duitsche
bestuur zal zonder genade onderdrukt worden.

Bet is de harde noodzakelijkheid van den oorlog dat de straffen Toor
vijandelijke daden behalve de lehuldigen ook de onlOhuldigcn treffen. Dcs
te meer dringt dUI aan verltandi~burgen de plicht ûeh op om druk uit Ie
oefenen 011 de woelige elemonten ton einde hon te woorhouden van elke
handeling in strijd met de oponbn.ro orde.

De Belgischo burgers die vorln.ngen rustig aan hun bezigheden te blUvon
hebben nieh to vroozen vall de zijde dor Duihehe troepen on overhoden.
Zoovool mogelij); moet het handelsverkeer worden heropend, 1D0eien de
fabrieken wederem gaan werken en de oogst worden binnengehaald.

BelgilOhe burgen.

Ik \'raag niemand zijn vaderlandslievende gevoolens te verloochonon,
maar ik verwacht \'all u allen een redelijke onderwerping on voilltrckte
gehoorzaamheid ten opziohte der bevelen van het generaaJ·gouvernemenl.
rk noodig u uit daaraan nw \'ertrouwen te llChenkon en uw medewerking
te vcrleenen.

Ik richt deze uitnoodigiug vooral tot de ambtenaren vall don Staat ou
van de Gemoonten, dio op hUil post gebleven ZijII. Hoe meor gij govo1g
geeft aan deze uitnoodiging, d08 te moer zult gU uw vadorland dienon.

Gedaan te BruneI, 2 September 1914.

De Gouverneur-generaal,
Baron VOl!' OER OOl.n,

VoldlllflarllChalk.

De gedwongen inhaling der vlaggen.

Iedereen noeg zich met angst af welke heimelÜke bedoeling baron
von dor Goltz, toeh wel kon hebben, want wil konden do Duitschcl'8
reeds voldocnde om te wetcn dat zulke honigzoete uitdrukkingen
ccn gevRitr ,tcrborgen. Maar welk gO\'lUlr!' 'fwee wekcn later werd
het rnadlKll ontsluierd; het botookonde dat de Belgisohe nationale
\'lag "door do Duihche troepen besohouwd werd als oon uitdaging".

W1111 r8chuwi ng.

De BruuellOhe bevolking, in goed begrepen eigenbelang, hooR over het
algemoon sedert den intocht dor Duit&ehe troepen tot nu toe, orde en rust
bewaard. Om dCJle reden heb ik tot nog toe geen maatregelen genomen 011I
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bet uitltekcn der Be.lgi.cbe 1'lag te 1'erbieden, dat als een uitdaging be
dauwd 'Wordt door de Duitlebe troepen die in Brussel 1'erblijf boudcn of
door de stad trekken. lui" om te 1'oorkomen dat onUl troepen eigen
dunkelijk zouden optreden dring ik er than. bij de bui&eigenaal'8 op aan de
BelgilChe 1'lag binnen te balen.

liet militair Goul'erncmcnt heen 1'ol8treb de bedoeling niet, door delen
maatregel, do gel'oelen. on do waardigheid der bewonel'8 te kwettel•. liet
heeft alleen ten doel do burgen tegon aUo schade te belchorOlon.

Brunei, 16 September 191~.

Baron vo~ LUn"'lTz,
Generaal en Gouverneur,

Uitdnging van wat~ Van bun nntionaal gevoel ~ Bn het onze
dan, dat de Gouverneur-generaal ona niet vroeg Ie verloochenen ~

Weliswaar, volgens de aankondiging heeft de militaire gouverneur,
11 \'olstrclctde bedoeling niet, het gevoel en de waardigheid der in wonen
te kwetsen; bti beert alleen ten doel de burgers tegen alle achade
te be8c.hermen". Kortom het l\'" in on8 belang dat llIeli OOI ver
plicbtte de vlaggen in te halen. Wat Iwn men doen? VerzcttOOllcn.
dat zou de anorrebaardcn die on8 verdrukken de gelegenheid aan·
bieden om hun brandstichters· en moordenaars-talcnten te Brul\8C1 ten
toon te lpreiden. Door eell zeer waardige en gemntigde bekendmaking
gor ]]urgcwccster Ma:c :r.Ün medeburgors den raad om loc to gOl'en
(Belg. DIllen., bi. 29). 1)01.0 bekendmaking, niettegen8tafindo het bovel
dor I)uitschors (bI. 289) niet Mil hun oell8uur voorgelegd, mi.hlUlgde
hlln :wo, dat zij haar terstond lieten bedekken met blank l)(Ipier.
Deze blanke bladen werden echter door do Brusselaars "erwtiderd,
of door middel van petroleum doorachtinend gemaakt,zoodat ied('rcen
het protest van deo Burgemeester kon lezen. Daar men, met ,'ooi
reden, er niet aan twtifelde dat de Duitachers niet lallg loudeo
wachten het gebeel te doen verdw!jneo, namen 'fele menltehen
afltbrift van het biljet of lieten er zei! photo's nn nelDen, en
gedurende langen ttid droegen talrtike Drul8Claars al8 een kostbare
relikwie een afschrift of een photo van de beroemde kenni8ge'fing
vall dell hoor Mu.

Oeen Belgische kleu.ren meer in de 1J1'oviIlCiell.

'fegelükertijd dat mOIl het inhalen der vlaggen eisehte maakto mon
in do pro\'inciën ook jacht op do Belgiaehe klellren dio de \\ inkel·
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uitetallingen sierden. Duitsche politiebeambten gingen de wiokele
binnell en eischten de onmiddellijke vorw!jdering van al de driekleu
rige linten die de \'ensterkastcn \'ersierden. Vele dalllC8 versierden
haar hoeden met zwart-geel-roode strikken. Z!j werden terstond gear.
resteerd door dezelfde nPolizei" en gelast ze te verwijderen, Te
NRlUon worden zelfs veroordeelingen uitgesproken.

Jules Oodelot, koopmalI Ie Namen, rue hu de la Placel 21 wordt go
straft JIlet oen boete van á Mark, subtidiair één dag hechtenis, wegent het
uitltallen iJl zijn winkelraam \'an mutsen in Engeitehei Frafleche en
Belgischo kleuren (.Ile<legedukl).

L'A'lllî de l'(Irdre, 28 on 29 ~[ei 1915.

Mejuffrouw Defrenne, van Salzillnel, rue llenri·Lemaitre 10, ie ge·
iltroft met oon boete van 10 Mark, subsidiair 2 dagen gevangeniutraf
door de rechtbank vall de Kommandantuur \'an Namen, omdat zij een
driekleurige strik (Belgil(lhe kleuren) hooft gedragen, in de rue de
I'Ango, op 22 Mei om 7 uur 'sl\vonds, spijt het bevel van den Oou\'er
neur der versterkte j)()sitio Oll dor provilleie van Namon, van 22 April
(Jledeye({celd).

I}AlIlide l'Ordre, SO MeÎ 1915.

Gedurende geruimen t!jd namen z!j geen maatregelen in Brabant
legen de driekleurige kokardon die zoo\'ocl meoschen in bet knooJls
Sftt dragon. In de steden Zijll er minstens 2 op elke 3 \'oorbügangers
die onze kleurelI dragen. Niettemin het bindert de Duitsehers
versehrikkelijk, dat de Delgen zoo hardnekkig blijvcn, openl!jk
getuigl:mis uf te leggen "au hun \'llderlandslievende gC\'oelells,

Als OOW!j8 hiervoor genm w!j enkel do korrespondentie uit
Bru88el d,d. 11 April 00 meegedeeld in het wekelijk8ch geïllus
treord bijvoegsel van het HlIlIlbuI'fltr FremdCtlblatt , van 18 April
1915: "Men ziet geen seiJoolgonnde jongen of meisje, geen heer
of gccn dIlme, die niet op zichtbare wüzo de Belgisehe kokarde
draagt". bI zekere stedell b!jv. te Lessines, te Geot, te Dillllllt is
die wijze van manifestatic verboden. Te Namen knn de boete zelfs
gnou tot een bedrag van 500 fr. 00 aankondiging waarin metdezo
strof gedreigd wordt i8 Vef"llt in dien \·orwll.rden en on8mll.kelijkell
1I1!j1 dien men nlt!jd nnntroft al8 de DuitschorB een bijzonder wnl·
gel!jko daad moeten loten slikken. Er wordt donr onder andere
gcr.egd dat het verboden is "dc Belgi8che kleuren o~lllijk te vcr-
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toonen". TIet is ongotwüfeld geoorloofd ze te laton wapperen lil

een binnenzak of cr thuis de óinllcnknnt VI1D de ladcn Jllee te \'cr
sieren. Ziedaar hoo de Duihche huichelaars .niomand vragen zÜn
vaderlandslievende gevoelens te \'orloochenen".

Mededeolingcll \'lllt het. Gou Tornement.

Mon kan in de lalltste dRgen bij een groot gedeelte der stedelijke bo
volkingen ook bij dojeugdige scholieren een streven ontdekken om hun
vaderlandslievende gevoelens openlijk Ut doen blijken door het zichtbaar
dragon der Belgische kleuren onder verschillende ,'ormen.

Jk kOQflter volstrekt het vcrlangen niet die gevoelens te willen beloo
digen i integendeel ik sto11.e op prijs en eerbiedig zo.

Dll.llrentegen lIloot ik in de wijze wRl\rop lIIen in 'Iet openmwr daarvllll
gotuigenis aflegt, eon beteoging zien tegen den huidig<ln staat van :r;akon
en togon de Duibche overheid, wat ik nadrukkelijk verbied.

Ik beveel dien tengevolge:
liet is ten strengsto verboden do Belgische kleuren openlijk te I'ertoonen,

hehij op zich zeU, hetzij op eenig voorwerp, welk dan ook, on onvorschillig
ondor welke om9tandigheden.

Overlrooers zullon gestraft worden mot een boete die kan stÜgcll tol
600 fr., ten7.ij, nlUlr den ornst van het geval, de ovortreding moet gestraft
.worden nlei gevangeniuiraf.

Dit voorlMlhrift echter belet niet het dragen VIUi offioioele ondersebci
dingsteekens door heil die dRartoe gerochtigd zijn.

De Luitenant-generaal,

Baron VOll' 1-llIlICIIlH1KU,

Militair Gouverneur van de verlltorlcte stelling van Namen.

f..'AlIli(l~rO,.dre, 15 November Iflt4.

Geen Belgische kleuren meer le Brussel.

Plotllcling, zonder eenig voorwendsol, doed do aanblik der kleino
driekleurige strikken door de Brusselaars gedragen hen kwo.lUk Illln
en de nationale onderscheidiug3teekenen werden verboden vnnRf
J Juli 1915. De bekendmaking dio slechta 30 Juni werd aangeplakt,
mnakte een onderscheid tussehen de Belgische ondcrscheidingstooke
non die mochten gcdragen worden, op voorwaarde dat zU niet uit
dagend waren - en de onderscheidiugstcekellcll onzer gealliëcrdell



OE DUITSCIiE OEESTESOESTl:I,OllE1D DOOR lIAAR ZELf G&8ClJll.D~:no 331

""ier verloooiog, zelf, niet uitdagend van aard, vol,trekt werd "er·
boden. Hoc zouden onze DuitBehe iomperdll dit al te fijne vCl'8('hil
maken tuuehen uitdagend en niet-uitdagend? lIier werd blUkbaar de
deur opengezet voor de grool.ilte willekeur. Daarom dachten dan ook
de Bruue.l&&11!l bet 't beete om geheel en al "80 knoo~t-!Itrikjes

af te zien. Sommige echter vervingen de kokarde door een klimop
blad, in bloementaal het tccken van trouw. Het idee .locg in en oa
twee dagen ging gwn kind meer naar Hehool zonder stoutmoedig het
nieuwe tceken op de bol'tlt gespeld te hebben. Wat zonden de Duit·
soherll nu doen? )Ii.llchiell wel bet kliwop..blad verbieden, daar zU
reeds vnnnf 5 Juli de \'er\'llurdigingcli don verkoop verboden "RO ge·
maakte klimopbladeren van etof of papier I). ~Inar zU giogen hier niet
mee voort, Yoor den ecrtltcll keer sedert wU hen te \'erduren hobben,
kregen zU cen geestigen inval. Zij Jx.goullen zelf het klimop-blnd te
dragen en van dat oogcnblik af kon het teeken niet meer met fauocn
door 00' gedragen ""orden. liet zou wel _rdig zijn te weten \\;e hun
dit fijne idee gegeven heeft.

liet .TeDeum·' t:ooT 's Konings Naamfeest.

Laten wij eens letten op den datum viln L'Arn; de l'Ord,.,., die on8
de OOkondlllnking bMlcht ,'l1n baron von llirsehberg: Ió Novem ber, d~
dag van '8 K.onings naamroeet. lietzelfdo Nr. mn het blad bevatte eeo
ftrtikol van de Dfi88. GClI.-Anz., dat ongotwUfeld nan do oplettend
beid vnn den censor onfsuRpt WilS co lof bracht aan do dapperheid
vao den Koning en de Koningin. Deo volgenden dag moeetL',Arn;
de l'Ordre ltRnkondigcn dat bet gewone Te DewPIf niet 7.0U plaats
hebben. Waarom werd de plechtigheid a(gCllChafl ~ Het blad zei
dit niet, maar men begrijpt Let !.temakkeIUk: do hooge Duiteebe o\'er·
heid had 7.00 besloten.

're Bru'lllel werd evenccn, het Te Dtlw, ol' 15 Xovember 1914 door
hen '·erboden. l[on besloot het te vervangen döoreen gewngen heilige
Mi~, om 11 ure io de Sint·Goedele. Yanaf hal( elf stroomden de men
&ehen de kerk binnen j IIlltRr togen 11 uur ging een geestelUke kalm
Inngs do rUen der geloo\'igen en mlUlkte bekend dat de gezongen Mie

I) Onder een groep 8rllUC.'hu"" ....as lDen ovel'lK'ngekomen om In gev.J d.t h{'l
dragen Vlln ~n klimOllbl.d verboden werd, een druil'eobl.d 111 gun (Iragen, ten
einde lo zien or de Duil&l'llCn ook hel gebruik d••rnD zouden verbieden,



382 1.n:Loli:;'a \'ERZET TEGEN OE DlIlTBCIIE OVERllEER5CltISG

door do Duitsehers WilS verboden en dat eell stille IJ. Mis zou gelezcn
worden. Na nfioop daarvan gingen honderden personelI nfUlr het Ko
ninkl[jk paleis, a.an het hek van de Brederodelltra.atj z!j veronder
stelden dat da.ar A.18 naar gewoonte een boek zou zUn neergelegd, om
hun handteekeniog in te sehrUven. Het register was er wel geweest,
IllIUlr de Ouitsebe overheid had het doen \·erwUderen. Oe lUlllwezigen
besloten toon eenvoudig hun kanrtje nf te geven j mlWr ccn bediende
\'(tll het Paleis kwam hun zeggen, dat do Duitsehers na het register
te hobben weggenomen, ook 6Rmcnllcholingen voor het palcjs ver
bodcn hadden, cu zelfs reeds oenige personen hadden Ilangehouden;
Il[j verzooht daarom de mooigte uiteen te gaan. Eerbied voor de
vnderlllndslievende gevoelens!

De portretten der kOll'inklüke familie.

Sedert dien tUd is het verboden de portretteo te verkoopelI der ko
ninklUke familie, uitgeg~"en Dl~ het begin vao den oorlog. ZUn o. m,
\'erboden de prentbriefkanrten den Koning voorstellend nIs een voudig
soldnat) den Koning en zUn Staf, den Koning in de loopgraven, deu
Koning in de duinen, den Koning en generAAl Joffrc, den Koning te
Vcurnc, den Koning en den Heer Max (fig. 5), de J\ollingin Ills ver
pleegster (fig. 4), Prins Leopold als troepsoldaat.

Dit ,'crbod wordt toegepll8t met eon onregelmatigheid gcheel in
strUd met den geest \'IlO orgnnisntie} den beroemden Orf.'l\lIilll~tie&ceet

oozer verdrukkel"ll. In zekere kwartieren van Brusscl zUn de verkoo
pCr8 nooit lastig gevallen j in andere mag men de kllll.rtcn binneoshuis
,'crkoopen lfJ8.llr niet in de uitatalling zetten, elders wederODl iIJ het
roods een mi5dllad ze iu de lado to hebben. Kortom alles wordt o"er
gelaten aan de willekeur der I>olitie. De1.o doen de rondte bU de vcr
koopere van sohrUfbehoeften cn leggen beslag op alle verboden kanr
ten, dikwÜl8 eigenmachtig andoro kaarten daal'bU voegend "oor hun
eigen gebruik. Aan oon handelaar die oe8 in 't geheim verboden knal'
ten verkocht vroegen wÜ of de politie-agenten dikwÜls bU hem kwa
men om weg te nemen wat hun niet beviel. - ~Wat hunoiet bevalt,
Ilotwoorddo hU j oeen} neen j zU nemen alles wnt hun wel be\'alt." Aan
een uoder handelaar die op het Duitsche politiebureau io do Uuut
stroat ontboden werd verzekerde de kommillflaris vaD politie dat de
agenten het recht hadden "alles wC<! te nemen wat do vaderlllnds
liefde der Uelgiln kon aanwakkeren." Deze nmbtenallr legt op een



zeer eigenuurdigc wüze de besluitl'll uit "(W baron von der Goltz
omtrent den eerbied VOOl' de '\"aderlnudliefde.

Vlak daarbü, te Sillt-GiIIi8, op Zondag 14 Februari 1915, rukte een
onderofficier mef geweld de lIluionale "Iag weg die de doodkist van
oon Belgischen soldaat bedekte. Ook deze menseh had zÜn persoon
IÜke opvattingen omfrent den eerbied voor vaderlandsliefde en
dooden \' erQ('ri ng.

Terwül Illeu te Brussel slechts den ,'erkoop "crbiedt van de aller
nieuwste koninkl!jke portretten, heeft de etappcn-comnmndant Vtlll

Gent, iJl zÜn üver, in :Februflri I (I 15 deuverkoop verboden V811 alle
portretten der koninkl!jke familie onverschillig van welken tÜd.

Uo DllitSthe orncil'l~le bekf'utllllukingen.

Verbod lllll portreU~.dt!r Koninklijke }iLmilie ten loon Ie ,lellen.

Gent,'1 }.'ebruari 1!l15.

De Burgemeester vau Oellt hoort deu !lll"olgenden brief
waauall lIet gemeentobestuur 0118 do vertaling toezendt.

2. Mob. EtapjIOn-kommandalltur.
Hejlert. nG• 1095,

o!lh'a!lgell

Aan den Heer BurgomoellIer, alhier. •

Ik vorzoek u nogmaals de aandacht ,'all alle boekvcrkoOIlOrl, papior
handclal\r8, ouzo botzti door kennisgeving hebÜ door de dagbladen, or
op to vo'tigoll dat het hUil onder allo omstandigheden verboden i, de
portretton van de Koninklüke Familio van Belgiij ton toon to steIIon
zoowcl in do uitstalkastou als in het binnensto "au hUil winkels.

Zü dio anden handelen zullon gestrong gestraft worden.

De Etapll&okommandant
P.O.

(Medegedeeld).

De JJiI!l~ public. 13 Februari 1915.
(Oot,) Huz,

'8 Konings verjaardag.

De pltlgerÜcn der Duitsehot8 begonnen met nieuwe kracht bÜ de
nadering VRn 8 April, 's Konings ,'erjUllrdllg. 'ro Namen droegen de
Duiteehers zorg van te voren allos te verbieden wat zou hebben kUI)

nen doorgaan voor een royalisti8che bctooging (D'Ami de l'Ordre,
6-7 April 1915).
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111 Brnbant schoot het hun een&klap& te biunen dat de gemeente
besturen ongetwüfeld Bnn de officicele soholen vrÜnf zouden geven
tor eere des Konings. Terstond \'erschccn een Duitllch schrüvcll dat
het sluiten der scholen op dien dag ,'erbood.

Brussel, 5 April I!) 15.

Op bevel van ûell OOllvernour-generanl "an België zal er geen vrijar op
de iCbolen gegeven worûen bÜ gelegenheid VIlIl dell verjaardag VRn Z. Y.
den koning der Belgen j het onderwijl kan niet meer onderbroken worden.
De rnilitaire overheden zijn belast om toezicht te houden ovor de inacht·
neming V!lll dit verhod.

Ik verzoek u dUB dringend tee te zien dat goon vrijar gegeven worde
in cenige scheol endor uwe directie.

De Presidont vall liet DuitBch burgerlijke bestuur
voor de provincie Brabant.

VON ~'IlICDBCIlO.

Gezien en goedgokeurd: KRJ.E1Il81l.

De ohgeë\-ennarde lomperds hnddcn slechts één ding vergeten n.l.
dnt 8 April l() I i3 midden in de Pansch-vncnntio "iol en dat allo
scholcn gesloten WBren. Zekere gemeenten nll.men het boosanrdig
genoegen, do Duitschcra te \'fagen of zij verlangden dat de leerlingen
naar de school zouden geroepen worden op 8 April. Deze vatten
natuurlijk de spotternij niet, en antwoordden dat de hervatting
der lessen niet 1I00dig wa8. Deze tweede brillf be\'at een buiten
gewoon smakelijke zinsnede: "mÜll eenige wllnsch is, dat het onder
wijs niet in het bijzonder zal onderbroken worden ter ccre der "cr
jaring van Z. M. den Koning der Belgen". Hoezeer blijktdnaruit,
niet wnnr, het onwankelbAAr ,'erlangen om de vnderlandsliefde der
Belgen te eerbiedigen.

De verplichting om de Dfûtsche taal te gebruiken.

Deze brieven zijn geschre\'en in het Dllitsch. Het is overigens een
regel geworden bij onze vijaoden om slechts in hun eigen taal te
schrijvcn on, dikwijls ook ilJ hun oigen lettorllchrift, dat zoo moeilijk
leesbaar is. Erger nog. 'l'e Namen en te Luik (L' Ami de l'Ordre, 31
Augustus 1914) oischcn zij dat de Belgen hun ook in 't Dllitsch zullen
schrÜvon.

Een nieuwe manier om ouze "I\derlnndsliofde niet te kwenen.
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Hekelllllll" Ic: i 11g.

Van af heden 22 À ugultU! 191 +, Ilullen het gou vornement en de kom
mandant vall Luik Blecilh dio vragen en verzoeken in ontvallgBt lIomen
die in do DuitlJOhe taal gCBohrovell zÜn.

A [10 vragen geachrcvell in de FranBoho taal zullcn worden terzüde ge·
legd ell onbeantwoord gelaten.

De Gouverneur,

Luitenant.generaal v. KOI,r,WE.

22 Augustus 1914.

Het Belgische leger is "de vijand" der Belgen.

Men zon geneigd zijn te zeggen dat, in plaat8 van te trachten
onze gevoolen8 te oorbiedigen, zij er een eer (Duitsche eer) in
Btellen Olll onze trouw te kwetilen. DUI, wanneer zij iemand veroor·
dooien om oen dien8t aan Belgen bewezen, zeggen zij dit niet een·
voudig weg zoon18 \I'ij doen, maar berichten dat de Belg i8,·eroor·
deeld omdat hij in betrekking iB gewoed mot .den vijand". All zij
dan nog maM sproken VIlD .onze" vijanden j maar neen j .de vijand"
houdt in dut de Bclgi8Che regeering of het Bclgiaehe leger de
vijand is der Belgen.

Waarscllll,,·ing.

BÜ vonnis dllto 5 Juni 1915 Ylln de rechtbank te velde van Luik :IOÜn de
volgende perlonen ter dooll veroordeeld wegenB ~pionnll.ge:

LouÎBe F'renay, geboren Dcrache, fan Luik, koopvrouw j

Jean-Victor BOllrscaux, van Luik, koollman;
J ule! Deseheutler, van Liers, kooplUun j

Peter Pfeiffer, vall llaut.Pr6, workman j

Ûaear Lelarge, vau Stalle (Huy), apoorweg·beambte j

Ju,tin Londen, van Luik, inBtallatour.
Françoia 8arthélémy, \'an Ori I'"egnéo, koopman j

Charlo. SimelI, van Namen, tookenaal'.

Deze por8olleD, all on Bolgen, behaivo Simon die Engollch ondordaan
wal, :IOÜn doodgeschoten.

Het was bewezen dat zij optrDd~n nis leden ceDer vereeniging die den



vüand inlichtingen gaf on,trent bet vervoer van Duilscbe \roepen IlInge do
.poorl!jnoll in militair gebruik.

Rru.ueI,8 Juni 191á.
Der Oeneral-Gonerneur in Belgiën,

~'reiherr vo,; R'lII'lH',
Oeneralober.t.

~og beter zelfs. Zij doen onll weten bij aanplakbiljetten dat hulp
verleeninl;' aiQ, bet BelgillChe leger ft verraad" is. De Belg wordt I en
verrader, omdat bij een dienst bewijst aan :rijn eigen land! Eigenaar
dige opvatting nn ndcrlandsliefde:

\\' lIt\fsch uwi ng.

De militaire geroohltbo"ell hebben in den laMbten tüd een groot aanlal
Belgen moeton veroordooien tot dwangarbeid voor poging lot verraad,
daar zü hun (Iionstplicblige landgenooten hadden geholpen in hun poging
01lJ hot Tüandel!jk leger te vonolgon.

Ik w81lrtohuw 0llllieu w tegen dergd!jke misdaden tegenover de Duil8Cho
troepen, met verwüûng naar de Itrengo .traffen die daarom worden
opgelegd.

BrUIlel, 3 Murt 191á.

De OouTernour-generul '''D België,
Baron V(lJJ HIJlllfO,

Kolonel-generaal.

De Brab(lllÇQlllle mag niet gezongen lOorden.

Tc ~amen werd op beteiodo van Maart 1915 do Brabançonne ,'or
kJaard opetandig te zijn (L' Am; de l' Ordrc, 23 en 24 .\hart I!) 15). Een
maand later cehter stond men de uit\'ocring loeder 4 eerste eoupletten
(1/ .J",~ cl, l'Ord,·t, 22 eu 23 AprilllH 5). De vier eento coupletten?
Wat \'entlum do Duitsehors dRaronder P l:.aten wij beden keil, dat geen
der bekende lezingen \'Iln ons natiOllanlliod (dio van Jennoval en vall
Rogier) meor dan vier coupletten telt. Welke worden dan door ouze
vervolgen ,'orboden P Ongetw!jfeld, z!jn z!j in hun vcrbodswocde er
toe gekomon om te keer te gaan tegen niet-bestaande dingen. '1'011_
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minste, indien het niet het couplet betreft uitgedacht door La J..jbr~

&lgifJN« en opgenomen in baar lOe nummer. Bet zou aardig zijn ,
aIs de Duitaehe overbeid in den val was geloop4'm door baar 8Cbrik
beeld IA Libre Bttgiq.1t voor haar opgilzct.

De Brabançonne wordt dus te Namen geduld, maar men moet
dat verlof niet misbruiken. En wanneer ontstaat er misbruik P Het
volgende bericht zegt het ons: mi bruik is aanwez.ig zoodra het pu
bliek de Brabançonne kan booren.

Kortom het volkslied mag gezongen worden, op voorwaardc dat
niomand hot hoort.

liet ,'olkslied 011 de sl·holen.

Gebruikmakend van do intrekking yan het l'erbod om ht't Belgiaebe
'I'olluliod to l.ing1l-n en te pelen , heen een middelbare school te Namen
hur leerlingen onder de leauren de BrnOO"fMlJV laten I.Îngen, met de
'l'en te... wijd geopend en op....l1end dikwijl..

Hierdoor werd de aandachl getrokkon ....n het publiek op straat; daarbij
hadden .amenscholingen plaats ....n Bclgiachc p8f'l1onen die toejuichten.
Wij zien in doze handelwijze een betreurenlwaardig millbruik: ....n dit
vorlor zoo goedwillig door den Gouverneur·generaal toegestaan, lIOOwcl
Tan den unt der lIChool al. Ton den kani ....n het publiek, dat deelnam
AAn doze betoogiogen.

Z[j hobboll den komrn/l.lldn.nt der yerstorkte stelling 'I'1l1l NameUll.lin
leiding gegevon om tor lllgemeene kennis te brengen, dat ongeregeldheden
door zulk zingen der BralmtlÇO'flM op Itrut veroorzaakt, in de loekom.t
Itrahullen doen noord.lcn op degenen die hierYao deooruak zijn.

L'Anli(Ü l'Ordrt. 8·9 Juni 1915.

Te BrU&8e1 hadden de Duitschen de Brabançonne niet openlijk
durven verbieden, %00811 zij deden me, een ander volkllied, dat bij onl
zoo te zeggen het burgerrecht ve~wonen had, n.l. de 1faraeillaise
(bekendmaking van 27 ,Maart 1915). Nooit hoorde mcn dit volkslied
zoo vaak, als toen de Dnil.Bchers verboden hadden bet "tc zingcn en te
spelen"; mcn floot beti mIlIlr zooals te vNwnchtcn was, dit werd ook
tot misdrijf gemaakt.

Wat doUrabançonno betreft, zij verbieden haar op sluwe wijw, juist
zooal. 10 ~o.mcn. Men 7,oog haar alle dngen op oen 8chool te llrusacl,

~2
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maar twee Duitscbe Landatormsoldllten , die in de lIabÜheid een apoor
weg bewaakten, hoorden haar en gevoelden zich gekwet.et. Daarvan
daan een brief aan de gemeentelüke overheid eischend dat het l"olks
lied met meer bescheidenheid zou worden voorgedragen. rn een woord:
men apcelt het enkel nog maar in de kerken: nll de Hoogmia op Zon
dag, en bÜ de Iükpleehtighedell van Iloidaten .

•• •
Het nationale feest 'van 21 Juli,

In Juli 1915 hebben de Bru88elaars eennieuwo manier bedacht om
den nationalen gedenkdag ,'aD 21 Juli te viereo. Daar onze tirannen
ooa natuurlÜk zouden verbieden onze vlog halfstok te hÜachcn ten
toeken vun tüdelükeu rouw over onll vaderland, ~lven vele wiukeliers
door middel \'on eeu gedrukte aankondiging kennis dot "de winkel
Woensdag 21 Juli zou gealoten z!jo" (fig. a). De Ouiteehol'll warelI
hierover ontevreden.

Zü \'aardigden dan ook een besluit uit1 waarbÜ alle betoogingen
verboden worden, en lieten door de bladen die in llUlI dienst waren
Le Br"xellois en lA Belgiglle, bekend waken dat "de aluiting der win~

kela zon kunnen beschouwd worden ala een betooging".

2L Juli.

BClluit van den Gou'l'erneur ,an Brulllel, d,d. 18 Juli 1915.
Jk goof1let publiek kennis, dat op 21 Juli 1915, betoogingen nu eIken

aard nadrukkelijk en streng zijn verboden.
Bijeenkomsten, optochten, en bevlagging van openbare en bijzondere

gebouwen vallen ook onder toepalllÎng van bo'l'8Dataand 'erbod.
De O'l'8rtreders zullen ge.traR worden met eon gevangeniastraf van ten

hoogste drie maanden tin een boete tot 10.000 Mark kle, of met eon der
beide .traffell met uitzondering van de andere.

LaJJelyique, 19 Juli 1915.

Wü verwu.chtten zulk een bcaluit an hadden reeda eenige dagen de
\'olgende mcdedeeling doen rondgaan:

'Vaarde medeburgers,

Bij besluit van 26 Juni kan ieder die in het openbaar op uitdagenek
MUze BclgiMehe ef andere natioollle teekens draaat of ten tooo spreidt \'an
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landen in oorlog met Duiuehland of .tin bondgenooten, geeh'aR worden
met een boete nn 600 Mark of Ulet een genngeniutrafnn 6 weken.

Binnenkort ui een ander besluit ,.erlehijneo, dat een volledig verbod
oitnardigt. Er uit niet over te praten, het bette i. 00' te onderwerpen.
liltar wij kunnen onll Belgen tonnen op een andere wijze. Laat onl ,.an
heden af allon formeel qot voornomoll makon, gun <kt- bladen meer /tl .wopen
die in onslaud vorllChijneli en die worden gecensuroerd en uitgogevelldoor
de Duitacbe ovorhoid.

Laten ~'ij toch onll:en feelltdag vieren, niet door onll:e nationale kleuren
te yertoonen, omdat zulkt onl niet geoorloofd i., mAar door onze bette
kleeren aan te trekken.

EI~ Bliw.

Iedere Belg dio dit bericht ontnngt wordt ven:ocht het negenmulaf
te IehrijYen, zonder 'e yergeten dezen lul ten lobin er bij te Toegen. en
bet dan nn negen yersebillende perIODen, ook Belgen, te geYen die dan
op bunne beurt den sneeuwbal aan het rollen zullen bonden,

Op den ochtend van 21 Juli bleven alle winkel., alle caféflge.loten j

in gedoien hui:ten werden de luiken niet geopend. In geheel Brussel
waren slecht. de weinige kroegen open, geregeld bezocht door de
DuitschonI, waar geen Belg zich ooit \'crnederdo te komen. Jret waa
een indrukwekkend en sterkend toonooi den gebeelen dag de menigte
in ZondagsJ:&k te &ien rondwandelen, ern tig en geroerd, londer
verheffing van stem, door de straten waal' al de huiten gesloten
waren,

Nooit, nooit, had men ieta dergelüks gezien: een buitengewone
menigte \'IlU zwÜgende walldelaau in eene stad vnn ongewoon voor
komen, een voorkomen dat wÜ alleen kennen als w!i in den zomerden
vroegen trein nemen \'81) 5 uur in den morgen.

Niemand had zulk een overeenstemming nn gevoelen durven ver
....ehten, na een bezetting van elf maanden, De Duitseheu waren
~·oedend. Z!i voerden troepen aan, die met de bajonet op 't geweer de
voornaamste openbare I/Ieinen bezetten; zÜ zonden een Buto-mitmi1~

leu!lO in volle vaart door do drukst bezochte straten en lieten kanon
nCI) rijden op do lanen die Bru88el omringen. ~rlUl.r zij slaagden er
niet in de geringde stoornis te oo'l\'erken; de Brussclaars waren te
VlUt besloten hun kalmte en waardigheid te bewaren.
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In allo kerken werd bet. 'J'~ Deum" vervangen door een Iloogllli~

gevolgd door het zingen van de BrolHlII(OHne; deze werd in koor
Ill'rbaald door de aanwezigen, lOt tmnen toe bewogen.

Hier volgt het verhaal van cen ooggetuige.

21 Juli UH;), de nationale feestdag.

Ik beb den 21 Juli 191[) een d.g doorleefd van diepe gemoedlbe-
wegingen,

Ik h.d lil!! t'oorgenomen den verja.rdag Tan onze on.n.ankelijkbeid in
ltilte door te brengen. en de eenza.mheid zoo g~hikt 't'oor bittere

.ot'erwegingen, va t belloten mij niet buiten te gen en elke ontmoe-
ting wpt een Pruiaiachen sold.at ie 't'ermijden, .

Dit ll'U mijn Vlut voornemen op den Rvend van 20 Juli, maar het vcr·
dween heol 8poedig den volgenden morgen bij het 8l'boull',pel dut de hui~en

in mijn omgeving "ertoonden, In plaat I TUil mij tot afzondering aan Ie
lokken, groep hot .omber uittieht der atTllat wnar 1Iliei 8tijf gesloten bleof,
mij in 't hart eu gaf mij 't vurig verlangen om de dad 10 zien, do gehooio
'tad, onder eou uiterlijk dut wH ongetwijfold noeit weer 7-ullen terug~Jen,

~on oogenblik om mijn overjallaull Ie trekken, miîn hoogen hood mot
rouwband op te zetten, en ik daal do hoogte af Tan mijn heuvolaehtigo
vOOUlad, recht doordringend iu bet hart nn Brui8e1.

De alnuweg \'an I::laene, altijd druk begsan, niettegeollaande de he
lemmerin~n der bezetting, biedt dezen mOrgen een eigenaardigen aan·
blik. De .traat i. niet verlaten, verre un daar, maar do gebeele bewe
ging. al. gehoor gevend aan een waehhroord loopt in de richting van het
Koningtlplein, Overal .taat bet bandel lot'en .Iil. Alle winkels zgn ge•
•Iolen. Sigarenwinkel., kruidenierswinkel, bloemenwinkel.. lehoenen·
winkel., alle zgo gealoren van de klein.te lot de grootlite, de oafél ~elr.
blijnn onverbiddelijk dicht,

De eeuagezindbeid geeft uu deze betooging een groolAeh karakler,
troost de gemoederen than. aan zoo.oolloo<1 ge.-oon gera.kt, en geef\ ..n
de meeat beproefden een ge...oel van vaderl.nd.lievende fierheid en trot•.
En toch die neergelaten gordijnen, die getloten luiken, die gegrendelde
deuren, zijn het tegcnoTergeetelde van 000 bctooging. Hot ia de ontken
ning van alle loven, "all a.lle handoling. F.n niettemin voolt mell zioh
bevig ontroerd en aangedaan, omdat geheel dio houding zoo aeboou en
zoo treft'ond ia. 'Wat zou het wel goweelt zijn ah lOeD de nationale kleuren
had kunnen dragon, de buizen bad kUllnen be't'laggeo, de Brulxmçomu
had kunnen 7.Ïngen P...

Do 'I', Deum', zijn verboden. }j[en hoert zo lIergena gezongen. Maar wat
geeft dRt, daar men beter gedaan heeft I
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Aan het einde der votief-mis "oor onze kinderen, die de hordoll hebben
vermoord, 0 edele gouverneur! hobben wij iJl de tchaduw der heilige
plaalscllonder het schild van don groeten Aarhbisschop, dien gti niet hebt
kunnen neerhalen Ol1:11e vaderlandsliefde jubelend van vreugde kunnen
uitzingen en tovells loeren kennell wat de geestdrift en de kracht
moeten geweest lltin van La MtUtti1 de Portici donderend ingezet door onze
grootvaden, vtif 011 tachtig jaar geleden, in dagen die ongetwtifeld minder
dui,ter waren dali die welke gij ons heden leert kennen. 0ti hebt OIIS ge-
tuigen doen zij n VlUI het meest hartroerende !epouwspcl dat mell lIich kan
inbeelden. G!j hebt OU8 laten zien, in do kerk vall Si nte--Ooedc1e, vrouwen
on kinderen in tranen, grijllllarda metoeu gebaar van vervloeking, mannen
met de armen dreigend opgehevcn, priesters den vrijen teugel vierend aan
hun vaderlandslievendo geestdrift. Dank ?ij u gebracht, gou"erneur: gij
hebt u verdienstel!jk gemaakt jegens BrUBSol!

Opgewekt door zooveel geestdrift ging ik welgolnood naar het Mltrte-
laar81llein. De aanblik der slad kwam mti reede gohooi andere "oor. Uit de
geslotelI huizen IICheeli een harmonio voort te komen, die zong vall blijd
8Chap te midden der toekenen yan rouw. En het kwam mij voor naarmate
ik dichterbij kwam aan het gedenkteekcn dor dal)pcten van J880, dat zij
ovorging in kraclitige overwinningskilUI ken, Het Mflrtolflarsplein was als
bezwangerd mot een atmosfeer "an glorie en geluk. Het i8 waltr, de Bra
baflçonne wa8 er van verbannoll, maar de tirannie hoeft g6011 ill\'leed
kUllnen uitoefenen op de gedachte der menigte, die dlln gebeelen dag rOlld
dit godenktookon ItÎch bewoog, onlllen gevoelde dal. dio gedachte óón was
in hllar wonsehen, onwllnkelbaar in hno.r goloof, onbuigbaar in hanr voor
nomen. Zij heeft zieh e~k uitgedrukt in een daad "1111 treffende IIChoonheid.
De wagens der hloelUon,-erkoolll)r. uitgestald Ol) het plein gavon gelegen
hoid om die gevoelens te vertolken, ~~en stortvloed von rozen. koornbloem·
tjOl! on klaprozen dIlllido neder, dogral'en bedekkend I'an hen die onze
ollllfhlUikelijkheid bevochten hadden. De standbeelden '"oor graafde Morode
ell ,-oor Jenneval, ontvingen hun bloemellgarven, ell verborgen onder hun
lIChitterende l)Taeht, schenen de twee helden OIlS toe te laehen om OIIS ,'erzet,
onzen mood te verlevondigen, OIlZO hoop aallle wakkeren ....

Oeen enkel der bladen die thans te Bruuel verschijnen en die onder het
bevel, zoo niet in den dienst ,taan der Duit8eheTl, been hiervan melding
gemaakt. Zooveel te betor. Wij zien daarin, 0 1'011 Bissing! do erkenning
vall uw mllChteloosheid ell nw spijt. .Nogmaals, zooveel te beter, want zij
hehben IIU de gedaehteni8 niet bemodderd Uil Ollilon ,e!Joonell dag, oen
gedachtenis die in al haar lIChoonheid en al haar ?uiverhoid voor eeuwig
zal gegrift blijven in on:ce memorie,

De komisohe noot werd "erllolutft door de Duitsehers. PJoteeling,
in dell namiddag kwamen auto's de ingetogene menigte verepreidcn;
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zij brachten roode biljetten die terstond werden aangeplakt, waarop
vermeld 8tond dat de café., de bioskopen enz., mOO!ltcn gesloten worden

om uur '. avonds (I>uiblche tijd). En dat ter'" ijl geen enkel dier ge.
legenheden open ""aa. :lIen moet toch alle kalmte verloren hebben
om zich aan zulk een dwaze verwoning schuldig te maken!

Waarsehuwing.

Oe hetel-re8taurantl, bierhuizeu, herbergen, clLfée en hioskopen moeten
heden 21 Juli om 8 uur 's avonds (Duitache tijd) gesloten worden, ovor ge
hooi het gobied van BruneI.

Brunei, 21 Juli 101á.

Oer Kommandant,

Prhr 1'0" STR.a.CHWITZ,

Oberat.

Bij wijze van Itrafmaatregel schorlte dc o\'erheid de t"OO eenig<'
dagbladen die den 21en Juli niet waren \'crllChenen: lA Qewtidllm, en
L'Edo de la PrUM. JÁJ lktgÎqNe, die 1\'el veruhenen was, schonte
zichzelf om te doen geloovcn datzÜ niet Ouitsch i•. 'Wat de BrN:rt/
loi& betreft, het blad bevatte geen woord omtrent de roerende mie
bctoogiog van 21 Juli.

10 alle andere eteden \'ILO België bleven de winkel8 evenoenl ge
sloten. Te A.ntwerpen zng mon nog iets sterkers. flet Duit8CI14~ 1)88
8enburenu op de GroellmlLrkt kondigde door twee geschreven bil
jetten in het Duit8ch cn in bet Vlanm8Ch Mn, dllt bet den 21cII ,I uli
ZOIi gelloten z~o. De OuitllChen traehtten dU.ODS nog een8 de poets te
bakken van hct klimop-blad (bI. 331). Uet was overigen! te vcrgoofil,
waot 2 J Juli wu geen herhaling vinden op den volgende dag.

Te Gent hadden zij de sluiting der winkels verboden, Deze waren
dan ook. allen goepend. Maar in de uibtalkaet zag men bij elkaar een
eUlmer water, een bontel en een zeemlap met het bijschrifl : ,J/ront
Î~ /tier sc/tOQmn(t(lk".

•• •
De verjaardag vall.J· Augu.stus.

.Men moet wel geloo'fcn dat het ecn"ge~inde sluiten der huizen
te Hru88el hen vrcceelijk geërgerd heefl, dll8r zij verboden dat dit
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zou herhaald worden op 4 Augustus, dcn "crjnardng l"sn hun in"al
in Bel~ie.

Ik breug ter kenni. Tan de be'f'olking Tan bel Bruuehebegebied dat,op
.. Augu..tlll,elke betooging,daarbü inbeg'f'epen het uibtekeu der Tlaggen,
en bet dragen Tan onderteheidingsleekencn ten .trengde Terboden i•.

AlleumenlCholingen zullen zonder ieu te ontzion door de gewapende
macht worden uitoongedreTen.

OaarenOOTen beTeei ik dat,op .. Auguttu.,allo winkel. evenal. alle
cafés. restnranu, herbergen, theatera, bio.kopen en andere inriehlingun
TaU dien aard zullen gesloten worden om 8 uur (Ouitiehe tijd). Na 9 uur
(Ouitaehe tijd) mogen alleen personen io bez.it Tao eeD bijzondere en g~

sebre,en volmaehl, uitgaande van een Ouitlehe oTerbeid op .traat zijn en
zich daar be,."egell.

Do OTorlrooOri zullen gOIllraft worden or mot een govangeoi..trar van
ten hoog.te ó jaron of met eeo boete die kan klimmen tot 10.000 i'lfark, of
mol eon dOl'.er twee straffen met uitaluiting V/ln de andere.

Ue voorgemelde winkel. en inrichtingen, dio bij wUze van betoogillg 011

den dag .,.n 4 AugU.tu8 zullen worden gesloten gehouden, zullen ge
durendegeruimen tijd gesloten moelen blUTen.

Oen len Augu.tu.1915.

lIel militair beltuDr,

TOlf Kt.c'tnL.

Dit aanplakbiljet verbiedt ook het uitlltckcn der vlag. Vlaggen!
groote goden! Wie 7.oU er aan gedacht hebben om een vlag te laten
wapperen ter herinnering aan bet Terbreken vaD een internationale
ol"ereeokomst! Veeleer badden de 8rullllClIlAn het voornemen opgeTal
om op .. Augu.stul een • vodje papier" in het knoopsgattedragen. Maar
ook dat wal verboden.

Een ding hadden de Duitacben "ergeten te l"erbieden en dat WIUJ de
kleine manifestatie ,'an 8)'mpathio die hun betoond werd opden avond
Tnn 4 Augustus. In overeenstemming mot do bel"elcn werden alle
deuren gesloten om 19 lIur (8 uur Duitacho tüd). Uaar in "ele volks
buurtcn ,'Illl Brussel wIlren de inwoners nllllwclüka hUIl huizeu bin~

nengegaan, of de bo"envenaters werden goolHlnd en er brak oou oor
verdoovend concert lOl wllllrÎn phonogrnphen, wekkera en üzcren
dekaels den boventoon voerden. De patrouilles eisehten, dat men de
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vensters 7.oU sluiten, maar do men8Chen klommen op de daken om hun
ketelmuziek daar voort te wtten. De militaire kommandant werd
boos. U!i had niet minder dan v!if dagen noodig om een passende stmf
uit. te vl1Rrdigen.

Een otRc.ieele mededeeling.

De heer Mauriee Lemonnier, ....rnemend Burgemeelterderstad Bruue!
heefiju.iscde Tolgende mededeeling doen aanplaHen:

~Aan de bewoners van do Tnpttraat on de Damstraat:
rk deel u de l'ertaling mede ....n een uittreksel uit een brief dien ik ont

vangen hob Tao de Duitsehe overheid.
Ik 'fellig uwe aandacht op de Itntren "·aarmede lij bedreigd ..orden die

zouden handelen in strijd met de maatregelen welke bet. Dllitlcbe militaire
be.tunr bevolen heeft."

Bru8!KlI, 9 AugustUR 1915.

Aan Jut &hq~olkge Ie BrnBul:

.... Indien ik telf wil erkennen dat bet tadBi>eatuur zijn belt gedaan
heen om door zijn tU5llChenkomllt de voorgt*!hre1'en maatregelen op
4 Augultu. te doen toepauén, dan blijft tocb DOg het feit, dat in t ..ee
6traten afzonderlijke per'IDnen zich op luidruchtige wijze 'leer grof ge
drageu hobben tegenover nuitsehe patrouillet.

Het uit te betreuren dat de IICbuldigen niet indiTidueel hebben kunnen
ontdekt wordenj dientengeTolge blijn mü .lechh OTer maatregelen Ie
Demen tegen de ,traten 'Il"Urin die buiten porigheden kijn Toorgeullen.

Daarom ooTeel ik all 1'olgt. te.naauien der twee .haten, de Tl1I.ptItraat
en de DamJtraat:

Te beginnen met Yaandag 9 dOler, en Toor don duur nn 14 dagen, dat
i. tot en met 29 dezer:

A.. Alle ..inkelhuizen en alle cafÓ'. kullen geIlaten worden om 'l uur
" avond, (Buitecho tijd).

B. Van af 9 uur "a1'ond. (Duil.Jcbe tüd) r.al niemand zieb buiten r.Ün
huil op Itr8llt mogen beTinden.

Van dat uur ar moeten aUe Tcnltors dio op Itnal uitkomen geeloton zijn.
Do Itad il1'erplicht bet bOTcn.taande aan de bewonen dier straten mee

te doelon, de boTengenoemdo maalrogelen toe te panon on streng toel!icht
uit te oofenen om to zien dat zij wordOIl lIageleefd.

Ook 1'erzoek ik u te willen zorgen dut dio draton voldoende verlicht
zullen zÜn tot I1 uur 's uondl (Duileche tijd).
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Daarenboven ui ik die BlraUW laten onderzoeken door Duitaehe pa.
trouilletl. rwlien bij die gelegenheid opnieuw buitensporigheden gepleegd
worden legen de Duibehe parrouillel zullen dexe 1'&n hun ....penel! ge
bruik maken.

llet bijzondere hoogachting.
(Get..) VOll Ka.u~'u,

Gouverneur van Bruuel.

OnUl tirannen hebben groote \'rees \'oor volksbetoogingen. De
Luikennflf8 hadden het plan ow op 6 Augustus 1915, op het kerkhof,
de gedachtenis te gllan ooren der soldaten die voor het vaderland ge
vallon waron bÜ de verdediging der stoel in Augustus 1914, '.L'erstoDd
lieten de Ouitschers bcpcrkingsmnatregelen aanplakken.

StAd I,uik.

Kolonel von Boden, plutskommandlnl 1'&n Luik, :t:endt mij :t:oojui t het
volgend IChrijvcn <vertaald):

~In den Gebtend TRn Vrgdag 6 Augudulzullen gedachwni..plechlig.
beden plaAU vinden .an de graven der Mldaten die in den Itrgd ge·
vallen r.ijn.

~I k ver:t:ock U bet bovenstaande ter kenni. der bevolking to brongen.
~Ik dring or bijllolHIer op aan dat bij hot bezoek der graven, of in gO\'81

vnn deolneming in do militairo Illoohligbeden, geen enkelo ollzielllJurollde
bewoging worde gehoudon."

Luik,2 Augultu. 1915.
De Burgemeelter,

O. Kuua.

De Luikenaara antwoordden met de winkels in rouw te hullen; en
den Sen Augustus was het oon indrukwekkend gezichlal de uiMal
Hngen in "et hart van Luik gesierd te :l:Îen in donker p....rlICh.

SchooltoezÎ(;},f door de Duitsehers.

'fot nog too hebben op de scholen te Brussel de kinderen dellraban
('onne kunnen ûngen, op gedempten toon. Maar dit gaat nu verande
reil, De Duitsche overheid heeft een besluit genOOion tegen Anti.
Duitsche botoogiogen in de 8Oholeo.
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R~sluit.

Oe leden np bet onder ...ijr.cnd pel"iOneel, hoofden en in poeteu ... nn
achalen die tijden. de bexettiDg anti-DuitiChe kuiperijen of ootoogingen
toelaten, begunstigen, uitlokken of regelen xu\len gestraft ...orden met
gevangeniutrafnn hoogltenl eenj••r.

ARTIACI, IJ.

De Duiteche overheden hebben het recht binnen te treden in allo klBl8en
en kamors Tan alle leholen in België erl looxicht te houden op het
onderwijl en allo uitlatingen nn het school10Ton met hot oog ol' hot tegen
gaan nn alle arglistigo kuiperiien tegen DuitlChland.

AaTIK:.IL 111.

Een ieder, die tracht de .....rnemingen on onderr.oekingen nopenl de
oTOrtrediDgen gemeld onder Art. I, of de maatregelen ,.an loorjcht beTolen
onder Art. 2 tegen te 1\'orbn of te Terhinderen, kan beboet 1\'orden
met eene boete van 10 tot 1500 lrarc, ofgoelrart worden mel6 maanden
geTangem:elling.

AII.TIAIU. IV.

Dn overtredingen bedoeld in Art. I en B zullon wordon goyonnilld
door de militaire rechtbanken.

8rullol, 26 Juni 1916.

De Genonl·GoU1"OrDeUr in Belgien,

"reiherr VOl' 81881110,

GeneraloOO"t.

Onre kinderen zullen het volkslied moeten afleeren dat onder de
huidige om tandighedcm blijkbaar .,een .rgli tistige kuiperij" is tegen
J)uitBchland. De onderwijzeN! in de geechiedc.nis zullen ooit over hUil
uitdrukkingen moeten wlf,ken. rn de Franscho les 7.a1 men fA lIIeu1Iie,.
dd &ms-SOllci van Alldricux niet meer opzeggen. Het zal zelfs 1100·
<lig zÜ" oonigo zinnen to lalen wegvallelluit do Latünscho klassie
ken j want anders zouden immers de mil itairo geroohtshoven lIIoeten
optreden tegen 'l'acitus omdat reeds in Zijll tüd .GalkJ, urt(lrepro
libt,.tale, Baütr;oa pro glo,.ia, Germ(1II01 ad p,.aedam. (de Galliërs



strijden voor de vrijheid, de Batavieren om de glorie en de Duit-8Cher8
om den plunder)". Een andere Latijnsche scbrijver die zeker verbo
den zou worden is Velleius Paterculu8j hÜ tooh zegt in zÜn Ro
mcin80he gosohiedenis: At illi (Ger/mUli), qw)d 1li8i expert148 vix cre
dat, in sUl/mw (erodiate verIJutiS8ÎlIlÎ n(ltllmque lIlendaCÎo 961lUS (De
Duitsehors vereenigen een groote woostheid met de grootste bedrie·
gelijkheid i het is een ras geboren voor den leugen j en men moot
onder hen verkeerd hebben om het te geloo\'en)".Velleius Pateren! us
WilS een goede opmerker.

•• •
Weigeriug van passelt voor B.olland.

Men zou de I ij~t van verbroken beloften tot in het onoindige kunnoll
verlengen. Nog een paar voorbeelden.

In Oktober, toen meer dun een milJioen Belgen een achuilplaat& in
Holland ge,'onden haddcn, kwamcn vluohtelingen nMar België terug
om te zien of hun woning nog overeind stond en of l.Ü oen brood·
winning konden vinden.

Zü waren van plan om als 't onderzoek gunstig uitviel naar Hol
land terug te keereo om hun gezin te halen j zü die tot de bevindiug
kwamen dat ten hunnent alles ver,,'ocst was, wilden nll.tuur!Üker
wüze ook weder heengll..fln. Welnu zoowel den een en a18 den anderen
verboden de Duit8cher8 de grenzen weer over te ga.a.n. Zooorll. men in
Holland wi8t, dat degenen die België binnen gingen daar werden
vll.8tgchouden , durfde natuurlijk niemand zich meer op rei8 bege,'en.
Daar de he....etlende Dla()ht echter zeer veel prijs stelde op deu terng.
keer der \'luchtelingen, deed zÜ hÜ aanplakking bekend maken dat zü
zioh verbond nllen die Ilnar België kwamen om dell toestand op te
nemen, wederom in 'l'olle nÜheid te laten teruggaan. Zoodm cehter
een groot deel der be"olking wa!! teruggekeerd, werd onverwacht het
besluit uilgc"Rardigd, dut geen pa880n nRM 1JOIiRlld meer zouden
uitgereikt wOI'tlen (N. H, 0., Ö November 1914, ochtendblad).

De betaliWI van de 11lassa·opeiscl~·i1J.qell en de belasting op de
afwezigen.

Toon de Duitiche overheid lllln België de vCfJllcttercndc schat·
ting 0lllegde vaD 4S0.000,OOO (bI. 162), nam l.Ü "or8ehillende
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"erpiichtiugen op zich, onder Ilndere, OIJl die belasting niet te her·
nieuweu, ell om zoo lIpocdig mogelük de in massa opgeeischte koop

waren te betalen.

KOllllisgev ing.

Op Toorwaarde aat de belastingen den negen provineien opgelegd voor
den tijd VIUI een jaar, yolgens bevel van 10 December 1914, opgenomen in
het Wet- on Verordeningsblad VOOf de be1.ette !treken van Belgiö (No. 2i
"an 4 JUllUari 1915) tot eelllotaal van 40 millioclI frnnk per maand, Slipt
zullen worden betaald, heeft de hooge militaire overheid met betrekking
tot het operatie-- en etappe-gebied onder baar jurisdictie on ik zelf voor het
hezotle Belgische gebied onder mijn jurisdictie, de volgende besluiten
genomen:

1~ Er zullen verdor geen IIndere belastingen aRn het land, de provinoiün
Qf de gemeenten worden opgelegd, dan die welke zullcn geëischt worden
als boeten noodzakelijk gemaakt door afk:ourell8wallrdige handelingen
tegen hot Dnitsebe leger of het Duilsche bestuur. J>e termgnen der
belastingen vroeger opgelegd, die na den 15eu December 1914 hadden
moeten geregold worden, IIgll thans opgegoven.

2° Alle opeisehingeu '"oor het bezettingsleger zulleuoontllnt worden be
taald VIUI af den dag dur sterting van hot eerste muandelijkache bed rug,
d. w. z. vanaf 15 Januari 1915. ~r zal geen vergoeding gege"en worden
voor huisvesting zondor leeftocht.. Elke tegenovefl,,"Csteldo overeenkomst
vroeger aangegaan, blijft Tan kracht.

30 Allo opeischingon, dat wil zeggen de verplichte loveriugell VRU al
wat noodig i8 voor de verzorging en hot onderhoud der otl'l)pe-troepen en
der strijdlegef8 in Belgil!, zullen zoo spOOllig mogelijk, en minstellil "oor
een godeelte, contant betaald worden. Do botaling van de "lolsom zal ge
schieden over vertoon TRn ope.i8chingsbons behoorlijk: nagezien, en
ollmiddellük na storting der eentvolgende mauudelijksche büdrago;

40 Oe vergoeding, "oor do iJl 1lI1l881l opgoeischte of nog op teeischen
koopwarelI, zal zoo spoedig mogelijk worden betaald in contauten, in
handelspapier van do ceNto klas of in waarden in OuitllChe banKen.

Brussel, 9 Januari 1915.

00 Gouverueur-genelll.al VRIJ Belgiö,

Uarou yos Bllj8INO,
Colollol-G eneraa I.
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Wat de hernieuwing der heffing in .Dix:ember 1015 betreft, zullen
wti later wel zÎen, Wat betreft de betaling der IDI\88a-opei8Cbingell
\'erwgzen wfi Dllar bet rapport van de Kamer van Koopbandel van
Antwerpen aan de inter·t(lnununale commi8!lie, en men zal daar zien
boc de Duitsehers deze belofte verbraken.

De verklaring van 0 Januari bevatte ook: ~dat geen andere be
lastingen zullell worden opgelegd aan het land, de pro\'indën ell de
gemeenten." Zeven dagen later, den Wen Januari, troffen de Duit
schere de afwezigen met een bijdrage gclgkstaande mot het tiell
voudig bedrag der personeclc belasting (zic vorder bI. 366 en het
2e Grar4wbotk, nO. 120.

• ••
Laten wij nu de zedeles trekken uit deze lange Igst vau woord

brcukeu, die nog heel wat langer gemankt zou kunnen worden.
"'Ü zeggen, dat niemand meer eenig vertrouwen in Duiblehland

kan "tellen. En toch het gaat steeds voort beloften te doen en wordt
zelr...eront.....aardigd ale men twüfelt aan zÜn woord. Zoo, in zÜn
rede in de zitting van den Rgkildag van 28 ~Iei 1915, over de onder
handelillgelllllet ltalie, zegt de Rijkskanselier: .Ouit:schlaod had zijn
woord gel;even, dat de concessies aangeboden (door Duitsebland)
werkelijk zouden worden nagekomen (door Oostenrtik) ') i dienten
gevolge kon geen enkele reden van wnntrouwen blfiven bestaan".
Italië stcrk door do ondcfl';nding vno Dclgiö, oordeelde integendeel
dllt wantrouwen Iloodig WILS op hot oogollblik dat Duiteehland zijn
woord verpnndde, en het brak do onderhandelingen af 001 den oorlog
te \'crklaren.

5. AA..'l'8TOK]sGEN TOT OYBSYIOU.ElD.

It Verdeel en beersch" i. een beginsel dat de Duitsebcl'l gaarne op
de Belgen willcn toepassen, Daarom etellen :tij alles in het werk om
do natie te lJCheiden van haar Koning, de Belgen tegen elkander op
te zetten, en eiodelük ook oooonigheid te zaaien tusseben onze bond·
genootcn en OIIS.

Wti zullen nu gM.1l zien hoe zU, na beloofd te hebben onzo vader
landsliefde te zullen eerbiedigen, door allerlei lage middelen op

') De woorden ttllijC~n bNkjet zijn ...0 Dn~, Diet nn den Kltn.elier.
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stelselmatige wijze (zooal8 zli alles stelsel matig docn)onze gehechtheid
Ran Koning en Vaderland trachten tegen te &"fLll.n. Niet tevreden zich
nu op bedekte, dan op openlijke wijze tegen onze betoogingen vaD
trouw te verzetten, trachten zij ook ons tegen onze Souvort:linell te
verbitteren.

Ophitsingen tegen den Koning en de KOllil1giu.

Eerst en vooral, terwijl z!j de Belgische natie besellUldigen zich
te bebben verkocht aan de 'l'riple .Entcnte, houden zij den Koning
persoonlijk verantwoordelijk \'oor deze ~Ilftmenzweriug."De knecht
of slaaf van Engeland geworden, kon de gevangen Koning "zonder
land" (bI. 410), de hand niet aanvaarden twee maal achtereen door
den Keizer vriendschappel!jk toegestoken, op 2 en 9 Auguatus 1914
(Du.,s. Gen.-Anz., 10 Oktober 1914).

De Duitschers weten dat hij te A.ntwerpen beloofde te atenelI in de
stad met de laatste soldaten (DUS8. Gm -Anz" 10 Oktober 1914). (Oe
Duitachers z!jn de eenige die deze dwaze verklaring zouden ge
hoord hebben).

Ven'olgeoa verraadt hÜ zijn leger en te midden dor vervloekingen
zijner onderdanen I Deemt hJJ de vluoht naar l,ijn verleiders, hij do
vEh'doemde Koning, de aanstoker der misdIldon vaD Hervel Battice,
Dinant en Leuven. (Ibidem.)

Zie hem nu aan den Yser, dcn droo\'on koning "vorlaten VJln God";
hij zou nicts1iever willen dan oindel!jk vrede sluiten. Maar Engeland
houdt hem in zijn netten on belet hem dit w!jzo plan uit te \'oercn.
liot is .Lt Réveil dat waarheidlievende bind \'an DUlIseldorfl dat
ODS die schandelijke daad van Albion openbaart in zijn nummer
van 2ó Oktober.

Koning Alberl 'wilde node muken.

Wemen, 24 Oktober. - }o;en korrespondent van de N. F. P. bericM dat
Koning Albort van België het plan bad een afzonderlijken vrede te .Iuiten
met DuitllChland en Oostenrijk.Hollgartie, lOaar dat Engeland hom belet
hoen dit plan ton uihoer te brengen.

uiUveil. 25 Oktober 1914.

De Hamburger Nac.hrkhten heeft, uit Dru68CI, de zelfde tijding
ontvangen (Vom',sche Zeilurtg, 15 November 1914).
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Het propaganda-boek Ll1ltich is minder streng voor onzen Vorst,
dMr het als vcrmehtende omBtllndigheden aanvoert "zijn verblin
ding die grenst aan bet dwaze". Ziehier eenige uittreksels uit LuWen.

De "frblillding van Koning Albert"

.... De positie Tan den Koning was zoodanig, dat indien bij bet Duitlebe
leger londer Ilrijd bad laten doortrekken, bij lich er aan 10U hebben
b100tgetteld onttroond te worden door de Walen, die tentond zouden
betloten hebben tot een "erbond met de .~ranlCbe Republiek en de hulp
der roodbroeken zouden bebben ingeroepen ....

. . . . De geru8t11tellendo ,edrlnring die do Duitaeho attacbá weinige
dagen "óór het ultimatum aflegde:

, Vreel nieb van onl. Gij lUlt miuchien het huis "an uwen buurman
r.ien branden, maar het uwe ui onaangelan blij"en"' - op die wijze 100

min.te luidden de berichten ...n IA Soir, L'/:."toik &lg~,ens. - deze 'er
Idaring ltelde de Belgen geru.t tot op het oogenblik Tan den oproancb ').
lIen geloofde niet aan de of'ficieele venckering dat de integriteit Tan
België geëerbiedigd zou worden, dat ""ij ellDToudig niels meer wenachten
dan nijen doortoeht om de FranlCben aan ie .,.lIen i en de oorlog tegen de
Duitaeherl begon, "ergeleld .,.n kannibalen-a.nllagen op onr.e "erjaagde
landgenootcn.

Nog eons had de Koning gelegenheid om er heelhuids afte komen j dat
was toon hom eou niouw voorstel godaan word na den ui un Luik.

0l' dit oogenblik had hil reeds de treurige ondeninding opgedaan dat
hjj verlaton was door zjjn ,vrienden," do I:'ranaehen en de Engel8<lhen, en
alleen geilden werd met zün klein legertje tegenover de zegovierende eli
veel aterkore Duitachn.troepen.

net feit, dat zelfs toen hij lijn "ertrouwen bedrogen zag en niet moor
kon rekenen op een Dt1U CZ 1JlaChiJlll, hij loch nog de toogeatoken hand "an
Duitaebland weigerde, getuigt Tan een "erblinding die un het dwaze
gten t en hem 01'Crle"ert aan de genade "an l!in tegenstander." ..

Onnletelüke hoogmoed of dwaaeheid, ziooaar dali het karakter
beeld vtln Koning Albert.

Zullen die palad)'nen VtlD takt en f!ino maoieren ook tOD minste
onze Vorstin ~rbiodig(m~ '!'wÜfel cr niet Mn"

•') IklIe bekentenis nu dubbelhartIgheid verdIent wel onthouden te worden.
liet feil Is overigens 'ollt:olDOII jui'l. (Not. VIln J. M.)
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Ben artikel over Konfng Albert (lU don Driebond in de Dntische
SQldultmpost von 10 October 1014, een blad bestemd voor de Duitllchc
soldaten ell het Belgisch publiek zegt het volgende:

~ Van begin af nUII wss do Koningin ingewijd in '8 Konings plaullon. Zü
hoeft gcoll onkol woord VOll afkeuring gebild voor doafschuwl!jkogeweld·
daden waarvlln voornllmelijk onschuldigo Duitscho meisjea to Brussel on te
Antwerpen de slilQhtoffefll waren".

'Vclnu! mon wcte het dan. Geen enkel dozor "bcw!jzon" heeftollzc
trouw geschokt. Nicttcgeu8tRnnde elk verbod on nicttegCJl8tnamie alle
boeton gtlat men "oort dllgcJUke duizondc portretten to vcrkoopcn
VIlIl den Koning te midden zijner troepen, on van onze Koningin, ollze
lieve kleine Koningin, de gOVo'onden vel"lOrgend (fig. 4). Do Belgen
hebben berWlald een ongeneoselijke vaderlandsliefde!

01'11 itsillg lUIlt Walen tegell ITlamÎn.qell.

Men 'loekt dan ook mUir iets lmders. I)fUlr men er niet in slaagde
bet volk en zijn Souvereinen te soheiden, trachtte UIen onkruid te
zUllien tussehell do burgers door de taalkwestio te vergiftigon en poli
tieke verbitterinS'C-n to verlevendigen.

\":'ooreent wendden zij daartoe op de meest heftige wijze den
Vlanmsch.Waalschen strijd aun. Gelijk iu alle lalldeD WfUl,r meerdere
talon gesproken worden is er natuurlijk eok in België strijd tUSBehen
de Vlamingen "nn GermaaDsche spraak, dio het !loordel!jke dC<l1 dcs
lands bewonen, en de Willen dio cen Latijnsche spraak bebben en bet
ZuidelÜk deel bewonen.

MaM die strÜd, hoe hevig ook, heeft !looit den grond viln on8'
nationaal bewustzijn aangetast en wij hebben ons aliÜd vóór atles
Belgen govoeld.

In hot begin, erkent Kurd von Strantz, hndden de Duiteohers niet
al hot voordeel ingezien dat gotrokken kOIl wordon uit dOIl strijd dor
rassen in België, ccn strijd dien zij zeer diep waandclI, terwUI bÜ
sle<:hts do oppen'laktc makt. Sedert de maand Augustus eohter
trachten zij den "crloren tUd in te halen; zij verzuimen gC<l1l enkele
gelegenheid om do Vlamingen te,.,cn de \Valen op te zotten, on vooral
niot om deze laateten te doen goloovell, dat de Vlamingen roods sym
pathie beginnen te gevoelen voor hun beulen.
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Eerst twee maanden na de bezetting der hoofdstad, toen zti hun
verovcring orb"flniseerdcn, gipgen de Ouilschors mocite uoen Olll de
\flamingen voor zich te winuen door uen schjjn Mn te nemen dat z!j
hun grieven ter harte nemen. en gebruik to maken VBn de 1'ILS-ver·
wantaehllp om hen te ijCheideu van hun \Valllsche medeburgers. JIJ do
bekendmukingen kreeg plotseling het Vluamsch de plaats vroeger
ingenomen door het l"rallseh, en de Ouitsehe binden vonden zich over
vol "an hartroerende sympathieën voor .de VltUlmscbe broeders",
voor hun land en hlln kunst. !fen heeft zelfs niet eens hehtuk noodig,
opgeuomen in de,N. H. C. van I t December 1914, avondblad _ en
gezien door M. Pnul Uymnll8 - om te begrUpen dat die plotse
linge cu gel!jktijdigo betoogingon het wachtwoord vau een officieel
Duitseh midden oon grondslag hadden.

'Want het was volstrekt niet zoo goweest in de oerste weken der beo
zetting'; korrespondentie kon toon alleen mBar gevoerd worden in
't Ouit8ch of 't ft'ransch; Vlnamsch werd niet toegelaten. ))e offieieele
berichten werden opgesteld in 't DllÎtsch en in 't Fraosch. Op 25 Au
gustus verachenen de bekendmakingen der regeering in 't Duitseh,
Frnnseh 011 Vluamsch. EindelUk op tOktoker kreeg het YlllfLmsch
de overllllnd op het I!'rulisch. Indien van het standpunt der Bel
gische wetge\'ing deze IMute maatregel juiet is billllcn het Brus
selsch gebir.d, dan is dat toch niet het geval met de mantregel die
aan de bioakopen voortlehrUft hun program uit te geven in het
Vlaalllach zoowel a18 in het Fl'Illl8Ch, daar do onderlllllllor zeer
dikw!jls geen VIIU!Wseh kent en de taal dan op de moest phun1as
rische wUzo geschreven wordt. Volkomen iu strijd met de wet i8
ook het voorschrift dat de winkeliera van Brngge en Oostende
verplicht huu .I!'rnllache uithangborden te vervangen door DlIit8chc.
Nog kwetsender is zoker het ,'ollni8 dat te Tongeren werd uitge
8prokenj eenigo jonge mannen, Walen en Vlamingen, beschuldigd
von eenzelfde mi8drUf, werden nnar gelong "lUl huu afkolllat op ver
schillende lUsten opgeschreven, De \Valen werden tot veel zwaardere
straffen veroordeeld dan de Vlamingen. Men ziet het tweevoudig
doel: de Vlamingen gunstig stemmen 011 het wantrouwen der 'VaielI
tegen hen opwekken. joJn vergeet dan niet dat do YllUlmsche burger
gevaugenen voor een groot gedeelte nlUlr hel vaderland zijn terug
gczonden, terwUI de Walen nog in Duitscblond zUn gehleven. 10tus
schen wordt het dagolÜk8che werk vao stille overreding gclc\"erd
doer de Duitsehe pers. Zti IUIlt eerst tusschell Duitschen en Vla·

23
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mingen een groote overeenkomst blijken in karakter, histori80h
verleden, oorsprong en taal (Dlin. Gttt.-.lhtZ., 4 December 1914).
.De Duitachers moeten de Vlomingen sparen en toenodering betoonen.
Een der redenen 'Waarom men België niet harder moet bebandelen
(ZOORI. g'OOieebt waal is het bestaan van f8&..\'erwant&c.hap tuaeehen
een dool der be\'olking en de Duit&che.rl. - Er bestaat geen .Bel·
gisch volk (Vos•. Zeil., 1 }laart 1915). Men zinspeelt op oude naldan
ken VBn den tAalst"rijd (Vou. Zeil. I Maart 1915); K. Z., 25 en
29 Januari 1915; K. Z., 13 November UH4 i K. Z., 18 Maart
1915; f'ron.k(. Zeil, 24 Maart 1915; O&llwald, Zur &lgÎICIt~

Fra!J~). Men ."dl de ge\'oeligbeid van het \laamsehe volle prik
kelen tegen de Belgische regeering ,.zuiver WaaJsch" (Fra"kf.
Zeil., 24 Maart 1915) en tegen de J!~ran8Ch-BelgiBCbe pen, beide
reeds lang "crkocht aan Frankrijk en aan de vijanden van Duitlch
land (K. Z., 13 Novcmber 1914).

La CroÎ;,;RolIge ""ordtgedrukt in drietalco, bctVlaomseb zelf. voor
afgaand Alln het ))Ilitsch, terwijl bet Ji'mnscn 810chts de achtcl'flte recht
.scha pilUll8 krÜgt i elk No. hooft als oenig feuilleton eeu Vlnnmscbe
IloveIle. - l';eu kleine VlamÎ.!Cher Spruc/i(IÏ/irer (boekje lIlet YlfulIu
sche gesprekken) wordt te DÜ88Cldorf uitgegeven ten gebruike der
Duilschers, vooml der Duitsche &Oldaten. - 'l'cn eindc de VlullIingen
verdacht te makeo geeft men voor dat bekende Vlamingen reeds wer
keu aan de z!jde van het Duitsehe bcetuur. - Men meent te kunnen
bevefltigcn dat er ccn groep jonge Vlamingen be8taat, die pro.Duitach
zÜn (K. Z., 18 )bart 1915). - In de vertalingen van gedichten, ver·
laait men het .Diettch" of .,Duittch" der VlaamBChe dichters met
.,Ileuteeh'\ hoewel die woorden eenvoudig de Vlaamsebe or Neder
landeehe taal aanduiden (Llittidt, bI. 12; Klit,.. VolJ.-u., 2 Januari
1915). - Karl IAUDprecht , .·elbekend geschiedkundige, die toch
zeker 'Weet dat zÜn vertaling valseb is,vertaalt ook .,Dietseb" door
.,Deutseh" (Die Woc},e, no. 12 \'an 1915). Sierker nog, in datzelfde
artikel veinst Lampreebt de veronderstelling dat Emmanuel fliel, met
de uitdrukking .,Noord en Zuid", de Duitschel'fl en de Vlomingiln
bedoelt, tcrwÜI er zouder ceniglm mogelijken twüfel spmko is vnn
Hollanders (Noord-Nodcrlanders) en Vlamiugeu (Zuid-NcdcrIILDdel'8).

Een novclle \'an Maurice Sabbc wordt afgedrukt in het BerUner
'l'lIgeblaU "all 25 Decemoor 1014, mot een inleiding die de vllder
landslievende gevoelen8 van den schr!j \'er zeer vcrdacht maakt; men
:rol hieracbter hot bondige antwoord van den auteur lezen.
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lIoe tie Ollilkher!l liet '~I"aln!lc.h· W""Isehe eo.n niel lrachten
aan te wak-keren.

liet Bn-lilleT Togwlatt, nl. 655 Tan 25 Deeember 1914, 2e b!ivoogsel
beut eene novelle .Ooe Friulein Dimehen begruen werd (Nadruk Ter·
boden) door Mauriee Sabbe, profeuor der GermaanlChe talen aan het
Atheneum te Mechelen."

De No.,elle werd voorafgegaan door een kleine inleiding, all volgt.:

.De le1le1l die w!i hier geven verdient b!ilondcre opmerhaamheid.
M"urice Sabbe il eeu bokond geleerdo en VI."maehe IIChr!ivor, die gedu~

rende het bombanlemOlü tan Mechelen de vlucht nam lIaar Holland. Sabbe
kent Duitschland uit een langdurig verbltirte Weimar, en do militaire go
beurteniuell, hebben IÜR guooleol, gehei!1 TrÜ van veroordoelen, niet
kunnen te:hokken, tcn 0pliehte van Duiuebland en al wat Duitte:h ij. Hij
geeft. zijn meeoing met 'Impathie te kennen in .oordruhlen, die hg in
Uolland houdt, en in die:ozclfdeo geat heeft. hti door ltin vertaler aan een
DuitJeh blad, bet Berliner TagdJlaU dele MeehellChe novelle toegezonden,
die oen epitode uit den oorlog beJchrijft.: de urtt~ bijdrage, d~ uit Bdgië
Á'ommdt, m door een Belg guchret:m gWtlrt'flde dtft oorlog, bukm,d u om
in DuilJlchlanà te urorden uitgeger:en.

.De Redactie.I
'

(Dan volgt het vorhaal in het Duibeb).

liet volgend aobrijven .telt on. in .laat de DuitllCho oprechtheid te waAI'·
doorelI. Uot verscheen in L' Echo Belge bet blad der uitgeweken Belgen te
Am.terdam, den 28eo December 191 •.

Bunum, 28 Deeember 19H.

Mijnheer de Redacteur,

Ik Traag U galltTrijheid voor de volgende reg1l1•.

111 bet No"ember~nummer19U Tan het tijdschrift. Onu &uwliet ik een
lotterkundig ,"crh..1 vOrlehijnon Tan een epiaode uit het bombardement
van Moehelon.

Beu Hollandor, de heer E. ~(eitlr, vroeg mü verlofhiervan oon vortaling
te lalon uitkomen iu 0011 Duitach blad. Ik .tond hom dit toe zonder aan:eleu,
eu zelr. lOet een zekor gonoegen. Mijn verhaal.toldo aan bet licht de goed~

hoid en edelmoedigheid müner landgenooteu tegenover hun Tijanden en op
een tijd dat de Duitache peri ioderen Belg beJcbuldigde een "'ijacbuUer te
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zijn, achtte ik mij gelukkig cen voorbeeld \'an het tegenovergestelde onder
de oogen \'an het Duitsche publiek Ie breogen,

Ik liet Itan mijn vertaler de keuze nln een dagUlad over, en de vertaling
Teraeheen in het Kentmis-Iluru mer van het HerlilJer Tflgrbkdt.

~raar zio 1111 hoo de zaak verder verloopt. Builen mijn weten heeft de
redactie vlln het Jkrliner Trlgebluti mijn novelle laten \'oorargaau door een
artikel dat mij :teer verdacht maakL. Zij bevestigt daarin dat ik Duitsche
.ymllathieën beût die de oorlog niet altn 't wankelen heen kunnen brengen,
dat ik in Uolland voordrachten houd om die gevoelens uit te drukken, ell
ik mijn novelle in 't bijzonder geschre"en heb om die in Duitschland te
Iden verschijnen.

IMze iaatlte bewering wordt reeds gelogenstraft door het feit dat Ilet
verhaal in k"'estie de \'ertaling is van den tekst reed8 twee maanden ge
leden gcplanlJt in een Hollandseh tijdschrift. 'Vat mijll ge\'oelens betreft,
deze :tijn altijd do ge\'06leIl8 geweest van een Belg, onwankelbaar gehecht
aan Zijll ongelukkig \'aderland en zijn edelen Koning. Het :tijn dCl(o, en
geen andoro go\'oolon8 wolko ik gouit bob in mijll voordrachten in Holland.
~qjn talrijke toehoorders kunnen hioT\'oor getuigen.

Gij :tuit mij een werkelijk genoegen doen, Mijnheer de Heda.cteur, meide
opname van dezen brief ten einde tuij te bellK!1l alle misverstand to
,'ermijdoll.

Ont"llllg, OIiZ.

Mo.urice SADIIK.

Dit is ntltuur![jk niet moor dali een kleinigheid ill Jen strÜd dien wÜ
doormaken tegen het IUlm'al1ende Duitschland, mtUlr het is zeer leer·
rÜk, want het toont op uitstckeodo wüze aan, dat w!j. eer wo een
bewering van wolken aard ook, Tall den knnt onzer "ordrukkeN! aan·
vlUlrden, wÜ altijd moeten vmgen in hoever zü gelogen is, Dezelfde
\'Taag doet zich voor lIlot betrekking tot een brief, geschreven door
cell VhUlOISOh inwoner van Luik on 8prckond "in lIaam der Vlaam
8Che bevolking ,'all Luik", die haakt om te le\'on onder Duitsehe hoer
8chappÜ. Naar de cigennnrdighoden "an 8tÜl en spelling te oordeolen
kon die Vlaming uit Luik niet anders zÜn dan VRn Rüosche afkomst
(DiÏItB. Grfl.-AtlZ., 11 }\lbruari 1915).

Ziehier 11et slot VtUl een artikel over "de nieuwe verdeeling \'au
J3elgiü ill distriktcll" wnaruit volmaakt de Duitsche opvatting blÜkt
llllllgo.nude Villmingen cu Walen,

De Vlamingen dio de groote meerderheid der Belgisoho bevolking
VOrillOIl, :tÜn tooh vloosch van ons vloosoh; zij maken met ol1s alechh óón
ras uit; hun land was eon kostbaar clement van hot oudo Duihche Keizer·
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rijk, en hun taal "",orot gemakkelijk Yerltaan en zonder moeite g proken
door dogroote ma.. nD onze beyolking in de Rijnproyinde te Ofi.neldorr,
Keulen, Aken, enl, he zwaklto politiek YAD het oude Duibehe Keiterrijlt
bad de teugel. laten glippen "'D dit IlCboone land en bet indringend
rrantlkillionitlme beell de baat geuaid tuuehen de broeder.. 7.00 dat
"'ij, die door de "Iamingen hadden moeten begroot 'll'orden ata ver
IOller., die eell oinde kwamen maken aan (Ie onderdrukking van oon ge
ringo oppen'lakkige laag vall Walon, hebbon wij ons oen weg mooton
ballen door de moordenaar! Tiln Leuven, Dinant 011 Namliln. Dit is nu
Toorbti ; wij hebben do .taataliedon weggejaagd dio zich mot Engeland en
Franbtik verbonden hebben yoor de yernietiging nn het Duit.ehe rijk,
.... ij hlilbben de Vlamingen bonÜd nll de Waalaebe boOlI ....ichten die te
Bruuel werkten Yoor het onheil yan Be.lgië.

Wij tijD in het berit van ..n....ü.ingen die toenen, dat oyer hehlgemeen
de gemoederen in bet Vlaamaebo land een yerandering ondergaan en dat
de.o sireek, ,..-at ook het lot nn België moge Z.Ün, dezeeeno %aaK inziet:
dat nooit weer de politiek van dit land le!,"tn DuitIChiand kan gericht
worden, on dat ~I.k to~kQllllt mue' VVl«II18che broeder, (llluT~ Zilt hltlnm
bloeim flan de zijde t'Wl het Dui/Kht: t'olk."

Dion gOO8t nnn te kweeken en te versterken Eal de B<ihoone lURk zÜn
der mannen hn wie de Keil:6r het bestuur van Belgii: gedurende den
oorlog beert toenrtrou1\·d.

Diu$. Gen.·A,..:.... December 191-1.

OphilsingelL lerlet! de BelgIsche Regeerillg.

.ian den aDderen kant tracilf('11 zij het Belgi8che volk 108 te maken
,'on zijn regecring. Voornl in Iltember-Oktobor 1D14 hobben zij tal
rijke pogingen dllurtoe aangowend. Zij haddon cr toen grooter bolaug
bij om 7,00'·cel troopen mogelijk bUeen te brengen oJl het westelijk
frout, zoo verklanrt luitenant·genoranllmhofT (in de inlciding vau J.
Delbriick, Der /)~utsch~ K rj(g ilJ f'tldpostbrir{tll, bi. 11- lIJ). 'l'oen
immers wemcn meerdere honderdduizenden hunner mnDnen va8lge
houden in België voor het beleg VBD Antwerpen. Men moe8t deze
tegen eIken prijs zien hcschikbaar te krijgen om het N.W. strijdfront
te verlengen tot flan de 7.oe. Zij aarzelden niet, omstreeks het midden
mn 8cptember, voor do derde Illttnl nede8\'oorstcllen te doen nan de
Belgische Regeering, ,"oorstenen, die ovell als do voorgallnde, mot ver
ontwaardiging werden o.fgewewu. Hij dozo niouwe mislukking hunner
diplomatie, Damen zij hun too\·lucht.tot s.luwheid, een bcdr!jf wan rin
zij bijzonder uitschitteren, Daar het hun niet gelukte do leiders der
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Belgisebe politiek op directe wijze te beïnvloeden, trachtten zij hen te
boworken door tUS8ChenkOUlst der bevolking. M,n sticbtte toen een
dagbInd, L'Echo de BrllXellts, B"oor het algemeen welzün"I waarin
een zckere Aristide schreef. Deze, die zich voordeed als gelegenheida
korrespondent \'ao het blad, terwijl zijn artikelen juist de eigenlijke
roden waren waarom het blad verschoon, schroof in het eerste num
mer oon hatelijk artikel wnarin hij de Belgische Regeering opriep 0111

tegen eiken prijs vrede te sluiten met Duitschland. Dit was zoo onbe
tamelijk dat zelfs do N. D, 0., niettegenstll.llnde zü den brief overnam,
zich toch niet kon weerhouden bom zeer harde namen te ge,·en.

Monsieur Ie Rédacteur,

Je lis en tête de votre journalla dovieo, Bpour Ie bien-êtregéoéral", et
jo me pormote d'indiquer oelui·ei par la Beul mot qui mo Bombie Ie
rélumer pour 10 moment: P-II·i-x.

Quand j'ai apprie que notre état-major a fait évaouor lea "illagel
cnvitonnante de Mll.linca pour abattre toutes les maieons qui sant dans
la ligne de tir, je me SUiB dit: mais oes démolitions qu'on fait au nom
de 111. Bttatégie d'ull ooté, celloe qu'on fait pour Ie même motif ou par
mC8uro de réprOllsion d'uo autro oOté, cola 8'appelle toujoure pour moi
Bdeltructio n-aPIlIlU vriB8Cment",

Et Illon jo lIlO luil domllndé e'iJ no 8Ctait pilS temp! do OOiller coite
manie do Ja téliltance 11. outranco qui fillira par flliro de notro boau
paye un véritablo déeert ot llcoablora loe génÓtlltioli1 futura. de oharga8
épouvlllltablo8.

J'ai ioi 10UI lil 1Il1lin UIIO lIpoltropho do I'écrivaill frantais Romain
Jlollllud 11. I'éerivain Oorhatdt Haulitmann 0" il oBt dit: BRé8Ct\'oz cos
violollOOI 11. nOU8, &'rllllçlli., vos vrai8 onnomia".

Et en offot n'avons·nous pas IUBOl'. louffort pour UIIO causo qui au
fond n'Olt pflB JIL nOtro? LIL ~'rnnco, l'Allglotorro, In RU88io,lo Japon no
pouvlliollt-ill dito onfin 11. Ia Bolgique ou Jllutót 11. In. villo d'AnvOti qui
ooncontre on co momont lOl foroo! vi\'ol do la palrio:

~AS80:l: lutté ,~VOO VOl fatbiel forcol. ConelliOz UIIO Imix hOllorable
llVeo 10 ooloBBe contre leqllol doréull.vll.llt 1l0UI allOlIl 0IlP080r 1l0US louI8
1101 forooa OOIlBidérablol".

Ou quol homme ooutngoux dOl parlis politiquoa, qui Ollt 10 pacifiBmo
dalia lour programmo, OIorIl. a'adrOBBor au nom do Bruxollel à la ville
e(Jlur pour mottro fiu IlUX déall.str08 préllont& et évitor ooux qui Ja
monaoont onaoro?

Qui vout, dalll la ilaute 8ocióté, dan. lOl core16l1 dirigoanh, dan I la
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ela.ue ounière, Be oounir de gloire en Be ebargcant de eettc miaaion
bautemant humaine?

J'flIpère qua ma Toil: lera entenduo et que Ie parti qui a Toulu raire
dépoter Ie- armes aprèt la ebute de Lilge ct plu. tard eucore, reeena
de Bruxellet, qui a prérér!§ ~Iement dépoee.r lea armet que de Ie

.Ure • mort. I'appoiot néeeuaire pour (aire pré,..loir Ie 'téritable bien·
être général: La Paix.

Aal!lTIOK.

L'Eeho rU BrwzUu, Tolgent N. R. C., 15 Oktober, STond.

In nummer 4, vcrsc.henen 6 Oktober 1914, dat geheel tot doel
had 'terll'arring te brengen in den geest der Brusselaars, beschuldigt
hÜ van vaderlands-schennis "degene die niet is opgestaan om den Ant·
werpe:naren toe te roepen dien blocdigiln slrÜd te staken, noodlottig on
nutteloos cn voor oone zaak die niet de om',o is." Hetzelfde verwüt
treft de afdeeliogs-generonls, 'wie "do Illuweren "ao gonel'lUll LcmaJl
verhindoren te slapen". "De IllUWorel\ "nn genoraal LclJllllI, grooto
God I" voegt hU or aan toc, on dnn doet hU zUn be8tom de wolbekende
onbckwlUlmheid van den dapperen verdediger vnn Luik aan to toonen.
Noon, zegt hU :

.de oenige on ware holden 'faD dezen drooyen oorlog in Belgiè zÜn zü
die .. " bebben Toorgeateld om met Duit8ehland te onderhandelen. _
De:te generaall en miniliefl, indcrdud, bebben bewÜzeD gegeyen Tall

moed en wÜlbeid, zich blootltel1end aan de wraak de.r menigle opgehitlt
door oen Itellel van bedrog e.n leugen., •.. Eli het publiek zal de FranlCbe
dagbladJebrÜTert en de Tenten 'fan }.'rantebe bladen wegschoppen, die
gedurende jaren den baat bebben aangeblazen tegen deo buurman die de
belte afnemer Tan Belgiè il.

Wü hobben uit dat artikel alechta de oowaardige pa888g1:!s gono·
men; de schandelÜke hebben wÜ weggelaten. 'Ienelfder tÜd dat .Mi·
atide zUn best deed om de burgerbo,'olkingto bcio\'loeden, venlpreidde
men per vliegtuig onder de llolgillChe troepen van Anh'erpen, om·
zendbrieven in hot Frunsch on in een andere taal die ecnigo o"eroon
komst ,'ertoont mot het Vlaamaoh. Dozo noeuul800rtigo berichten
zeggen dat do BolgiiICho sold"ten worden bedrogen door hUil officioren
en door do overhedolI, dat het Belgisohe leger atrüdt voor de UU68en
en de EngelllCben, onz.
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Deken1Imfl,king.

Brussel, 1 Oktober 1914.

BelgilChe ~Idatcll.

Uw bloed ell uw gehecle welllijll, geeft gij 'I'olatrekt niet aan uw geliefd
vaderland; illtegendee.I, gij dient alleen het belallg van RUIland, een land
dat niots anders verlangt dan zijn macht uit te breiden die reeds zoo reus·
llebtig is, en bo.,enal het belang VllII Engeland welkt h'ou....·elooze hebzucht
de:ten wrcodell en ongehoorden oorlog heeR doen entbranden.

Vlln begin af aan hebben uwe dagbladen betaald uit l<~rnnlCheell En
gelsehe IJronnen, geen oogenblik opgehouden u te bedriegen, u leugens te
vertellen ll,mgaande de oorzaken "an dOIl krijg en over do gevoohten die er
uit gevolgd zijn, en zij doon dit nog 'I'oortdurend.

Zie een uwer legor-order. dio dat feit op nieuw bewijs!. Dit is wat er in
gezegd wordt: .Men been u gezegd dat men uw krijgsgevangen kameraden
in Duitsehland noodzaakt om aan de l.ijde onzer soldateo op te treden tegen
Rusland".

Uw gezond 'I'Orst&nd moet u roods zeggen dat dit een maatregel is die
mon onmogelijk 1.0U kun non uitvooron.

Als de dag gekomen il waarop uw krijgsgevangen kameraden, uit ons
land torug gekeerd, u l.ullen vorhalon mot boc grootc welwillendhoid men
heli behandeld heeft, dan zullen hun woorden u doen bloozen O\'er hetgeen
uw bladen 1.00'l'el ah uw officieren hebben durven lIeggen om u op zulko
wlir:e te misleiden.

Elke dag un verzet doet u onhorslelbaro verliezen lliden, terwijl gij
door de overglLve van .A ntwerJlen vrij !toudt zij n "lUl allo Uloeilijkboden.
Belgill<lho soldaten, gij hebt genoeg gestreden voor de belangen der Hus
lilCho vontelI, on voor die der kapilo.listoll vlln llot trouwolooze EngelallIL
Uw toestanu is wanhopig. DuilJlchland uat slechts Itrlidt voor zij n be8taalJ,
heert twoe HU88ÎlChe legen vorniotigd. Op het oogenblik bevindt geen
onkele Hus ûch ill ons land. In !.o'rllnkrijk zijn ol\ze troollon bezig den
den laatsten weeutluld te overwinnon. Indien gij wenlcht terug to koeren
tot uw vrouwen ell kindoren, indion gij wOlllCht torug te gaan tot uwon
arboid, kortom, indien gij den vrado wilt, maakt clan con einde aRII dezen
lIuuoloozon strijd, die .Ioohts kan eindigen met uwell ondergang. Dan zult
gij spoodig al do zegeningen gonieten van 0011 golukkigen en "olmnakton
vrede.

'1'0/1' Br:lUll,r.ll.

Opper.kommandant VRn de belegerings troellen.

'I'oen exemplaren vnn dit geschrift ons werden gobNleht in Hmbnnt,
goloofden wti C(!ret aan ccn myetificlltie} mMr wti moesten ons gewon·
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nl'n geven voor de oowUzen: het waren workelUk de Duitlleherll die
het idee hicn'an lmddcn opgcmt ell tcn Ilitvoor gelegd.

:81\ den \'al van Antwerpen werd de veldtocht voortgezet. Immers
het was thans noodig de Belgen te verhinderen zich te gAAn voegen
bU de geallieerden op de Vlaamlleho kust. Daarom poogde men het
gedrag der BelgiBehe militaireo\'erheden ,üdensde inlllLlno mn Ant.
werpen verdacht te maken. 't Was wederoUl /'I:.'r1lo (ie Brlt.alles die
belast werd met de verspreiding der eerste vlLlsche berichten. Kort nu
de vervulling vnu die lUlngouamo mak verdween t'}Jclto (ie BI'II,ulles
,'oor altijd .. " ongctwüfeld door Beboriling \'au den dienst.

Wat de ln.;oterberichten nangaat die in November en December ver
spreid werden om het gedrag der burgorlüke overheden \'an Antwer.
I>cn in staat VilU beschuldiging te stellen, weet men nog niet door wie
zÜ werden lUUlgestookt, uitgegeven en rondgedeeld j maar wU bezitten
de redelÜke overtuiging dat de Duitsohcrs er niet vreeln<1 fUlll waren.
In elk gcmlllcbben zÜ gedaan wat zij kondell om voordcol te trekken
uit deze opwelling van twoedrAeht cn om haar weer te doen ople\'on _
wat echter nietgelukto - toon de Helgen eenstemmiK dit \'erllChil
hadden uit den weg geruimd (blz. 414).

De Duitachers gaven het echter nog niet op onoonigheid onder onll
te stoken. In een nrtikel getiteld Belgiscljc Umst;'I'lIIigkeitetl (Vernnde
ringen van gevoelen in België) goeft de K. Z., vlln 2 November 1914
(2e ochtend-editie), e011 telegram uit ]jcrlün rnededoelend dnt berich.
ten uit Breda (vol"olu don Berlillet' Loktll-.Alluiger) verzekerOIi dut
7 gedeserteerde Belgische officieren daM geinternecrd ZÜl). Gelet op
dcn omweg doordozc mededecling gelilflakt werd hot moeilükde wanr
heid er van te llchterlmlen) te meer daar in November 1014 geen ge
meenschap bU post of telegrnaf tusllChen België ell Holland was toege
laten. lIet vervolg van dat artikel leert ons dat den óen Oktober, dns
twee weken vóór hun desertie, deze officieren het kruis der Leopolds
orde \'all koning Albert gekregen hadden; zjj hadden dus gewacht om
te deserteerelllllet hun zevonen, tot z!.i eerst met hun zevenelI oon
buitengewone onderllCheidillg ontvlingclI hadden, wnt op zÜn minst
genolllClllll Jleel eigellaardig is. En dan don Ysor verlatend) Z!.ill zij
door de Duit.scllO linies gotrokken om zich to laten interueeron te
Bredn in Noord·Brabnnt. Vrecmd I Vreemd I En dat alles om OliS te
doen weten dat die officieren ontmoedigd door het verroderl!lko en
slaafscho gedrag des Konings wc!ig~rdclI om hun Illllnnen nogmaals in
den strÜd te zenden uit liefde tot de Engelsehen.
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Ophitsingen tegcIl de GeallieerdBIl.

Men tAl ontwaron dat de Engelachen bijna altijd een groot deel krij
gen van het vonijnig zwadder, zooals de heor Spitteier (bh:. 44) zegt,
dat de Duitscherll uitspuwen over den I(oning, de Regeoring en de
overboden.• Engeland, dat 's de vijand", zegt het JJalJsg~sanggegnl
Englelnd (het lied van den haat tegen Engeland) \'1l0 Ernst Li88lluer.
"Wij zijn \'eroonigd in Iiofde, wij zijn vereenÎgd in hOIlt. Wij allen
bobben slechts oonen vijand, Engeland."

liet zou vervelend werden de tallooze artikelen aan te halen, be
stemd om onzen haat tegen de gen.llieerden te wekken. fAten wij ons
tevreden stollen met te verwijzen naar do \\'lUlrschuwing vau flodin,
meegedeeld in betaanplakbillet \'an {) Novemoor 1914, naar de be
kendmaking van Pri n81l.u!lr&lht vnn Beieren, ter onzer stichting mee·
gedeeld in u RérJeil van 29 Oktober, cn ntUlr de \'crklaring toegeschre
veu aan den Vlu.nmachen "dichter" Cyriel Buyuo,

Nleuwslijdillgen vlulwege het Hllitsch Itigellleen bestuur,

Berlijn, 12 Decembcr, _ De Vlaamsche dichter Cyrie1 Buyue,diein
tegen,telling mot den vriend ziiller jeugd Mauriee Maeterlinek, de z.u..k
"all !;'rankriik niet dient, heeft den volgenden brief gezonden aan het
Am,terdam.eho blad cl~ 'l'ekgTwIJ: Belgiö hoeftzijuilliohtgedaan, meer
lIelf, dan zijn plicht. Uoewel het goheel ollschuldig WilS, is liet neerg68lagen
door zijn tegenstander, en verlaten door ziin nienden, België i, hcrhaal
delijk bedrogen geworden en Iterft den heldendood, terwijl het tot hot
uiterste zijn vijanden weersta!..t en loieh daardoor ollsterfülijken foom
\'erwerft.

(Hier veegt bet blad POli!ik~n aBn toe: Buy"o ia eell llIali VRIt harts
tochtelijke nationnle gevoelelll j Wilt de diehter loegt omtrent do bond
genooten V!l.n Helgië i, werkelijk do mcening \'1111 vele hcldcrr.iende Belgen.
Dit blijkt duidelijk uit de talrijko brieven uit Belgiil aan de Bollalld&Che
bladen gericht.)

liet Algcmeen Bestuur van België.

Toch hebben dew minnttBrs der wtUlrheid \'erzuimd om bekend te
maken, eenigo dagen later dat Duyue hun oowering voor valsch ver
klaarde j eenvoudig vergeten w8Br&chljnlijk i ten ware dat de weg
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Amstcrdn.m-Kopenhagen·Berlin-Brusscl, door genoemde verklaring
afgelegd, plot-seling al te lang geworden WBB,

6. ERs E." A.."OER Bl.."TltEPPESDE liET n~:8TUtiR ""-1'1 BEWllt

liet voorgaande hoofdstuk (bI. 153-204) heeft ODS geleerd op
welke wijze de Duitechera zich gedragen tcgeDo,'er de bewoners
van het bezette gebied, o\'ereeokomstig - of liever tegenin 
artikelen 42 tot 56 "110 de Jlangeche Koo\'entie: trouweloosheid OD
leugen zijn de voornaamste werktuigen die onzo vijanden gebruiken.
Het heeft geen nut doorop terug te komen. Wü weuschen hier ollecn
eenige ondergeschikte punten te behaudelen in verband met bet be
stuur. Ondergeschikte IlUntcn zeggen wij: want wti zullen ons niet
inlaten met het finnncieel Bebeer dcslnnds, noch met ztin rechtsple
ging, noch met ztin politiek bestuur, noch met eenig nnder der groote
raderen die eon wezen Itik deel uitmakcn \'0.0 het leven eener uatie. "'ij
zullen oos bepalen tot zeer eCnl'ondige zaken, die iedereen zien en
begrijpen kan.

a) Dil huidige u:dstalui j,t B61gUf.

Er is niets waur de Duitschers meer trotsch op zijn dan op hun talent
- werkelijk of ingebeeld - als organi811tors. Zij hebbell er dan ook
reeds AAllspraak op gCUlookt, deo gewollen st(lllt van zaken in België
hersteld te hebbeo, lIiet,tegenlltallndo den oorlog; en zü houden uiet op
do geheele wereld to laten weten dat alle Mkell in OliS laud hun gere
gelden loop hernomen hebben.

De beweringelI der Dlûtsche Overheden.

Reeds in zijn eerste uoukondiging guf buron von der Goltz %Îeh de
moeite oos te \'ermaneo , dat de arbeid moost worden hervat (bI. 32i).
Niettemin had hÜ zulke hinderpalen in den weg gelegd aan het ver·
keer tusschen de Bteden ondorliog, dat allo werkzntlm heid onderbroken
was. [0 Oktober 1914 Ilehonk hU ,,\'ergelllakkelüking van het \'er
keer" zooals de lUInkondiging van J5 Oktober zegt, wnt beteekent dat
het verkeer niet meer geheel verbodeo WRS, en dnt degene die de mid
delen bezat om %Îch eeu paspoort aan te schaffen, en die een dag of
twee kon gebruiken met pogingen om er een te krtigen, voortaan ver-
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lof zou hebben om van Leuven te gnan naar Mecholen, of \'0.0 ~amen

naar Luik, Daar echtor dez.o mailtroge.len zoo vol van bezorgdheid
\'oor het nlgcmeen welzün toch niet al do resultaten oplc\'erdell die
men terecht daannn mocht verwachten, gaf men den rand aan de gu
mccntcbesturen om ondersteuning to weigeren nnn do werkeloozcn
(aankondiging \'8n GNo\'ember 1914), Niets 008ttol

BU de tallooz.o mocilUkheden reeds hooger vermeld (bi. 193) moet
mon nog bet feit vnegen dnt do 8poorweg-nrboiders en veel nrbeiderll
in metnalfabrieken volkomen begrepen dat hun werk vooral ten voor
deele vlln bet Duit8che leger zou strekken, ou dntzÜ daArom anti-\-ader
landsHevelld zouden handelen mot nAar (Ic werkplaatsen terug te
gaan. Om dit lÜdelUk verzot te trachten overwinnen vermenigvuldig
den de Duitschenl bun aankondigingen in do middelpunten van !letin
dustrieel gebied. lIet was "arioren moeite!

Tntusschen had de Gouyerneur-gencrnnl in do Udele hoop om do
nrbeidors-verecnigingen op te wekken bekende sociali8ton uit Ouitsch
land ontboden, die onder \'oorwendscl vlln cenl~ te BJlrekoll met do
leiders onzer syndicaten, ton hiak kregel! dezon te doen begrUpolI,
dat het hUil plicht was op de hervatting van het werk a.'10 to
dringen. Do bezoeken der Duitllcl!e SOcillli8ten ZUil verhaald dOOI'
Dewinlle, een 13rulil!lc1schell leider, in het Pnrü8cho dagblad
L'HulrIanité.

Hoe zoer de Dllitschcrsook zün ingenomen met zichzelf, konden zÜ
zich toch geen verkeerd dCll kbeeld mllkcll 0\'01' het mislukkon \'an hun
pogingen totomkoopcrU. Dit belette echtor gcens.dns boron \'011 der
Geltz en bnron yen BiBsing om verklaringen af te leggen, werkelijk
treffend door haar rechtzinnigheid, "ycr ouzen 8chittorondoll okono
mischen toestand,

Nieuwstijdingen \'llllwcge hot Uuitsch ll\gemoon bestuur.

1VU71tn, 14 'Deccmber, - De korrespondent te Sofia tan do ,NelU Frt:ie
PrtsJe heen 000 onderhood gehad met Yeldmaarschalk yon der Goltz, die
hem verklaarde: ,Do toestand in Belgiö is geboolllorlOaal,

De bevolking krtigt de o\'ertuiging dat do lJuitschers niets mi nder ztin
dan wreed ...."

lIetalgemeon beltuur Tan België.
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Berlijn, 15 Dcoomber. - Aan den korrc'IHlndent viln den Jlam.burgtr
KorruponI,ftli/, beert de nieuwe Oou\'erneur·genorlUll VIlII Bclgiö, generaal
baron von Rilling, de volgende mooodcelillgen gedaan: Bik zal do ordo en
rUIt handbll\·OIl in dit land, dat de oporatio-b/lli. geworden is VRn ollze
troepen. Ons leger moot Wel(lll dat allhter l':ic:b orde hoorl(lbt, opdat bet
altijd ongestoord :r.ijn blik uitaluitend voorwaarl. kunne richten. Ik hoop
ook, hand in hand mAt het burgorlij k bestuur, in staat te ZÜIl vool te doen
voor den ekonomilc:ben tooetfl.nd. Toen do Keizer mij benoemde tot Gou
verneur·Generaal drong h,j cr milt bijMndoren nadruk op aan dat ik alles
!:Ou doen om de zwakken iu Bolgiü to bel pen en Mil te moedigen.

Ilot A19omooll BOltuur "all België.

Er lag, helaas! een 8chndu 11' over het betoo\'erend sclJildcrU dat de
offieieele mededcelingen on8 \'oor oogon IItolden. De Réveil, in zUn
llmtste nUOIwer vall 17 December, gaf op meer \'olJedigo wUze do ver·
klaring V[tIl Buron vou lli8llillg, 011 mnakto uittrek801s open bl\llr die
dezelfde Buron \'on lliasillg gemeend had niet te moeten bekond
makon j deze toch, had teil gebruiko der Belgen zUn eigen woorden
herzien. Een der weggelaten zinnen luidde: "lk hoop dit te berei
ken met zaciJtheid, llJalir als deze niet voldoende ia, dan 70nl ik barde
middelon gebruiken," WU zUn dus gewaarsohuwd!

A'1'kel/uillg v(m het systeem van uitzuiging door Duitschlulld
op BelgiiJ toegepast.

Maar, ;o.al weil \'fagon, had Duitaeblllnd behalve militairoredoncu
ook andere om het ekonomisch leven \'nn ollslnnd op te beuren? Een
officieus artikel van do NOI'ddml$clle A Ilgell/eitllJ Zeil/mg, dat ons ter
konnis gebracht werd door do DiiSJl. Ge'I,-Anz. van 30 December
1914, goeft ona inlichtingen op dat punt. Hot artikol komt voort uit
de regeerin~kringen van llru88el, wl\IlrschUnlUk uit do onwiddelltiko
t.lmgel'ing \'an den Gouverneur-goneraal. Ilet hooft ten doel een ant
woord to govon op klachtcn in Duitsehland geuit, volgeDlI welke do
overhedon de Belgen wet to groote 7Achthoid behandelden, [n plaats
van de Belgische industrie te doon herlo\'cn, widen dio kritikers, zou
het boter zUn haar gehoel te verlliotigcn ten einde in do tOekowst alle
concurrentie af te snÜdcll. VUil oen anderon kant had wen ook be
weerd dat de bolasting van 480.000.000 niet groot gonoeg was om
ons machteloos te lll11keD, en dat men 008 DOg vcel meor had moeten
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afpersen. De Duitaehe regccring van Belgiü \'erdedigt zich kracht·
dadig tegen de bCtlchuldiging van scntimentalitcitj zij bevcstigt
nadrukkelijk dut ze zich nooit heeft laten leiden door overdre\'cn
zachtmoedigheid (en wij zijn bereid te verklaren dat mOIl op dit
punt hllar bevestiging eindelijk eens kan geloo\·en). Det zou zeker
niet erg verstandig zijn, zegt zij, België dat cr toch reeds zoo slecht
Mil too was geweest met 6énen houw vaD kaot te maken; is het
niet beter het op wetenschappelijke wijze uit te buiten opdat het
zoo\'ccl mogelij k zal oplo\'eren? De redelloorillg komt hierop neer:
laten wij niet de kip doOOen die ons 'guuden eieren legt; io elk geval
i1preekt het vanzelf, zonder dat wij dit luide behoeven te verkondigen,
dat op den dag dat zij niet meer in staat is eieren te leggen, wij niet
zullen aarzelen haar te doeden.

Dit is ook do meening uitgedrukt door Dr. ven Rehr Pin no\\' in de
K. Z., van 26 Mei 191ö. avondblad. lIet was volkomen gewettigd, zei
hij, de Belgische nijverheid te laten opleven, lIin zoover zij geen
concurrentie aandeed aan de Duitsche uÜ\·crheid." De sehrÜ\'er, die
zonder twijfel \'crhonden is aan het Dllitsch bestuur in België,
eindigt zÜn artikel met te zeggen, dat al wie "de Kultuur" bemint
en de fiere Duitsohe houding, ten volle do hnlldclwUzc goedkeuren
van den Gouverneur-generaal.

De tienvoudige belastillg der afwezigen.

Vele Belgen hebben bet laod verlaten. Dat spreekt vanzelf. Zij die
getuigen waren geweest \'!ln de slachtingen van Visé, Leuven, Dinant,
Dendermonde.... llllasttell zich in hun nees om die oorden vaD
afgrijzen te verlaten. Zij die woonden in stodon die onvcrlotzijllgc
bleven, zooalll Brussel en Gent, maar den hingen stoet zagen van
vluchtelingen uit de \'orwocBte steden, hadden slechts óéne geduchte:
vluchten vóór de Duitschers komen. Zelfs Belgen die in bet eerst
niet vertrokken waren, zijn uitgeweken ten gevolge derolldrage1tike
kwellingen waaraan bet gezag ons onderwerpt. Andero hebben het
land verlaten omdat zU zich bedreigd 1.agen met gevangenisstraf.
Kortom, velen van degenen die oenig vermogen bezitten, zÜn wüze
lUk naai' den vreemde getrokken j vandnll.r groote toorn bU de
Dllitschcrs. Er was geen middel om die "slechte vaderlanden"
zOQals een DuitS<lh blad uit Zwitserland (K. Z., 11 :Pebruari 1015,
10 ochtendeditie) hen noemt, to bereiken en hen bellLStingen to
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doen betalenj daarenboven waren het juist deze uitgewekenen die
de weelde-nijverheid moestelI doen herleven, en 1111 smeden zû kom
plotten ginds in den vreemdo en bewijzen diensten aan de Belgische
regeering te Tlavre. KOIl mon hen slechts dwingen tot terugkoor,
Onze \'üanden nnnvaarddon met geestdrift een onfelukkig voorstel
- gedaan door zekero gemeentebesturen, die het onmiddellûk daarna
weer terugnamen - dat hierin bestond, den afwezigen een büzon
dere belasting op te leggen, gelijk aun tienmanI hun persoon
lijke belasting. De gemeentebesturen die het idee dezer herfing
hadden geopperd, werden onmiddellük gewIlar dat dit onwettig
was, maar baron VOII Bi88ing greep de gelegenheid alln die hom ge
geven werd om do uitgewekenen te treffen. Op 16 Januari liet hij
ecu bcsluit uitmardi,l;en llitngaando do "tocgo\'ocgde buitengowone
beillsting te betalen door de afwezigen" (vcrgel. 2e GrUltwbotl.:,
bI. 129). Belangrüke bemerking: de belasting betreft slechts degenen
die een zekeren welstand genieten.

De lofspraak va.n den Goltverneur'ge1teraa~door hemzelf,

Een IIlf18nd later legde bnton von Bi88ing eoo officiouse verklaring
af tegeno\'cr een korrespondent \'(11I de Nordd. AUg, Zeit., omtrent
het bestuur vlln België (N. B. C., 20 E'ebruari 1915). llij begiot met
zich geluk te wenschen over de gelukkige resultaten van zijn houding,
tegelijkertijd vaderlijk en g08treng, de eenigediegesehiktistegeno\'er
"slecht opgevoedo kinderen", gelUk de Belgen, .Ik heb mij niet wil
len laten beïn\'locden, zllgt de lieve man, door mün verbittering jegens
deze bevolking dio onze troepen zoozoor heeft doen lijden," (Haron
\'on Bissing zou hier ZÜll befallmde proclamatie vaD Augustus 1914,
zio bI. 74, hebben kUilDen to binnen brengen,) HÜ somt dan met groot
welbehagen al de maatregelen op die hij genomen heeft ten bate vnu
het land: hij heeft den terugkeer toegestaan der burger-gevangenen
wier onschuld gebleken was (men knn zich afvragen onder welk voor~

wcndsel men die dan langer had kunnen illterneeren) i hij heeft den
landbouw begunstigd, vooral de teelt vall vroege aardappelen (omdat
hÜ verlangt die lIaar Ouitschland to zenden, voegt hij er bü)I); hij gaat
een sociale wetgeving instellen - welke volgens hem in Belgiëgeheel

I) WerkelÜk. ECD DlIlt.ch beric.ht, lIitgekolOeD in L4 QNotiditn, fan 2QJllni
191 b, Eeg! dat de eente Bclll'ilChe IUIrd"llpelcn Ie IJcr1üo IÜn II&ngckolDcO.



en al onlbrec.kt - om het werk: VBn vrou wen en kinderen te regelen:
(bU heeft.., vergeten" op dat oogenblik dat bU in December L914 heeft
afgekondigd - afgekondigd,niet gemaakt- een wijziging der wet op
deo arbeid van 'rOuwen el1 kinderen, ,-an 26 Mei IBB9, welke wijziging
de BelgillChe kamers hadden ollngcoOlllcn in Mei 1914, en die men nOK
geen tijd had gehad om te Illten uitvoeren i IIIllar laten wij hem dit
rccht doen weder\'luClI: ccuige dIlgeIl later heeft hij zich dit her
innerd).

Hij heen ook een goed woord voor de dagbladen i hun politieke
bouding' en hun oordeel o\'er de gebeurtcni~D, zijn over het algc
meen zeer wijs geworden (natuurlijk, want de artikelen worden inge
geveo door de J)uitsehe censuur, die alles uitschrapt wat 'fan daBcI·
Jotischa redactelJl"iI komt).

•• •

llier ,'olgcn ~-eo feiten die doen zien in hoever bct lenm normaal
i, in België in de lente vau 1915 CD hoe gelukkig de Belgische werk
lieden zijn dat zij zich in dienst van Duitseblond kunnen stellen.

De loop der treinen in België:

a) Ben artikel van de DHa. Gm.·.. IIlZ.• "an 19 ApriI1915{oebtend
blad) verzekert dat het treiul"erkeer in België begint te verlevendigenj
want, ?cgt hij, 3S treinen "erlateo dagelijks het Noorder-Station VBn
Bru88C1. Hij o,'erdrürt een weinig. Anderhah'e mll1lnd later als bet
verkeer vccllevendiger is ge.....orden, vermeldt een opgave, gedateerd
80 Mei 1015, van het D BoIgiIWhe" blad L'b.((j,.mati(jll, dat zeker nid
"crdacht is vao rechtzinnigheid, den treinenloop in Brull6CI-~oord en
Brussel-Zuid voor de maand Juni. Welnu men vindt daar slechta 34
trf1inen in 't geheel aangegeven voor de twee stations. 84 io Juni 1915.
In Juni 1914 waren er 292.

Vergelijk nu eens!
Luten ..... Üer nog büvoegen dat de meeste treinen slechts één oftweo

rUtuigeo tellen voor burgers, terwUI de andere gereserveerd worden
voor militnirell, ell dllt Jllen slechh van de trein kan gebruik maken
voor zoo,'er er plaats is in de rijtuigen bestemd voor burgcrs. Overigens,
op dc kleine IÜnen, vermeldt het trein~kaartje in dikke letten: .Coupon
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is geldig voor enkele reis in militaire lokaal·trein". Aan duachter.
zUde etaan deze voorschriftcn: "Het publiek heen geen recht op ver
voer. Geen enkele verant'WoordelUkheid wordt &ao,'aard voor persoon.
IUke \"eiligheid, "oor het bereiken der plaat. van bestemming, eOIl.
De rei. mag niet onderbroken worden" I).

De harde behundeli11g der 'werkluigmakers van Luttre.

h) Uet onvoldoende aantal treinen i. in werkelUkheid een der din
gen die do Duit.sche o"erhedon hot meest hindert (zie Frarlkf. Zeil.,
1G ,Februari 19 Hi, eente ochtendblad). Er etaan bij de werkplaataen
der llpoorwegen. bUvoorbceld op de rangeerlijnen "ao bet tation
van Luttre, honderden lokolllotiel'en ongebruikt, die op hcntelling
wachten. Maar de arbeiden op deze werkplaatsen weigeren te werken
voor de Duit8chers. Deze kUDnen verzekeren wo hard als 1.0 willen
dat de machienen door do Belgen horsteld, uitsluitend zullen gebruikt
worden voor .Bc1~i8Ch \'erkeer, mBllr wat zekerbeid geeft dit dllt zU
niet gebruikt zullen worden om DuitllChe troepen of munitie te ver
voeren bestemd om ollze broeders to dooden? Is het niet nlgelllCen be
kend dllt een overeenkomst sleehtll ccu vodje l)lIpier is?

'fen einde de werklieden in staat te stellen de Duitsebe aanzoekcn
te blUvl!n weerstaan voorziet men heli van de noodige ondersteuning tot
onderhoud hunner gezinnen. De Duitscher8 weten zeer goed dllt het dit
geld i. wat ben belet de werklieden tot overgal'e te dwingen. Daarom
treden zU dan ook op met groote gestrengheid tegen de peMlOnc-n die

zicb belutten met de uitdceling der ondersteuning. ln 't begin vaD
April 1915 wierlM:'n rij een dertigtal notabelen van Lnttre, NÎveUes
en omstreken in de gevangenÎs, als beschuldigd l'an hulp te hebben
verstrekt aan het personeel der werkplaat&cn van Luttre. Een Dnitech
ambtenaar verklaarde dat de gevangenen nbeh door de burgerlUke,
nöch door de militaire overheid ",·aren gearresteerd, en dat zü niet
voor de rechtbank zouden \'ersebUnen. Zie hier zUn brief.

De Erfprin. un Ratibor heeft m!j allecUI kunnen mededeelen en zeg
gen dat de geungcnneming geschied I. door de politieke politie. Noch
de burgerl !jko, nbch de militaire macht i. hier 0llBetroden.

neden namiddAg (Zaterdag l1.April) ben ik bij het hoord ûezer politie
gewOClt. Oaar hoeft men mij gezegd dat hot alleen eon veiligheids-

') Dew atll1Wüzingtn komen ook "oor In d, Gui,I. p"atiqu~d. roi. d~ tlJ"''llN
ltiCIJtioH d d. Iralt.porl '''' 8tlgiql<t.
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maatregel geld. Door deze gevangellneming wil men itekere invloeden
afwenden die deite hoeren uitoefenen, ?II die volBtrekt lIiet gewellBCht
waren.

Deze gevangenneming heeft dus goen enkele beschuldiging al. OOr1.aak.
•~r zal ook goon vonnis uit voorh'loeien, De zaak is inderdaad onaan
genaam voor de belanghebbenden j ilJaar niet gevaarlÜk.

(Oeteekend) TRI:ll8()Illi" I).

'l'e geltikcrttid verplicbtte mcn de gClUoontebeBturcn der omgeving
"LluLuttre cen bekeudmaking aan te plakken, wBarin de werklieden
werden aangemaand het work te hervatten.

Bericltt.

Op bevel der Ouitsche militaire overheid brengt het gemeentehelJtuur
"all Pont à Celleil ter kellnil \'&n de werklieden der Staau-werkplaauen
de algemeene arbeidnoorwaarden voorgelteld door de Dnitsche overheid:

.' De werken verricht in de werkplaats zullen allcon het bCrlItei bo
treffen vall het ma.teriaal dat bcatemd is "oor bet vervoer vlln BelgilChe
reiziger8 en goederen.

2°, Het gemeentebestuur zal aanteekening houden van de IW.mell der
werklieden en hUil verantwoordelijkheid tegenover deu Belgisoben staat
dekken met de verklaring dat zÜ voor gewold zijn bczweken, zooIlIs VRn
heden af aan bewezen i•.

a'. 111 het algemcon itullen de loonen uitgek.eerd naar gelang der be
kwaamheîd van de werklieden, moer bedragen dan vroeger, ten einde hen
in staat te stellen zioh op eigcn kosten tegen ziekte te verzekeren . .Niet
temin neemt hot Duitsche belItuur de kosten VRn geneeshcor en apotheker
op zioh in geul van ongelukken, en l in geval van werk·ongeschiktheid,
neemt hot allll bet beginsel van sclladeloos8telling zooaJs dat in Duitlch·
IlInd gebruikelük i •.

ol'. Indien dezo voorwaarden door de werklieden worden aanvaard l

itullen de gevllngenen onmiddellijk worden vrÜgelllten en de inwonen
zullen worden vrijgesteld van het l'orstrekken van onderkomeu, vuur en
licht aan 800 nieuwe Ouitsche werklieden en van het onderhoud van 1-10
uh lanen en hUil paarden.

á'. De uitbetaling 1'8n onderllteuningsgoldell aan de werklieden un
den Staat die niot gerekwireerd zijn

j
7.al worden \'enekerd door de Duit

sche overheid.

') Trimborn boen rcchtlgelcerdo verbouden aAII de Duitscho rogeerÎug in Bolgiü
("Nota "an J. M.)
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De Gemeenteraad.

Aanwezig: de beeren I!~,..neotte, Burgemeetteri Goonerta en Loir,
bepeRen; Laeroix, Del.nno:" Teraue, Uanon, RonDeau, leden.

Onder de beloften gedaaD aan de werklieden zoo zij toesiemden om
te gaan werken tegen hUD vaderland komt ook voorde inr!jheid
stelling der gevangenen. Men ziet dUB dat sa notabelen gevaDgen
worden gehouden om werklieden te dwingen arbeid te verrichten ten
bllte van Duitscbland.

Toen lIIen zag dRt do wcrktuigmRkctll volhardden in hun weigoring
om te werken, veroordeelde men de gc\'angcnon tot stl1llren op
klimmend tot drie mMnden gevangenis j vervolgens zond lllen als "be
stuursmaatregel" ccn hunner, den burgemeester \'an Nivellee, naar
Duirsc:hland,

Wat de werklieden betreft, men sloot hen op in waggona blootge
ateld aan de voUe zon op hct station 'fan Lutt:re cn behandelde bun
gez.innen op onmeedoogende wijze.

Den loon Mei verllCbecn CCD nieuweannkondiging:

ll(aoage, 15 Mei 1915,

De Duittehe officieren hebben aan de vroegere li'erklieden ....0 het
ar&enaal van Lutire hakend gemaakt, dat :til volstrekt niet gedwongen
zulten worden om te wllTken "oor het Duitaehe leger, en dat bun arhaid
alloon J:.al dienen om voor do Belgische lxnollring het 'fenoor ,ao roi:tigera
en goederen te yergemakkelijken. Al wie de oprcehthe.id ....11 een officieele
Duil.ebe aankondiging in twijrel ui trekken ui worden ,erTolgd, en :til
die blÜT6n weigeren onder Duitacb toellicht werk te verrichten noodza·
kelijk in het belang van bet Belgische 'folk, Itellen :tich bloot aan de kanl
om te worden gevangen ge:tct tot het einde Tan den oorlog en miasc.hien
zelrl nog dlarnll,

(Gel) BarGn '0:1 H.JUl..IUTU-LoXTCS,

Kapitein, Cbef van 't Bataljon.

Men traehtte dus de Belgen te doen gelooven dllt 1Ü konden ver
trou,,·cn op het woord \'Bn een Duit.seher. Dit wu natuurlijk vergeer
Khe moeite.

Wat deden de Duitschers toco? Zij zonden de wcrklieden !laar
DuitiSehlund, nuur het kamp van Sonno. Dnar slnngdo men er in door
stelselmatige toepassing "all ontberingen en slechte behandeling hen
ziek te DIaken co hun tegenstand tc breken.
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AI die reiten tün uiteengiltet in brocburco, in Itilte gedrukt te
Brussel in Juni en Juli 1915. Sedert dien zÜn zÜ opgenomen in bet
JMe en 1ge "cr-Rlag dcr .Belgische Kommill8ie van Onderzoek..

De lC1.er die geneij:;d mocht tÜn de waarheid te betwijfelen dOler
werkelÜk onmeulICbelUke maatregelen gilnomen ten opzichte der
werklieden van Luttre, wordt verzocht de DuitBe.he bekendmakin
gen te lezen aangeplakt in 'laanderen, om de werklieden tot arbei
den te d'A'ingen die zich beriepen op artikel 52 \"Bn de IT&agIlChe
Konventie (bI. 139 en 226). De behandeling der werktuigmakers van
Luttro ij nie18 anders dan de uit-voering der bedreigingen door het
Duit.acbo gezag aangekondigd.

De stopzetting VOl/liet verkeer te Mechelen.
Op de constructie-werkplaatsen van )rochelen ging IDen anders te

werk. DIUlr had lIIen ook behoefte aan arbeider'B om het spoorwegml&
teriaol te herstellen. Men "roeg er 500. Daar zU zich nictannmelddcn,
zoe\lt men hun adres en op oon goeden lIlorgen kwameu soldnten teu
bunnent om ben lJleum mjlitari naar de werkplaat.ecn te brengen. Daar
gekolllen, kruisten de werklieden de armen over de borst cu weiger·
den ieta te verrichten. IIen was genoodzaakt hen te laten yertrekkcn.
Hoe zou men hun onderwerping afdwingen!' :Yen schorlto alle "cr
keer in Mechelen:

Te )lechehUi.

De Gouyerneur-generaal hooft 90 lIei te lIeebelen een 1I'aafIChuwing
laten bekend maken, dat indien op Woonldag 2 Juni, 'I morgen. ten 10
uur, 500 bekwame werklieden,Yroeger in dien!!t io de .flenaleo, niet op bei.
'l'l"erk zouden zijn gekomen, hii zich dan geooodtukt sou zien dettad
Mechelen en de omJtreken te ,traffen door het Jtopzetten un alle ekono
mill,'h verkeer, zoolaog ab hei. vereilCbte aantal arbeiden het werk niet
had ter hand genomen.

Dit i. niet gebeurd. Er i. hier blijkbaar kWeltie un gezamenlijke over
eenltemming tot arbeid.weigering. Men hoon redenen te gelooven dat ien
gevolge der wAarteh u'l\'ing uitgevaardigd door den Irreiaeher "an MoeheielI
iedere yeretalldige burgor der .tad zich hoen kUImen overtuigen dit de
vorei.chte 1I'erkzaanlhedeo niet moeten gotchiedell ten bate \'aD het Duit.
ache leger,lll11ar oenvoudig ten behoove '0'''11 hot ekonomilOh verkeer dor
BelgilCho oovolking.

Ixn:e onvOflohoonbare handelwijze der werldioden VAn het arlleno.al VAn
Moeilolen hebben de loepauing Iloodig gemaakt Uil dwangmaatregelen,
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die reed. ter alg1!meene Irenni. gebracht zün door aanplakking en die in
werking zullen treden op aJuni de. morg1!n. om 6 uur.

Indien de be'follring .... n Mechelen ....n de wereld wordt arge.neden tot
op het oogenbHk .aarop zicb een 'ferandering zal,'foordoen in den huidigen
ontoelaatbaren toestand l heen zij dat te danken ..n de .taking der werk
Heden,

Door dergel!jlre umen.panningen, wier oonprong gemakkelijk kan ge
'fonden worden, werpt men op miJdadige wÜze twürel op de 'fooruemen.
1'&n ZÜn Exeellentie den Oou'ferneur-gcneraal 'fan het ekonomiseh lenn
in België te herstellen, tot IObade der gehoole 8elgilChe bevolking.

1.1, nelgiquelS Juni 1916.

Waarin bestaat nu dat vcrkeers~vcrbod. Ecn mededccling van

La JJûgjque zegt bet one:

In '" arsenaal te Mec:he.lrn.

6) De .poorwego'ferhedoo zullen alle Tukeer beletten nn perlOnen en
reizigen Tertrekkend ....n or.ich begeTend naar de ttarion! gelegen aan
de nuolgende lijnen:

Mechelen-Weerde;
Mcchelen-Boortmeerbook i
Mech6Ien~St. Kathelijne WaTer;
Mechelen~Capelleop den Bosch,

de eindJtationll inbegrepen.
lJet zal eiken.. burger, onder .traffe, verboden zijn genoemde station. te

betredeo.
b. Alle Terkeer nn wagen. (penonen~en nac.btwagens), fietIen, auto'It

buurltporen en scbepen, selrs in transito (uitgezonden! dooTfurt,...ao
IChepen) i. verboden in de .treek gelegen binnen de brug op den .traatweg
oaar Duffel, de Nethe on de Rupel stroomar..aartl tot aan de .men~

Tloeiiog met de Taart Tan BruMaI, de OOItelijke oeTer 'fan het kanaal in
zuidwaartllC.he richting tot Verbrande Brug, Tenolgenl de wegen ..n
Eppeghem, EleW}'t, Wippendriea, Berdsheide, Campelaar, Boortmeerbeek.
Rymenam, Wurgne., Peulill, lloogstraat, O. L, Y. "'....er. Buekheu1'CI,
Berlrhoe( tot aan do brug op den .traatweg naar Duffel.

De rails der buurtspoorwegen ~ullen worden opgebrokon aan de grenzen
der oofelll'ermelde .treek.

c) Er 7.81 geen uitzondering gemaakt worden op alinea b, tenzü Toor de
Ter'foermiddelen Tan het Nationaal Komité dienend Toor de Toonilllling
in IOTen.middelen TaD het Terboden diltriIrt
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d) Het bureau Toor paspoorten %81 gesloten ~iin.

[ndien het ekonomillCh le'l'en Tin Mechelen en omstreken dat ik bijtonder
heb getrtlcht te begunstigen, ernuig Uloot l!.iden onder bo'l'eDgemelde
maalregelen, dan ligt de eehuld en de 'IeraDnroordelükheid d..naD bij de
werklieden nn het arsenaal die door gebrek aan dooniehl zich laten bein·
vloedon door raddraaiers.

'ÁJ,8f'lf1i~, IJuni 1916.

De maatregelen werden :wo streng toegep18t dat de brou wers 'l'er·
plicht waren bun vaten bier door de !Itad/<Straten te rollen, wDder 'fan
een kar gebruik te kunnen makeD. en dal Kardinanl Yercier, die 7.Îcb
naar BruMeI moest bege\'cn,den ar!ltand ,'an )Iecheten naar SeWp6t te
\'oet moe8l oflcggen.

Kardinaal Morcier is Donderdag, aan do poorten van Mechelen, ge
mengd geworden in oon volksbetooging die aanleiding gaf lot oon liohle
woordenwi.eeling met de Duilsc.he wacht. De Kardinaal wilde !laar
8rullel gaan. "ij kwam te voot govolgd door moordere honderden lIer
soMn, aan de Duitsche wachlllO't. Overeenkom'lig de bevelen "roeg 1II0n

hem zijn v-pioren; daarenboven kon do wacht, zouder biizondero orders,
zulk 0011 monigte niet laten doorgaan. Eell der gee8lc1!.iken, die den Kar·
dinaal vorge~elden, prote.teerde tegen hel optredell, voJkouleu gewettigd,
"an den &Oldaat, en legen de maatregillen genomen tegilnoycr de menigte.
De Kardinaal en een klein aantal .... 11 het ge'l'olg konden doorga..n. Buiten
de .l.d deeg bij in oon rijtuig dat hem Dit BrDDeI was ie gemoetgesondl"n,
en 'Iervolgde :lijn toeM. J>e oonuk van de becooging midden (lP liraat
i. het reit dat tengevolge der Ilaking 'an de Ipoon..egarbeidel1l Yoohelen
sich nog stef!dl buindt in de IWne lI'..r aUe verkeer per u Terboden il.

KjjlnÎfdl~ I'(ll.b::ellung, Ift Juni t 915, Oorlogleditie.

Welk een eigenaardige wüze om werkeloozen te straffen die wei·
geren hun nderland te verraden I Ln o\'ercen.temmÎng met hun
rcebubeginsel "datde ontlChuldigen moeten IÜden met de scbuldigen"
(bI. 74, 165) troffen onze vijanden ook de warmoezeniers uit de om
elreken van ~Ieehelen en beletten hen hun bloemkooIen en rabarber,
hun erwten en 88pergesI\lIn de IlIArkt to brengen.

Nft verloop van eenige dagon hief do Gou\·ernour·generaal het \'or·
bod op. MAAr daar hU het niet wilde laton voorkomeu alsof hU V(lII zÜn
\'ooruemcn bad nrgezicn, hoo ollrede1lik dat ook .....os, liet hil bekend
maken, ten einde zich groot te houden, dat een voldoend aantaillr·
beiden het werk had hervat.
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"eriek!.

Daar een Toldoend aantal werkliedcn lticb heeR aangemeld aan de werk·
plaalten der lpoorwegcn te Mechelen worden de Itrenge maatregelen uit·
geTaardigd in mijn aankondiging Tan 80 Mei j.1. buiten werking geIleid te
beginnen met den naeht Tan 11 op J2 J uni, te middernae~t.

Ik behoud mü Toor. dew maatregelen onmiddellijk wederom in werking
te brengen, indien het aantal werklieden zou. Terminderen in zulke male
dat daardoor in de werkplaatsen be' noodige werk Toor de blDdbuing nn
het lpoorwegurkeer in België zou worden Tcrbinderd.

BruneI, 10 Juni 1915.

Der Oeneral·Gouverncur in Belgien.

~~reiherr 1'011' BI"III'O,
Oellera\-Obent.

(Aangoplakt te Brussel).

lntusscilcn kOIl het baron von BiS8inp; niet onbekend z!jn dat geco
enkel van de werkweigcriUl.r& nln het arsenaal zich aa.n dell arbeid had
l.Jege\'ell i de oenige werklui die de DuitBchers hadden kunnen aan·
werven "'(lren werkloozcn vaD Lief, Boom en Duffel, die nooit van
te voren een voet in de werkplaatsen gezet hadden. Daar men hen niet.
kon gebruiken voor bet herstellen Tan bet materiaal liet men hen
loopgraven maken in de buurt van Sinte-Katbel!jne Waver en Duffel.

De werkliooen die de soldaten met ge,,'eld naar de werkplaatsen
geleidden, vertellen dat de eoldaten hun gevraagd hadden toeh in
" hemels naam het werk niet te hervatten, want, 'Zeiden ze, dan 'Zou
den ze van Mecbelen naar de Yser moeten, een vooruitzicht dat hun
groote vreet inboezemde.

De ope" brief van den Gouvemeur-generaal.

net is Ollb"Ctw!jfeld ten gevolge der gebeurtenissen te weveghom
·(bl, 140), Lutlro eo Aloehelen dlltde Gou\"erneur-gellerfti&1 den open
brief schreef, die 'Zooveel \'rool!jkheid veroor7..aakte. Zie hier eenige
poasagos:

Wal ook het lot moge zijn welke de tookomlt Toor België hooft weg·
gelegd, Toor het oogenblik is hot geplaatst onder Duitseh beheer, ouder
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mijn bestuur, krachtens het volkenrecht. Jedere Belg dio aan dit bestuur
gehoorzaamtofzijn pogingen ondersteunt, dient daardoor niet de bezat-
tende macht maar zijn eigen uderland. Jodere .Belg die het bestaande
bestuur tegenwerkt, doot geen nadeel aan het Duitsche Keizerrük, maar
aan zijn eigen tand, aan België zetf, en zulk een wijze vaD handelen ill nooh
moedig nOch vaderlandslieTend. Hij die met atle kTacht meewerkt aan het
algemeen welzÜl;l met de bezettende maoht zat nooit op eerlijke wijze
k"unnen bellChuldigd 'Worden Tan onderwerping aan den vreemdeling of
YRD verraad jegena zijn vaderland.

Ik Traag niemand zijn idealen te verzaken of op huiohelaohtige wijze
zijn overtuiging te ontkennen.

Brussel/IS Juli 1915.

De Gouverneur·generaal vlln Belgie,

b'reiherr vo!\' B1UIlIO,
Generaloborat.

U BruulloiA, 26 Juli 1915.

b) lid organistereml talent der Duitschers.

"De voorspoed op hot gebied van nÜvorheid en handel", welke
l3elgië op het oogenblik geniet is te dankon nan den onbetwistbaren
geest van organisatie der Duitsebers. "Dit gevoel van tueht en orde
dat de vreemdeling bescbouwt als militairisme" (VOM, Zl'it, 12 Fe·
hruari 1915, ochtendblad) heeft de rcllcf\'e--officieren in sto.atgesteld
zulke wonderbare dingen te doen, dat de heer Oswald Fr. Behuette,
korrespondent van de Chicago Daily News (zie K. Z., 6 Mei 1915,
eerste ocbteud-oditie) nauwelijks de woorden kan vinden om ze te be-
schrÜ ven j .men bcgrijpt, voegt dezelfde dagbladsebrüver er aan toe,
dllt de regeering die te ]]a\'re verblijfboudt, met kwaadwillig oog bet
succes aanziet waarmede bet Duitscbe bestuur opnieuw in België hot
leven de moeite waard heeft gemaakt".

Knevelarij.

Zij zijn inderdaad bewonderenswaardig, de officieren die ons land
besturen. 'Vilt gÜ een bewijs P Dnar du Belgische ambtenaren van
Bruggen en 'Vegen weigerden aan de Duit.schera te gehoor:r.o.men,
lieten deze het herstel der wegen over aan de leiding hunner officieren
van de genie. Het zijn natuurlijk Belgische ondernemers die de wer
ken uitvoeren. Op de verharde straatwegen wordt het aanstampen der
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steenbrokken1 dat vroeger 0 fr. 18 tot 0 fr. 22 de vierkante meter
kostte, thans betaald met 0 fr. 60 tot 0 fr. 65. Een goed zaakje, zal
men zeggen1 voor de aannemen en bun perIOneei. :Nou! .lIet vel'8cbil
,'erdwünt in de zakken der officieren.

Konflikten tusscheu de machtefl.

Deze wüze van bandelen leidt natuurlijk tot geschillen tUllllCben de
onderscheiden besturen, Wü hebben boven (bI. 179) roods gezegd dat
de stad Brussel veroordeeld werd tot de betaling van een half IUillioen
boete, omdat de burgerlijke en militaire machten met elkaar in atrüd
waren. Wij hebben ook reed8 ecn ander feit "crmeld (bI. 369) met be
trekking tot de gevnngenen van NivolIc.: nbch de militnire nbch de
burgerlijke overheid had de hand gehad in de a!lDbouding j er bolItant
dU8 een derde maeht1 do politie-waoht. - Maar deze gevangenne
mingen welke bet militaire gezag niet gedaan beef~ kan zij ongcd88n
maken 1 Tolgens de IUlnkondiging van Pont ACellee (bi. 370). De ge
vangenen werden ten ,lotte veroordeeld door de militaire oTerbeid
van Bergen (bI. 371), in tegenstelling met hetgeen beweerd W85 door
den heer Trimborn1 die tot het burgerlijk bestuur ,..an Bru8lel behoort
(bI. 370). Toen de veroordeelden te Ni,..ellea terugkeerden had bet
bestuur geen be..elen ontvangen en maakte hot bezwaar ben weder in
de ge,..angenia te zetten. Deze ..erwarringen getuigen vlln geheel iets
anders dRn van dat aohitterend organisoerood talont, dat mon 0118 wil
opdringen al8 het hoogst bereikbare, op b stuurljjk gebied.

Opheffing van het bureau voor koste/oaze schattinge'l.

Om den indruk te ge"en dat zij alleen in ataat zijn de raderen der
Belgische ekonomiac.he maehÎne weer aan bet draaien te brell~n, be
gonnen de Duitllcbers met al wat bestond te ontredderen. Een groep
van advokaten en witkundige.n bad een bureau geopend met bet doel
gratit sebattingen te maken over de achade door den oorlog aan b"triun
toegebracht. Oe.w groep werkte tot elln voldoening1 totoonllklaps in
:Maan J915 de Duitachen bellioten zichzelf daarmee te OOlaaton.

Bruaaol , 6 Maart 1915.

Ten einde den wederopbouw to heapoedigen van de gebouwen dio ten
gnolge dor oorlogigebeurtonilllen vernield or zwaar be&chadigd :tiin, i.
besloten:
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Op aannago van belanghebbenden kunnen do beechadigingon van
allerlei aard aan gobouwen toegebracht ton gevolgo van oorlogsgebeur
teni,",n worden uItgesteld door een kommilllie.

Deze ilu.mengesteld als Tolgt:
Presidont: De de8kundige burgerlijke-koOiminaris bij den kreis-chef.
Loden: Tweo dOllkundigen-bouwkundigon.
Deze twee loden zulleD worden aangowezen voor het rCl!sort '-Uil eiken

krei8-chef door de oostendige depulatie.
Hot onderzoek waartoe de kommiS8io zal ovcrgllll.n moet beperkt blij ven

tot vaststelling van de grootte der sohlldó, lIlot Rnnwijûng dor noodige
gronden, om desnoods later hot bedrag der .ehade 10 bepalen.

De onkosten Rail het work der kOlllllliuio vorbonden komen ten lute van
den llannager.

Deze 7.al eon borgsom nlOotoll .torton welks bedrag bepaald zal worden
door den voouittor der kommiuio.

Als bet bedrag der onkosteu lager is dan de ge8torte80m zal het ver
schil aall den lIanvragor worden teruggegeven, na voleindiging dor lohal
ti lIgs·formnl ilei tCIi.

DcChefvan bet burgerlijk beduur bij uon Oouverlleur-generuul hooft
\'olmacht om onder mijn goedkeuring de noodige maatregelen Ie nemen
voor de uitvoering vun dit besluit.

De Gouverneur-generaal van Belgiü.
I \' a, Kos 658/3. - 1

(Get.) Baron VON BI8;>INO,
Kol 0Ilo]·golleraa I.

Zie hoe zü het aallpakken i hij die de schade willtuell opnelllen RRII
zÜn woning berokkeod, moet beginnen met geld te storten j dan zijn
de onkosten VlllI onderzoek 'ten züllon laste. W I\t beteekcnt dnt de
J)uitschers 111\ eerst een huis te hebben in brand gestoken en den eige
nRar tot arrlloooe te hebben gebracht, dRn Ilog eischeo dat deze VRn te
voren do ilchatting der toegebrachte schIlde betalen zal.

De (lfschaf{illg Ua/I het leidend Comité VU1~ het Belgisch
Roode Kruis.

Een ander voorbocld van afi:lehnft'ing van een organisme dat werkt
op normale wijze. Van het oogenblik dat zij Brussel bezetten mougden
do Duitschers zich in de werk1.namheden "llU het leidend Roode·]{ruia.
kemité en benoemden daarin een afgevaardigde. Vervolgens wilden
zij het Roode Kruis noodzaken buiten zijn bevoegdheden te gfUln 1 die
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nauwkeurig omlloCbrevon :tUn door de internationale Konventie ge
naamd: Ko"terltie t700r de rtrbdtriltg OOK Itee lot ratl gewoK'ü" eli

ziektft i,. d, Itgtr. t, celdt. Welnu, nOCh in den tebt van 22 Augustus
1864, nbch in dien vnn 6 Juli 1906 is cr kweetie vsn iets andel'5dan
vnn solduten gewond in den oorlog. OngotwUfeld is het gooorloofdi\lln
het Rooae Kruis van elk land om zUn werkzaamheid uit te strekken
tot behoeften die ook in vredestijd bestaan; in Belgiil bUvoorbeeld
heeft het Roode Kruis, ambulancen be&ehikbaar gesteld op de inter
lIationale tentoonstellingen. Maar het blijft niettemin waar dat zUn
eucntieele taak, de ecnige dio door do internationale Konventio gc
regeld is, beltaat in de ",erbotering "RU het lot dor 1I01dnten, slacht·
offers '·IlD don oorlog. TIet wlle dus ongeoorloofd bet een andere mak
te willen opleggen, co het bU'". te verplichten om te zorgen. voor hulp
en besehermin~ aan vrouwen gedurende hfUlr bevalling". net Roode
Kruis van België oordeelde met bet '·ollte recht, dat het nu jui.t in
oorlogstijd niet do gelegenheid WRe om nieuwe bemoeiingen op zich te
nemen, en ,"ooral niet om daarnnn desommen te ooetcden,grootendecle
voortkomend uit bijzondere btidrngen, die hot waren toevertrouwd
,-oor hulp Ran do K<lwollden; het weigerde dus zic1l in deze znak te
begeven. Na lange onderhandelingeu onthief do Gou,·crncur-generaal
het leidcnd Bclgi8(h komité van zUn werk:tall.mheden en maakte zich
meester van de kM, ten bedrage vfm 2:;9.030 fr. 68 I).

Brtt8ltl, 18 April (OO,·ciul). - DoGou,-ornour·generllal hooft zich ver
plicht gcaien het leidend Komit6 TaO bet BelgilCho Roode Krui. V811 zÜn
wermllmhoden teonl lun en het bestuur der.!'!r organisatie toe Ie Ter·
trouwen aan den grallfllah:feld.Trachenbcrg.

De reden lot dit belluit i. de weigering Tan hel Komil6 om methodilCh
mede te werken, 'folgen. de voorlChriften Tan den Gouverneur.generaal,
aatl werken van liefdadigheid '-an dringenden Rard.

leder die 0llrooht medolÜdcn gevoelt met ongelukkigen behoort to bc
grüpcn dat onder do huidige om.tandigboden het Roode Kruis zich niet
uiuluitend mag heJ.ig bouden met gewonden, oorlog-ionlieden en cenigc
andere ....erken Tao min of meer beperkten a.rd. Daar het ltoode Krui. in
oorlogstÜd de ceotrale iOllellintr i. Toor weldadigheid voor bet gchoole
land, moel het zich teo plicht rekeoen hulp te verlcenen om alle ellendo te
lenigon waaronder hel gchools 'olk IÜdt ten ge'folge 'fan dell oorlog. De

') Dil i, het btdrall' KtlIlMmd door de Duilscben (Yerg. no. 13 ""0 de L'Holia"df)
Rtl,.. ~n blad lIilge~'ell door de Oaiuehen).
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OOUTerneur·generul wenlChte dit doel te bereiken Tolgenuen methodisch
opgezet plan en had meerdere beToegde perlonen belast om len bate t'an
bet BelgilChe land de pnktilclle resultaten un te wenden der interna·
tionale yergaderingen ..n betRoode Krui. bijzonder ..n deyergadcringen
,"an Weenen, St.. Peterlburg en Londen.

Het nieuwe centrale bestuur nn het Roede Krui.:zal tracbten met mede
werking der proTinciale inrichtingen nn weldadigheid dit Ilobele idee te
Terw81enlijke.n.

La BdgiqUL, 19 April 1915.

Laton wij terstond zeggen l dat het Ccntrnalbeetuur van het Roode
Kruie, gevcetigd te Genèvel het Komité VBn Brussel in het gelUk
8telde.

Circulaire gericht door het nestuur van het Roode Kruis van
Genève aan.1 de centrale komHes der geheele wereld.

Aan dt BUTen Preftdtntm m lt<kn de Ctnlral.e KrnniJl'~an Iwt
RoodI Kruu.

Oenbe,8Mei 1915.
Mijne booren,

Bij besluit ..n U April 1915 boon Baron 'fon BiuiRg, Gouverneur·
gonoraal van België, do ontbinding uitgoeprokon nn hot Centraal Komit6
van hot Ronde Krui. van België. Deze ontbinding il mooegedeeld aan het
leidend Komit6 ,an BrU!101 dat "at'ond, 16 April bijoon wal gekomen in
zÜn gebouw, 93 Koniugttraat, te Bruue.l. Het geheele bezit on de boeken
nn het Roode krui. wordt geeteld in handen,..n den Gedelegeerde,..n
den OouTerneur, graarc. Hatzreld, die nu met het be.tuur belaat i•. Dit
betluit kan door de openbare maeht ....orden uitget'oerd. Het trad dan ook
onmiddellijk in werking.

De reden ,..n dezen maatregel rou zÜn, ,olgen. het Belgische Roode
Krui&, zijn weigering om deel te nemen aan een werk dat bet Duitaebe
gouvernement in België in.telt onder den naam,..n .H lilp en bescherming
aan Trouwen gedurende haar benlling," een werk dat buiten de grenzen
ligt door do .tatuten aangegoTen ....

Mot deze weigering olllllieh aan to sluiten bÜ dit werk "'0 hulp en he
IebermÎng aan 'Houwen, hoe belangwekkend ook, hoon het Centraal
Komité,..u Brussel niel, anderl godaan, dan zich 'trong gehouden aall de
voortehrifteu. In onze hoedanigheid ,..11 Centraal Komit6 en bowaarder
der traditie. on beginlelen, dio de oonheid en do kracht TRil bet Roode
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Krui. gemaakt hebben, kunnen wti dit .Ieehu goedkeuren. Daarom dan
ook, in diexelfde hoedanigheid, protesteeren -ü kracbtig en luide tegen de
ontbinding nn het leidend KOlDiW nu Bruuel.

Voor het Internation..1KomiM Tan het Roode Kruis.
De Pretident,

OUlTucAoo•.

'fen einde zyn onwettige houding te rechtvaardigen heeft de Duit
eche o"erheid oon bijzonder blad opgericht, Het Rood~ Krui" ..offi
cieel bulletin van het Ronde Kruis van België", in 't Vlaamseh,
Duit8Ch en .Jj'rRllsch. Dit bind blijft steeds voorwenden dat het Bel
gieche Komitó wettig ontbonden iB, omdat het weigerde .. het "olk bij
to stunn in do huidige droeve omstandigheden."

Vergeefs eehier trachten de Duitechel'8 ons te mi!ileiden omtrent
bun plannen. Zij weten ,.eer wel dat bet nationale Komité voor

toun cn Voeding, t.onder eenig ondef1lCheid te maken alle liefde
werken steunt die zich daanoor aanmelden (t.ie bI. 202).llet ware
doel onzer vijtlJlden is het Nationaal Komité voor Steun en Yoe
ding te vervangen. Dit Komité is een bijzondere sticbting, waarin
zy niets te zeggen hebben en die hen grootel{jk. hindertj op zijn aller
meest kunnen zij trachten te doen gelooven, dllt de voorziening van
levensmiddelen mot bUllne hulp plaste hoeft (Iltlokoodiging ,'ao 9 De
cember 1914). Zooalslllen begrijpt, is dit hun niet genoog. Ook is bun
wezenlijk dool, dat zij echtor niot bekollllen, zich geheel Ou al mee.ter

• te nlaken van het Nationaal KOlllitó Olll ook daar huo organi8CCrend
talent aall den dag te leggen. I)c 40.000.000 I>cr maand zijn niot ge
noog voor hun vraatzucht. \Velk eeD onafzienbaar vel'8chiet van geld
afperl!oing zou zich voor hen openen all zij de hand konden leggen op
do leven.middelen-voorziening in Belgiiil

Deze geheele zaak \'80 het Roode Kruis ia behandeld met een ver
bazende dubbelhartigheid - verbazend zelfs voor OM die tocb be
ginnen gewoon te raken aan hun leugen-politiek. Maanden lang wer·
den onderhandelingen gevoerd tU8llChen het Belgi.acb Bestuura-Komitó
en het Duitsch gezag, vertegenwoordigd door den graaf vou lIatzfeld
Trachenberg. Bij elko zitting kwam hij 8andmgen metnieuweeischen
van deo Gouverneur-generaal, mfLllr tolken. voegdo hij er bij, dat hij
slechts handelde met weerzin, en dat volgOOI! zij ne mccllillg do eisehen
onvel'8choonbuar warenj allccn, niet WRar, hij moestgehoorznmcn.
(Dat is o,·erigcns do kla811ieke wijze "RO doen: telkens als oon Duit-
.cher ccn laagheid begaat, verschuilt hij zich achter de tucht.) Deze
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hinkende bernndslng'ingen dil urden tot 16 April 1915. Op een 'Iaatste
weigering vno het bcsturcnd &Igillch Komité om zUn bevoegdheden
te o"erBchrijden, liet Graaf ven I1ntzfelcl-Trachcnbcrg het ontbin
dings-dekreet voorlozen,

En nu komt het toppunt "uu onbcschl\.l\mdheid; nadat de Gouver
neur-gcneraal hot Belgische Komité ontbonden had, omdat het geen
nlldoro tank op zich wilde nemen uan die welke door do statuten wor
don aangewezen, proteateert hU daarna tegen de beschuldiging vun
gcëischt te hebhcn dat de fondsen "oor ander werk zoudeu gebruikt
worden I

N°, 196 van E' P.:èfw Brfgt, van 1 :\fei 1915, oe8preekt het bevel gegevon
door dell Gouvorneur-generaal om hot be8turend Komité van bot Belgische
Hoede Krui, te ontbinden en zioh meester te maken van de kas, die meer
dan 200,000 fr, bedraagt. Het Quitsche bestuur acht het benedou zijn waar
digheid om te protc,tearen tegen de lasterlijke aantijging van dit blad, dat
beweert dat de in basIlIg genomen fond,en zouden gebruiU worden ,'oor
andero doeleinden dan voor do Iiddewerkon die tot het Roede Krui, in be
trekking ,taan, maar het acht het niet noodig er deaandachL op te vestigen
dal de ontbinding van het BOituurl-Komité niet alleen te danken is aan
llÜn weigering 0111 te blijven medewerken voor liefdadige doeleinden,
maar vooral aan ern'tige aan wijllingen die het vermoeden wettigen dat de
leden van hot Komitó een %okero politieke aclie uitoefenden.

L'EcIuJ cU la Prme Intunationale, 6 Juni 1915.

Om over de gebeele zaak zand te strooien komt onmiddellijk de
nieuwe beachuldiging: nnmelUk, dnt "de leden vnn het Besturend
Komitó een zekere politieke netie uitoefenen". Het is vaag, zoools
meD ziet, maar dwnom des te genarlijker.

Waarlük, de aanslag gepleegd op het Roode Kruis gant de gewone
onsamenbangigheid van den Duitseben organisatiegeest te boven,
çan dien geest dien men genoemd heeft "de georganiseerde deser
gani&ntie"o

0) De houding der Belgen tegetlOr:er de Duitse/lerso

Onze vijanden ,'crspreiden hetgeruebtdatde betrekkingen tusschen
de inwoners ell de bezetters zich veel verbeteren, dat de Belgen de uit
dagende houding hebben afe:elegd die in het begin zoo onaangenaam
was, Zü beweren ook, dat roods op het eind 'oaD Oktober de Antwer
penaars bun geen afkeer meer betoonden (Kiiln. I'olksz" 30 Oktober
1914, ochtendbla.d), I) In waarbeid, zü blnffen als zü zeggen dat men ben

') Andllre echter die miuchillll cerl[jker zÜn bekennen nog op bet einde Tall 'lIei
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blikken vol hant toewerpt. Blikken vol hlU1t! O! neen,eellvoudig blik.
ken van verachting, alll men toenIlig niet Bnden kan doen dan hen
aanzien; maar gewoonlUk: wendt men den blik vlln hen af,e,enalll men
hun muziek den rugtoedraait(bl. 2i6).Wanneerte Luik, Brussel,Ant
werpen, )techelen, een officier het woord richt tot een Belg, doet deze
alsof hU hem niet hoort, of wel hU 'legt dat hU geen tUd heert om met
hem te praten, of hU antwoordt in het Y1aaUlllCh, of ""el na in tebU n,
met de grootllte beleefdheid DBar hem geluillterd te hebben, laat hU
hem daar Btll.an zonder een woord te antwoorden. Ziehier een tnillCh
staaltje opgemerkt door een lJollander:

Men .ehrtift on. uit Roosendaal;

Een oogenblik Inter hadden wti een kenmerkende ontmoeting. Op ver·
zoek van oen ge\' luehte familie zouden l'I'e gMD ziell ofhaar huil ongodeerd
WilS, orgool in eon IlrMt, die we niot kondon.

't Wag loeg op de K uogtloi.
Ma/tr dRar kwam oon hoor MOl on terwül do ohaufFeur reod8 rom do, riep

ik: ,Ocb meneor .... meneer kUilt u on8 ook ...." MaRr do voorbijgangor
deed of hij niet hoorde, en keerde mot vennelden pal terug. Wii haüldoll
hem in, bogonnen weer te vragen.

J'ti haalde de IChoudor'l op, antwoordde even ,Comprend. pa,," en ont·
week on. opnieuw.

Toen begreep ik:. \Vij tgn Nederlander'll" riep ik bern na. En meteen
.tand hg Itil, grootte, kwam naar on. toe .

•Duibehen antwoord ik niet, nooit!"- zei hij met felien nadruk.• leder,
die mij .at vraagt, krijgt op lijD boogst : ComprendJ pa.". Maar inmiddel.
ut bg al naut den beltuurder, Om on. te toedien.

•\1. R. C., 20 Oktober 191., oehtendblad.

De dames antwoorden het meeat, maar alleen om de Duif.8ehen te
vragen, haar niet aan te spreken. De officier die deo weg vraagt kan
er bUllll. wker van zUn dat hU in een verkeerde richting gezonden
wordt; als hU op het balkon van een tram stapt, keeren alle reizigers
bern den rug toe, en dat omdraBjen heeft plaatslDctdejuisthcid en

1916 dllt dfl houding der Ant.erpen...... ook el'en l'Ö_ndiggilblel'en I.. (Zie het
artikel van Dr. Julill' Burghold in dfl K. Z. van 29 blei 1IIlI, editie 1'Ion I ure).



384 UglAut'S VJo;llZET n:OES" 1)1,: DU1T8<:IU; QVERlli;EItSClllSO

regehnatigheid mD een reRexe beweging. Oe Duitseher die een ,·oor·
b!iganger naagt hem z!iu sigaar te IeEmen om de z!ine aan te steken,
ziet daarop den aangezochte met afkeer do eigaar weg werpen die door
een vU_nd is aangeraakt. Het kind dat een officier durft liefkozen,
wendt met ,-erontwaardiging zgn hand af en maakt de leel!inte gri
massen die het kent.

Kortom, zü genieten de algemeclle .ympathie.
lliuchien zal men zeggen dat deze manieren alleen \'oorkomen in

steden die weinig geleden bebben. Volstrekt niet! 10 plaatsen die
grootend(..aels "erbrand zUn. zOO8I. Dinaot, Aarsehot, Eppegbem eD
Leuven gedraagt de bevolking zich op nog meer karakterietieke _·ijzc.
'fe Dinallt zingen de kinderen uit alle macht oon ~lar8CilIai8C met
nien we woorden, duidelijk anti·Duilsch, waarin veel "oorkomt over
zwijnen.

Officieren te Leuven, die een pbonograaf Gloria· Vjkwria lieten
spelen, hebben zich dat genoegen in Juni 1915 lIloeten ontzeg
gen omdat de voorbUgnngers het refrein begeleiden lIIet andero
woordon: Gloria, lIalia. Tc Eppeghcm Ol} Aarschot spelen do kin
doren soldaatje, met Belgische politie-mutsen op 't hoofd en onder het.
zingen der BrabllDçonne. Yen 7.oU :r.eggen dat het gezicht der gebln
kerde puinen, verre mn de Belgen oonee8d te maken, zooals ouzt:!
beulen gehoopt hadden, integendeel hun geest vaD verzet aanscherpt,
en dat de zekerheid der eind-overwinning volkomen uit den goost des
volks de herinnering heeft wegge't'aagd van den aehrik, ondergaan ten
tijde der moorden en brand.tiehtingen,

.siet alleen i. de BeJgieehe bevolking er ver van af met hen te
"erbroederen, zooaJs zij willen doen 8Oloo,.en, maar zij 'ferzuimt geen
enkele gelegenheid om hun haar gevoelens kenbaar te maken,lIcn
moet niet uit het oog verliezen, dat als wij opzichtig een strikje
dragen in Belgische of AmeriiaaDBCbe kleuren, wij daarmede oon
tweevondig doel nastreven: blijk ge'fen van onze gehechtheid aan on.
vaderland, of \'ao onze dankbaarheid tegenover ~<\.merika, en tege
liJkertijd den Duit8cher woedend maken. Juist met hetzelfde doel
worden de kleine afbeeldingen in celluloide van den Koning en de
Koningin in het knoopsgat gedragen, Nadat de Duitscbers Burgc
mcclter Max in Duitschland hadden gevangen gezel, begonnen veel
Dru8!lelanrl :r.ijn portret te dragen. Dit W88 hoogst onlUlngeolUllD nan
onze vUandell (Klit,.. Volksz., 30 September 1914, ochtendblad), mnRr
daarOlll juiat gillg men voort de kleine medaille te dragen, totdat de

•
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do Duiteche politie-agenten met geweld de verwydering daarvan
ei.schtcn.

Er zijn nog DuitBebeMi die voorgeven den zin dezer protesten niette
begrypeu, bij"oorbM!ld, de heeren von BiMing, vader en ZOOD (bI. 415)
en do beer Walte.r Nissen, Brull8ebch korrespondent van de Dii#.
GtH.-Anz. Ziehier een uittrek8CI uit de korrespondentie "au dezen
lnatste, gedateerd 14 Juli en opgenomen in het nummer ",an 23
Juli 1915:

~De opinie in België 'fOrdt nn dag tot dag meer Tenoonend. Belgiij
kan op bet oogenblik vergeleken worden met eene ,.roow, die tegen bur
."i1 begint liet te bebben, en die uit trot.cb en Ipijt zoo ba.rd. moge.lijk
,neen!" roept, uit Tr&el dat men zien ..1 wat in bur omgaat Mur men
ziet hel, niettege.nltaande die Ilrikjes in nationale kleuren, en juilt ten
ge'folgo dunau."

18 dit ongeneeslijke verblinding POf is het de unuitroeibarc leugen
goestP 'f'\iifelt de hoor 'V. Ni88ell werkelijk MD den eruet onzer nnti·
Duiteche betoogingeD1' Gedurende de omauden dat hU in OD8 midden
leert, moet hij tooh gezien hebben, dat wij atelllClmatig all(,-8 doen wat
den Duitsc.beMi mishaagt, totdat zij verbod&-besluiten bekend maken.

Ziehier een laau.to staaltje dat geen enkelen twijfel kan laten
beataan omtrent de gevoelenl der Belgen. In Maart 1915 organi
lloorde de Duitaehc o"erbeid oon oonccrt in de Munteehouwburg te
Brusscl. Er waren slechts drie bekende Brussclanrll tegenwoordig en
onder hen een profe880r aan do Hoogeachool vaD Brull8C1. Deze umd
hem teretond een eehrüveu van afkeuring, en hÜ is in den ban der
betere kringen.

d) De acerkwijzen rcm het Duitsche bedlfur.

De voorgaande bladzijden hebben den lezers reed. geleerd dat de
DuitllChers on. niet gewend hebben aan veel zachtheid of oprechtheid.
Tot DOg toe hebben wÜ de aandacht niet gevelligd op hun bestUllMi
manieren, die toch wel ,-erdienen dat wÜ er eeeoogenblik bij .tilstaan.

De z8delijke lJastberadenheid der Belgen.

Eer wij dllllrtoo overgaan, moeten wij CCMlt den geelt der Ul·lgc.n
d()('11 zien sedert de maaed Augustus of September I () lol. Afgesneden

2~
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viln allo verstandelijk verkeer mot het buitenland, onh·ll.ngen wij
slechts in 't geheim, met gevaar onzer vrijheid en zelfs van oos leven,
onafhankelijke bladen. lederen dag daarentegen komen bladen, door
de censuur gezuiverd, en slechts berichten bevattend - zoor dikwijls
vll.lsehe - die gunstig zijn voor Duitscblll.nd, hun langzaam vergif in
druppelen in onze hersenen. Maar het komt er niet op aan i OO7.e be

. volkingen gaan steeds voort alle pogingen tot oneenigheid en ont.
moe<liging af te werenj zij trekken den riem liever Wilt barder aan,
dan dat zij gaan werken voor den vijand i zij bebben volhard tot
het laahte oogenblik toe, onze kleuren openlijk te blijven dragon;
kortom zij bebben onvt;lrzwakt en onwrikbaar bet vertrouwen be
waard in het goed recht en in de eindoverwinning.

De bladen van O\"(lr den Rijn zijn vol \'nn bewonderende artikelen
over de vastberaden beid van geest vaD het Duitsehe volk, dat ook, toe
stemt in zekere ontberingen om bet suooos zjjner wapenen te verze
keren. Het is wat J DlUlr ginds worden zij onophoudelijk gesterkt door
hun binden, bun predikanten en priesters, hun onderwijzers, hun
redelllUltB, door tallooze broeburen j men verbergt voor hen zorgvuldig
alles wat maar eenigszin8 hun "lllItberadeoheid zou kunnen doen wan
kelen. Daarenbo"en zijn zü gewoon geen andere meening te hebben
dan die welke de overheid hun levert. Verzwakking onderdieomst8n
digheden ware onbegrijpelijk. 'l'en onzent daarentegen wordt alle8 in
het werk gesteld om ons te ontzenuwen en neerslachtig te maken. Het
minste succes der Duitaehe legers, wordt een lIalgeheele verplette
ring" van den tegenstander; de terdoodbrengingen van Belgen die
hun vaderland geholpen hebben worden terstond oyeral aangeplakt;
meer nog, men belet on8 op allerlei wüze om goede tijdingen te
"ersproideo en vertrouwen te prediken. Dat, niettegenstaande dit
alles, de Belg zijn kalmte van geest en zeIrs zijn opgewektheid
bewan.rt, is bijna ongoloofelijk, maar bet Î8 WlUlr.

liier is een bevolking, die mon 8telselmatig het gerîogste troostende
nieuws weigert, waaraan men integendeel allel! met volle handen aan
biedt wat V(lO nature geschikt is om )1a8r te ontmoedigen, die alle
oogenblikken zich moot inspannen om niet tot wanhoop te vervallen;
hier ia een land WlUlr het streng \-erboden is iota te ondernemen om
degenen op te monteren die een voorbijgaande ontmoediging onder
gaan, of om steun en zekerbeid te geven ann ben die zich bedreigd ge.
voelen. Is het niet duidelijk dat zeIrs zulke armzalige zielkundigen
als do Duitschera hun toevlucht zullen nemen tot vrcosaanjaging
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om zulk een volk te buigen naar hun wil? Alles wordt tot misdaad
verklaard en tegen .1 die misdaden dreigt men met de zwaante
atraffen j men ~t zelfs zoover 'faO dengene met deo dood te be
dreigen die .,'falsÇbe bericbten" verspreid hooft (bI. 821), dit ....;1
zeggen, die aan zÜn medeburgcl'tl berichten boon meegedeeld welke
den Duil:&chen mishagen.

NaMt de gerecbtsho\'en die \'eroordoolingen uitspreken welke open·
baar gemaakt worden, zijn cr ook geheime gerechtshoven (bI. 369,
370). De vOnnissen zijn daar nog minder dan in de andere hoven door
die waarborgen omgevcn dio hU allo rechtspraak gcwoon zijn. Dat
zijn do "gcrechts"·hovcn die als "oostuure·mantregel" de Burge.
mOOlltcrs van BruS60l, Nivelles en Mocrbeke naar Duitachland lieten
overbrengen, cn met hen nog zooveel oodere Belgen wien onze tiran·
oen de vastberadenheid 'fan hun bouding verwÜten. De bewonen der
om.treken van de ge'fangenis te int.GiIIis hoorden dik....·Üls in Juni,
Juli en Augustus 1915 88lvo's \'uren op het binnenplein vandegc\'ao·
genis, noeg in den ochtend j dat WllJ'Cn menteben di"" werden dood~

geschoten.

Het aanzoek rot 'Verklikkitlg.

De aankondigingen die ,,·ti reeds vermeld hebben zijn moor dan
voldoende om de verscheidenheid van misdrijven eo de gestrengheid
der straffen aan te toonen. Toch is het van groot belang nog deze aan
te wijzen die de inwoners verplicbten , dikwijls op straffe des doods,
hun bekend te makcn wie in het bezit züo 'V8R wapenc.n, benzine,
rubber, patronen, enz. j hun aan te brengen wie zij unzien voor
vroomdelingen in de gemeente, en degenen die men ycrdenkt tegen
de bc,.elen der Duitlchers te handelen.

Hen die men vreemdelingen tM«Mt te zijn, ben die men «releN/tt
van te handelen tegen de bevelen•..• dat i. bet regime van georgani·
seerde ,.erdacbtmaking, het regime nn het Schrikbewind i dat is de
verklikking verhe,.en tot regeerings-etelsel.

Ziehier drie karakteristieke bewüsstukken:

Belangrijk beriebL

Het is mij ter kennis gokomen dat bewoners nu bet land nog wapollen
en IOhietvoorrsad bij zieh .erborgen houden.

Rij die nog wapenen in zijn bezit been, (hetzij vnurwspenen, bogen,
,.oetbogell, bukIOn en blanke wapenen Tan allerlei aard) zal op goonerlei
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wijze gc.tran worden indien die wapenen en IChietvoorraden op 15 De
cember de. middags ten 12 ure (Duitscho tijd) zullen zijn afgego,cn bij den
Burgemoc8tor zijner gemoontQ, om te worden opgezonden aan don mili
tairen kommandant ....

Met don dood zal geetraft worden degeno die ieta weet omtrent het aan
wezig zijn van wapenen en IChictvoorraad zonder daanan den burge
meester zijner gemeente te verwittigen, die don militairen bevelhebber
daaromtrent moet inliohten .. '.

Thiolt, 5 Dooembor H1I4.

Do l1oofdbevolhobber.

lA Sim puhlit;, 11 Deoember 1914.

Op b0\'cl tier militaire {H'efheid.

Hot ia uitdrukkolük verboden aall de bewonen \'811 Dioghcm in groepen
bijeen tc komen. DaarOnoov(l1l zijn de Uowoner, verplicht om naar het
secretariaat, JIaechtstraat 48, do personen to brongen die lIaar lil:ij denken,
niet tot de gemeente behooren, om daar hUil identiteit VlUt te stellen.

De BurgemOOBter,
O. vECo:nSQI:.

(Aangeplakt te DiegbelD, in Oktober 1914).

011 bevel van bet DuÎtsc.h militair gezag.

De KommiBBllris vall hot Arrondissement 'tan Verviefll geert kennis aan
de Gemeentebesturen en aan de inwoners van zijn reBBort van de volgende
bepalingen:

De allerltrengate Itraffen zullen aan overtreders worden opgelegd: al
wie de straten, telefoons en telegrafen bellChadigt :uI worden ollge·
ilaugclI. Dezelfde straf zal worden toegepast op iederen persOOIl bij
wien 01011 wapenell, lohietvoorraad of springstoffen ~I vinden.

Aet huis waarin die "oor werpen govonden worden zal door brand·
stichting worden vornio1tl en allo man non daarbinnen aangenoffon zullon
worden ollgehangen.

Strenge .tl'8ffon zullen worden opgelegd aan de plaabon in welke
straten, telofoonl en telegrafen zullen boschadigd zijn.

Voor hUil eigen voiligheid wordoll de bewonors dor gemeenton uitge
noodigd om aan de etappen.kommandauton de perIODen aan to wijzen die
verdaoht worden te handelen in atrijd met dit bevel of die zioh "erzetten
tegen de geDomen maatregelen,

De gemeenten daarentegen die ûch rustig heuden en waarin dit bq"QI
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nauwkeurig zal worden epgevelgd, zullen de volle bescherming der
Dtlitscbe Regeering genioten.

Verviol'l, 22 Augustus 1914.

(Get.) vos R081::I'BERG,

Kolonel-Kommandant van de 2ge brigade.

Verptichte aarlklaging der kinderen door de ouders.

Het afschuwelijkste wat zij op dit gebied hebben uitgedaoht is dat
zij de dienstplichtigen laten AAnbrengen door hun vader, bun moeder,
hun vrouw, hun zuster.... (bekendmaking van 4 April 1915). Het is
een beginscl aangenomen door alle bcschaafde naticn, - daaronder
Duitachland ongetwijfeld inbegrepen - dat d6 rechtbanken zich
gehoot zullen onthouden om de plichten tegenover de gerechtig
heid in conflikt to brengen met vaderlijke of moederlijke gevoelens.
l(en beschouwt het als con weerzinwekkende onmenschelijkheid een
vader of oon moeder te \'crplichten om te getuigen togen hun kind.
Reeds Sophocles, in AntigQne rangschikte dit gevoelen onder "de
onveranderlijke, ongeschreven wetten, die bestaan van eouwigheid
af." Maar in België, w/ultloer een jongeling zijn iJllis verlaat om zich
bij het Belgische leger te gaan voegen, bevoelt de Duit8che overheid
AAn de ouders, :den broeder, de zuster, den afwezige aan te klagen;
in andere woorden de \'ader of moeder - de moeder, ja, gij l6e1lt
het goed, do moeder - is verplicht hanr zoon aan te brengen, omdat
deze zijn plicht vervult jegens het vaderland. En geloof nu niet dat
zU zich bepalen tot bedreigingen (bI. 173) i vergeten de Duitschera
hun belofte. hun bedreigingen komen zU getrouw Dil.

Te Namen hebben zij een groot aantal ouders veroordeeld, die
schuilplaats verloond hndden Mn hun ...Qllen, na de inname der sUld.

En niet tevreden die ontecrende strnffen op te leggen - onteerend
voor degonen die ze toepassen - hebben zij L'Allli del'Or(lIoe gc
dwongen ze openbaar te mnken. Zie L'Amidill'Ordre van 7 on 8 Juni
(vcroordceling van een vader CD eene moeder), van 9 CII 10 Juni (ver
oordeelingen van oen vader. twee moedcrs cn drie broeders), van Sen
9 Juli (veroordooling van oen vader on cello moeder). Als voorbeeld
laten wo con dezer vcroordoolingen velgen:

Mililair GtrtchuhoJ:

Do Be.lgiache 8oldaten, Jul08 Hamburlin ell Emile Tbibaut, die het gar·
nizoen "an Namen kwtit geraakt waren, hadden zieh na do inname van
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Namen begeTen nur Auvelaia in hun ouderlijk huil, -.rur zij door hun
ouden Terborgen bieTen, met uitzondering Tan eenigen tijd dien zij Toor
geTen te hebben doorgebracbt op reia om zieh weer bij het BelgilChe
leger te Toegen.

Omdat z-ij daarin behulpuam geweat ZijD, werden Tuoordeeld Tolgew
de proclamatie Tan 19 September 1914, deela bÜ nDoia bekrachtigd door
de Told-rechtbank (21 Mei 1915) anderdeel. op beTel der regeering
(2 Mei): }'rançoia namburain, Tade:r 'fan Jutea Ha.mbunin, tot S maand
goTangonia; Marie Lorand, eeMgenoote van JulCi Uambunin, tot 2
maanden gOV8ngoniaj Barbe Cabouart, moeder van Emilll Thibaut, tot
4 lIlaand gevangeni8j \9liv. en Felie. Thihaut, broeden van Emilo tot 4 on
2 maand, en Modeste llamburain, broeder van Jule. Hambunin on IChoon-
broeder van Emile Thibaut tot 3 maand gevangenis. (MukduUng)..

L'il7llidel'OrdTt', gen 10Juni 1915.

Uier volgt ook. nog het afllChriCt TaD een aDdere 'f"eroordeeling die
de vrouw, den broeder en de schoonzuster \'aD een soldaat treft,
omdat zij de misdaad hadden begaan 'f"aD hem niet aan te geTen.

Volgen8 § 18, 2 nn hot keizorlijk beTeltehrift met betrekking tot de
toepauiog van het oortogareeht t.egenoTer Tl'oomdelingen Tan 28, 12, 99,
zijn de hierna te noomen Belgen, door het gerechtshof Tan het gouver
nement ,..0 Namen, deo 16en Mei j.1. gMtraR met 2 maand hecbtenis
I. do vrouw J080ph Salingros, geboron Angèlo Alloiaux, te Auvelais;
2. de münwerker JU8tin Salingrol, on S. dions vrouw Rosalio, goborell
AllarI, beide te Araimcnt.

DeltO Itraf is bun opgelegd omdat zij niet hebben aangebracht bet Torblür
van dOIl BolgillOhen aoldaat Josepb Salingroa, dat hUil bekond wal, en
daardoor gebandeld hebben in strijd met de afkondiging 'fI1i 10 Sep
tember 1914.

L'AJtliderOrdn, 19 en 20 Mei 1915.

Bc8liat, bet woord .humaniteit" is 'f"oor de Duit.aehen tinlediltl
en zü hebben het vervaogcn door .germaniteit". Ongetwüfeld meenen
zil dat moederliefde bil de &Igen natuurlijk van al te lage hoedanig
heid is, dan dat zij er rekening mee zouden houden. Wat er ook
"an zij j om hun eigen 80Idaten niet te kwetsen, noch de Vlamingen
.hun rnsgenooten", hebben zij nagelaten te sprekon VAn de moeders
in deu Duitsehen en io den Vlaamsebeu tekst vno de fUlnkondiging
vau 4 April. Wij hebben het vroeger reeds gezien (bI. 224): zil
behoeven tegenover de ge"oeleos der Belgen - voorni der W nlen.
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IIC.hijnt het - niet dezeHde omzichtigheid in acht te nemen ah
tegenover die der Duitse.hen.

•• •
Duitse/te spiouutl{Je.

Verklikking gtmt niet zonder spionnage. ]Jen weot dat de Duit
schors volleerde meestert in die kUll8t zUn. Elk ollzer stedeu heeft oou
zwerm VOD die mannelüko on vrouwelUke spionnen gekregen (fig. 26).
In de straten, op de wandelwegen, in de koffiehuizen, op de tramlI'),
overal voelt men zich onder het geheime toexicht van stille agenten.
Wee bern die op luiden toon een ongunstige opmerking maakt aan
gaande Duitschlond, een al te vreemdsoortige be\i:endmaking, het
Duitllehe leger, een voorbügaand offioier, ohangoande eenig schepsel
dat iets te maken heeft met Duit&ohland; terstond wenkt een heer of
damo eon Duitech BOldaat en laat den schuldige overbrengen naar
de Kommandnntur. Wnt do Kommnndantur betreft, men woot nooit
wan noor men die woor verlaatj wen wachter dikwÜls verscheiden
dagen zijn heurt af om ondervraagd te worden, en daarna is de gevan.
genis zeker. Niet., wel te verstaan, dat men altijd veroordeeld wordt;
het gebeurt lIOmll dat bet misdrijf niet bewezen is; maar uU. dan is
men zeker van zijn zaak; "'aat ter"'ül .de aehuldige" zich daar zit te
verbUten, wordt oon onden.oek ingesteld in zUn huis; en in welk huis
zal men niet een brief kunnen ontdekken van een zoon of eeD. broeder
die 1IOIdaat is~ Verboden korrespondentie. Veroordeeling (bi. 448).

De geheime (Jge/tten.

Een dicht net "IlD spionnen omringt ben die zich bezig bouden met
bet vorvoer van brieven of de invooring van dagbladen. lIier maakt
men vooral gebruik: van geheime agenten die een overtreding uit
lokken. Ecn spion vervoegt 7jcb b§ iemand die Terdacbt wordt
brieven te venonden; hij wendt voor dat bU ccn brief hoon te vcr·
zenden of er een verwacbt; als naar bem geluisterd wordt, dan komt
den volgenden dag ccn troepje soldaten en politieagenten buinoe
king houden. Andere wendon zicb op Btrnat tot OOD couranteri-

I) Oen 1!l Ju.1i 1115, had de Uruuelaehe T...mwegma.tlChappü 10~2 .-rijkaarten
argege.en aan DuiUche .pionnen.
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verkooper en trachten een EngelllCh of een .Fran8Ch blad nn bern
te k.rÜgen. Sau...elÜka heert de verkoopcr bet uit zijn zak gehaald of
meD pakt hem bij de kraag.

Door middel van derge1üke lok·agenten betrapt men ook degenen
die onze militieplichtigen helpen om over de grenzen te komen. Een
jonge man op dienstplichtigen leeftgd zoekt den verdachten persoon
op en doet zieh door middel ,oan val.sche papieren voor als een vader
lander die ,oerloogt zÜn plaate te gaan innemen aan bet front. Als
allo bellChikkingen gemaakt zÜn, gaat men op ...eg; zulk oon muizen
,onl goed opgezet, lovert 80ms een aardige vnngst vlln jOIl&O mannell.
'Vat maakt dat echter, wnnt tegen de cnkelen die men op die wijze
komt te vangen, gaan er, wekelÜks, honderden over de grens naar
Dolland. Tal van Belgen wijden zich aan deze vaderlllndalievende
taak, ofschoon zij weten dat in geval van mislukking gevangenscbap
in DuitllChland of oon kogel ben wacht. Uet moet gezegd worden, dat
hun beste medewerken de IOldaten nn den Landstorm zÜn, die de
gren.ten bewaken en die, volgens een vastgesteld tarief, in geld of
alkohol, de oogen dichtknÜpen ala onw miliciens voorbÜtrUken.

Ziehier een ander voorbeeld van uiUokking:

}[eo IChrÜn ona uit Rooecndaal:

De direkteur en loden Tan het perlOneel no de .Antwerp!lChe gieierü"
te Euohen 'lUn gevangen genomen en Dlar Antwerpen getoerd, omdat
loden van het personool aall oonigo menschon boloofd hadden hen over don
oloktriaeben draad aan de gfiln'len heen te heliXlIl. Die menechon werkten
eont eenige dagen op het fabriek, maar waren Ouiteehe epionnen.

N. R. C., 10 Auguttw 1915, (oc.btendblad).

Een stap verder op den weg van aanldaging, spionnage en uitlok
king en men komt tot middelen wier schandelijkheid zoo groot ia, dat
zelf. do Duit:sehers buo gemeenheid moeten erkennen.

7.00 zijn te Luik de meeste brievenbu88eD &aO de buizen djchtge
apÜ kerd .
Waarom~ Op bet einde va.n 1914 ontvingen vele LuikoORafB V

Cour"ier (ie la .lleU8t, oen blad uil:gcgeven en gedrukt door Bel·
g'illCbe vluchtelingen te Maastricht. De bezorging gellChieddo zonder
veel geheim; Dlen stelde "ich tevreden Dlet bet nummer in de brie
Tenbu. te laten glijden. Maar de Duitache agenten bespiedden de ver
koopors, en rgingen dan oen onderzoek instellen in de huiy.cn die het
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bind onh'ingen. De geabonneerde word natuurltik veroordeeld tot een
boete, Kreeg de spion daar misschien een gedeelte vanP Het is WRar
sehtinltik; want het is oon feit dat de spionnen zelf lA Oourrier de la
.MeU!l6 ill\'oordcn om dio te steken in de brievenbuBSen VRn do huizen
der welstellende lieden,

Oogenblikkeltik onderzoek vond natuurlijk het corpus delict.', en
niettegenstaande de verontwaardigde ontkenning der slachtoffers werd
boete opgelegd.

Tc Forrières, b!i Jemelle, deed men erger dan dat. Een Duihehe
geestelijke stelde dell cisch, dat de pastoor VRn :Forrièrcs in bijzün
VRn ecn getuige eon privaat gesprek zou herbalen, dat bij oenige uron
eerder Illet hem gevoerd had. Daarenboven wilde hij het ook "enal
schen. De daad van dozen geestelijke is zoo weerzinwekkend, dattelfs
baron von Bissing, er eenigszins over verstoord was, en de veroor
deeling vall den Belgischen pastoor heeft ingetrokken.

Bruj ron KardiTlalU iIItreier Mn Baron 'ton Biuif'l{h GQUt'nmUr
g~«(d "lUl Belgii.

Aarhbisdom vRn Mechelen, 9 Februari 1916.

Mij nbeer de Gou'l'erneur-generaal.

Een feit is juist 'l'oorgevallen te }t~orrières,in de pro'l'incie Luxom burg,
waarop ik mot vertrouwen uwe wel willende aandacht wonsch te 'Yostigen.
In overeenstemming met mtin geaehton collega, .Mgr. neylen, Bis8<lhop
van Namen, wcnseh ik, door mij tot Uwe ~~xeellentiete wenden,eell pijnlijk
con fliet te 'Yoorkomcn.

Toli'orrièrOll dan, op Donderdag j Januari, hoon Pastoor Taymon in de
sacristio oon onderhoud gehad met den Aalmoezenior 'l'an Arlon, dat onge
"oer hioroll neerkomt:

• Er ztin in het diocoes van Namen talrtike onschuldige priesters dood
gellChotoll."

,Pardon, antwoordt de A.almoezenier, on%O staf is in 't bezit 'Yan de
bewiil:on, dat 'l'elo burgers vrtilehutters waren en dat do geeJtelijkheid
hen aamllltto om op do Duitllého troepon tellCbioten."

, II00ht toch geen geloof alln die beweringen j als wti 1111es geloofden Wilt

cr gezegd wordt, aan 1.011 ik ook moeten ge1oo'l'en dat do Duit80hera aan·
Ilagen gepleegd hebben op kloosterzusters."

Denzelrden dag kwam de krijg5&almoezenier met een Duitseh militair·
geneesheer aan de pasterie ten einde den Pastoor cr toe te bewegen om te
herhalon wat hij dien morgon in de sacristie gezegd had. De Putoor
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erkende dat de woorden werkelijk waren uitgOliproken, maar veronder
lteUender wijze: • men zegt dat," .het gerucht loopt dat," en dan nog 't'oor
.......rdelijk: .do Duitachen zouden klooatenulten hebben milbruikt."

Niettemin bracht de Aalmoezenier een duidelijk omschruen betebul
diging in tegen den Putoor, met bet gnolg dat deze lI'erd genngen
genomen en tot bonderd dagen genngenilltraf of 1000 fr. boe'e werd
'feroordoeld. De heer notaris MiMOII, beechuldigd ....0 in nrtrouwen
hetzelfde pugd te bebben tot zijn nieod, den heer Taymon, lI'eN toc
dezelfde Itraf 't'eroordeeld.

Ik ben er YBn o'fertuigd, Mijnbeer de Oou'ferneur-generul, dat putoor
Taymon dlU':o onteerende betehuldiging tegen het Duiuehe leger, hem door
den Aalmouenier ten lute gelegd, nie' heeR uitgOllproken. Yaar het ij
mijn plan niet om te bl!i't'8n Itilltaan bij het 'foorwerp dezer &e.ebuldiging.
Hot il de handelwijze nu den A.lmoezenier die ik zoo hatelijk 't'ind.

Eeo 'fertrouwe!ijk onderhoud tuaaehen twee hroedel"$ in het prielter
schap kali niet het 'foorwerp worden van een rechterliike aanklacht. Oe
voordacht van den beac.huldiger, die do goede trouw ....n zijn mode
broeder weh te verachalkon, de uitnoodiging aanvaardt om met bom eon
eigaar to rooken, on ûeh aan zijn gaahrijo tafol neorzet om hem een ver
trouwelijke medlWlooling te ontlokken, dio bij later tegen bern ui kunnen
aanwenden, deze 't'oordacbt, zeg ik, 't'erzwaart de Itrafbaarheid van den
hl!lobu!diger en het karakter zijner llCeehuldiging.

Het militair gereehbhof te Arlon, moet ....el .Ieeht ingelicht ge....oe.t
sijn aanguode deze zaak om zulk een aanklacht te aanl'aarden en niot op
te treden tegen den beachuldiger, l'eeleer d.n tegen den beacbuldigde.

Wij zijn 't'an oordeel, Yg-r de 8îucbop ....o Namen en ik, d.t de eerbied
't'oor de priederlijke waardil!heid en de goede yentandhouding die tUJlChen
priutera moet beltaan, tot wellte n.tion.lileü .ij ook behooren, onl niet
toestaan het 'ferkeerde gedrag ....0 den Rector \'8n bet klQOller te OQue\
dorf on.rgekeurd te laten. Wij zijn d....om 'fuornemeoll bet geval ,-oor te
leggen Uil deo Hoog Ee..waarden Pate.. Generaal der Dominikanen enun
den Heiligen Stoel to Rome. :Siettemio, indien de A.lmoezenier er in toe
demt zÜn belebuldiging in te treklr:en en indien Uwe Excellentie wilt
gewaardigen de .trarop te heffen toebedeeld aan Putoa.. Taymon en zijn
parochiaan den heer MilSOn, zullen wij onl ,.erheugen het incident .11 ge
sloten la OOaehouwcn.

Ooh.ng, Mijnheer de Oouyerneur-gcner.al, enz.

(got.) D. J. Oard. Mr.aCIJlR, AartBh. Mechelon.

Ik veroonig mij met Zijne Emillentio onl den Heer Gouvorneur te
verzoeken de zaale mijner diocesanon in handen te nemen.

(get.) Ts.-LoUis Ihn.lll', Bisschop van Namen.
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Het onderzoek omtrent de .. IJrijschutters."

TenelCder tijd dat spionnen en geheime agenten, eerwaarde ge.
hcime agenten ingesloten, opdracht hadden :r.ooveel Belgen mogelijk
te laten \"eroordeolen, waren andere agenten in Duit:scbcn dienst
aan het werk getogen om to trachten tegen alle bewijwu in t.ooh
bewÜzen te "inden \'oor do misdaden der "vrijsehutters,"

Welnu! Niettegenstaande al de listen der onderzoekers, spionnen en
lok-agenten, niettegenstaande pel'llQOnlÜke verbitteringen die enkele
Belgen er toegebracht hebben de handlanger der Duitseben te worden
en uit wraak: eenige bunner medeburgen aan te kJage.n,lÎjn de Duit
llChen er nooit in geslaagd een naam, een enkelen naam u:lCs te \"er
melden van een Belgiseh burger, be&c.hnldigd van gescboten te bebben
op l)uitBche troepen. Wü zeggen nadrukkelijk "beschuldigd", en niet
"bewezen", om goed te laten uitkomen dat nergens, in goen enkel
provincie-stadje, in geen enkel dorp, hoe bitter de kleine "oeten dMr
soms ook zijn, en niettegenstaande het feit dat zelfs een naamluoze
aanklacht met vreugde door de Ouitschera zou IUlnvl18rd zijn, dat
nergens iemand getracht beeft te doen gelooven dat een burger een
geVt'eer zou hebben afgevuurd op de Duit:scheMI, Neen, dat is zoo
onwaarschijnlijk, zoo blijkbaar valscb, dat 7.el(, de grootste ellen
deling er niet aan dacht zulk een lasterlükc aantIjging te doen.

Duitsche huichelarfj.

De Duitllellcl'8 wuden OIIS willon doen geloo\'co dat het naam·
loozc brievcn regent, maar dat ZÜI als be8tuurders 'fol eerlijkbcid
en oprechtheid, weigeren op die aanklachten in te gaan:

Naamlooze aallklacllten,

Het aantal naamlool8 aanklachten bij mij en bij de Duiuehe overheden
in België aangebracht groeit BtoodB llI.n.

Ik weiger het minlte gevolg te geven aan dOlte ootehuldigingen en vcr·
wittig het publiek dllt ik IIl1e ovorhedcn IIfhllnke!ijk van mij, bevelen in
dien ItÎn gegeven heb.

De nagen der bevolking die mij tebrirtelijk ,.-orden toegeltonden, met
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juilte 'Tormelding 'TaD naam en adres nn den afzender, zullen, evonals
vroeger, wehrillend ondcnoeht en beantwoord worden.

8russel,4 Mei 191~.

De GouTornour-Generaal nn Belg;è,
Baron TOX 81 I3"G,

Colonel-Generul.

Ecn klnarblükelüko leugen I Wü weten dat zti er toe in ataat zijn
zel( naamloozc aanklachten op te maken, alleen om de Belgen te
verontru8ten en wantrouwen onder ben te doen ont.staan. Dit i8 wccr
ccn middel om verdeeldheid onder on8 te 7.a.niCll.

Overigens, hoe zouden ""ti kunnen gelooven aan hun oprechtheid
wMnoorzij voorgeven geen gebruik te maken \'an naamloozegC8Cbrif.
ten, terwijl wU ben onder alle omstandigheden tot verklikking zien
uitnoodigen. Bij de ,·oorbee.lden reeda vroeger vermeld (bI. S 7.390)

voegen wij het folgeode: Een waaMlCbuwiog Tan 13Juni 1916 {bI.
H8) zegt dat iedere porsoon aangeklaagd van brieven. te hebben ver
zonden door een tU8llChenpersoon, zal geetraft worden, Let \11'01, er
wordt niet gezegd, iedere persoon nn wion het bewezen is dat hU
bet gedaan hooft, maar iedere persoon beachuJdigd ,'an het gedaan
te bebben.

•• •
Men 700u nooit ten einde komen al. men al de valschheden wu

willen op8ommen die deel uitmaken vun hun wüze vall bestuur. 'VU
bepalen 008 or toe nog .lcehts een pMr dlUlrvnn aan te duiden.

Aldwitlgiug vau hatldlee1.:euingen_

Volgen8 de Haagsehe Konventie moeten de ambtenaren 1'8n een
bezet gebied die op bun pollt bIgven een verklaring afleggen .dat zU
nietA zullen ondernemen, en alles zullen nalaten, wat in Itryl! ia met
de belangen der bezetten". Wij wÜzen bier op twee l'oornamepunten:
alleen de (JInbtnrorttt moeten zulk een atuk teekenen, en zti verbinden
zich om "a t~ lakt! wat den bezetten nadeel kan berokkenen.

Welnu, in JanulU'Î 1916 wilde bet Duit&che be tuur ,-an ~amen dr
gellt~1~ manneltike bevolking vlln het kanton Vllll Eghezée, tUlllIChen
18 en 40 jaar oud, cr toe dwingen de verklaring te ondorteekenell dio
hier woordelyk volgt:

.11t ondergeteeltende beloor, În oTereonalemming met de Ua.gsehe
Konventie VBn 18 Oktober 1907, gewetennol en getrou.,.. voort te gun
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mel de uitoefening van mjjn am bt, Dieh te ondernemen tegen de belangen
TaU bel Doitache Keizerrük, en beloof te 'ferhinderen al ....al hel UlU

kunnen IChaden."

In zekere gemeenten waar de in""onen leeht onderrieht "'aren in
hun roobtcn en plichten1 teekenden zü goedmoedig deze verklaring,
die onrechtmatig ia, omdat zij ge'forderd werd l"an aUo inwonen en
niet vll.n de ambtcnaren alJeen, en omdat zü deed bclooven te ter
lIindtJren wnt den Duit.sehen oadoolig 1.011 kunnen zün, in pll\Rt.~

vall na te takn wat hun nadeelig zou kUllnen zÜn. !(en verplichtte
dua aUe inwonetll zich tot 011 zekere mate in dienat te atcllen van de
Duitsche overheid. l~enigll burgemceatera weigerden hel atuk te
laten teekenen zOO8I. het daar lug. Zij voegden er op eigen gezag het
volgende aan toe:

.Onder voorbehoud 'fan nij te kunnen beantwoorden aan het beroep
van de Belgische Regeering, indien deze ....ederom bezit komt nemen van
hel laud thans door de Duit&ehe legers bexet".

De Duit&chen wilden die toevoeging niel aanvaarden; zü .telden
toen oon ander opetel voor:

.Ik oudergeteokonde beloof, in oToroonstemming mot de beschikkingen
un deu Bug, TaU 18 Oktober 1907, om, geweteu&1'ol en trouw Toort
gaande met de uitoefening mijner ambspliehten, niets te ondernomen
tegen de belangen TRn hot Duitsobe Kelzerrük, en alles na wlaten wat
hot zou kunnen belladeolon."

[n meerdere dorpen weigerde men opnieuw te teekenon. JJlderdaad,
de mannen tusllOhen 18 en 40 jaar hebben niet te beloven dat zÜ amb
ten 'Zullen bltiven uitoefenen die zij nooit bekleed bebben. Wat deed
de Duitaehe overheid toon P Zij dwong al de mannelijke inwonen der
weigerende gemeenten zich eiken dag te komen aanmelden te Egbezée,
de boofdplaats 'fan het kanton. Zij eindigde echter met te begrtipen
dat bet boosaardig wns die monllCben eiken dag een bahen werkdng te
doen "erliezen, enkel en alleen omdat zij Duitsehen een volstrekt on
.....ettige daad vall hen eischten. Dodagelijkscheaanmelding te Eghezée
werd afgeschaft.

Het Duit8che bestuur riep vo.llChelijk do liaag80he Konventie in
tegenover boeren die ongetwijfeld zelfs den uaam dezer Konventie
niet kenden, en trachtte twecmanl hun goede trouw te mialeiden. lIet
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valt dUB niet te verwonderen dat de bewonen van de provinoieNawen
wantrouwend zÜn geworden en dat zÜ niet gewillig hun naam
zetten op een papier buu door de Duitscher8 \'oorgelegd. In Mei
waren de jonge tuannen van Rhi8ne8 en Emine8 8lecht-s na veelonder·
handelingen en bedreigingen cr toe to krügen hun kontrolc·klUl.rt te
teekenen, die volgen8 onzo verdrukken .geen enkele verphohting
aan den onderteekenaar oplegt". Wii htlbbcn zelf zulk een kaart niet
gezien en kunnen dU8 geen oordool \'ellen over hetgeen zÜ bevat,
maar het i8 vreemd dat de Duit80herB er zoo veel aan heohten een
8tuk te laten tcekeneu dat van zoo weinig belang zou zÜn.

Afaandag, S Mei, dca morgens, werden 69 Belgische dienltpliehtigen uit
de gemeenten RbianCll en Emines gearresteerd, omdat z!.i weigerden hun
kontrolokaarten 10 toekenen, die niets anders behelsden dan gegevons aan
gaande hUll porsoon, noorlig om ii1ulk een .tuk uam te stellon. Zü werden
naar do gelll.llgenis van de veating goleid. Deu 6en Mei werden ii1Ü ten
tweeden male in verhoor genomen en, nadat allen zonder uitzondering ge·
toekend hadden, onmiddel!jk in nÜheid gesteld.

Dinsdag, 4 Mei, worden 1071edon dor burgerwacht van RhiBIlOS gearres.
toerd omdat ii1Ü weigerden de verklaring te toekenen, de wapenen niet te
dragon togen Duitachland en zÜn bondgonooten voor den dnur un dezen
oorlog. ln deo loop un den dag hebben 49 de verklaring geteekond en
werden onmiddellijk vrij gelaten. De 58 andoren "VOlbardden in hnn 'A·ei·
gering en werden Dinsdag uond al. krijgsgevangenen naar Duitschland
gevoerd.

\Voen.dag, 5 Mei, werdon80 ledon der burgerwacht van Eminelen 'Vari
Boub gearre.toerd om dezelfde reden; 4:0 hunner toekonden de verklaring
en werdon in vrijheid ge.teld. De ro.t werd in den avond van 6 Mei als
krijgsgoungenon naar DuitlChland geyoerd.

Evoneen. wordOIl ill den namiddag van!) Mei 170 manllen gearreeteord,
deel. leden der burgerwacbt, deels dienstpljchtigen der gemeente Tuiers,
Dhuy, Saint-Oormain, Hemptillne, Villers-Ieiil-Heeat, en BoV8l&Ol omdat zij
do kontrolekaarlen weigerden te teekenen. He& gouyornement hoopt dat
dew lieden t:ieb zullen bedenken cn naar reden luisteren on zich n!.i willig
aall dezen maatregel onderworpen die slecht. dient voor kontrole, opdat zij
ii1ulleo kunnen worden vrijgelaten. Er word& duidelÜk bÜgeyoogd dat de
ondortoekening dor kon1rolekaarton goon enkele verplichting oplegt aan
den ondertookenaar i die kaarton bevattelI Bleehh aanwüt:Ïngon omtrent
hun identiteit, on op dit pUilt ii1Ün alle BelgiBChe dienBtplichtigen even al.
alle loden der burgerwacht herhaaldelük ingelicht. (Mede!le<leeld.)

L·..dmi et.l'Ordre, 7 en 811ei 1916.
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Men ziet dat zij ook (Uln de burgerwacht ,'an Rhi6noS en Emines de
verbinteni6 hebben willen opleggen om de wapenen niet te voeren
tegen Duit&chIRnd. Meer dan de helft der mannen weigerden en wer
den als krijgsgevangenen Daar Duit&cbland gevoerd. Laten wti deze
1.aak eens onderzoeken.

Vooreerst iser nooitecn burgerwachtgewec8t Dbch te Rhi8nes, nbch
te Eminc8, en het is dU8 volkomen bedriegelijk dien titel te geven aan
alle volwassen manllelÜke inwoners. Daarenboven, danr zÜ nooit bur
gerwachten geweest z!jn, hebben zij ook nooit de wapenen tegen
Duitsohland gevoerd en kunnen zti zich dus niet verbinden het nooit
weer te doen. Hier treedt wederom de Duitsche dubbelhartigheid in
volle schoonheid aan den dag.

De mannen "Iln Rhisnes en Emincs beweren dat bet papier zeide:
llniet weer de wapenen \'ocron". De Duitsehers hebben aan L'Ami de
l'Ordre een o,Jededeeling opgedrongen die een andere lezing geeft
~Iliet de wapenen te voeren" (zie boven). Maar in de mededeelingdoor
de Duitsche overheid "erstrekt aan La Be/gigue 6n gedrukt den 5cn
Juni, erkennen onze v!janden dat het stuk zeide: lIuiet weer de wape
neu voeren."

Weerspannige Burgerwnchten.

Onlangs bebben 58 leden van de burgerwaoht van Rhi8nes en 40 leden
TIln de burgerwacht Tan Ewinos (provincie Tan Namen) gewei~rdde ver
bintenis te toekenon om niet weer de wapenen to voeren tegen Duitsch1and
en geen enkelo vijandige da.ad te verrichten tegen de Duitsche zaak, TOOr

den duur van don huidigon oorlog.
Door hun weigering hebbell zij R'etoond dat zij zich bO&Chouwden 11.11 nog

behoorend tot hot Belgisch leger. Diontengevolge in overeeostemming
met de overeenkomsten nn de Haagsehe Konventie zijn zij all hijgs.
genngenen geinterneerd in Duitschland.

La Belgiqm, 5 Juni 1915.

Maar een Duit.sche mededeeliog is nooit geheel waarj deze maakl:
geen uitzondering op den regel; overeenkomatig met de waarheid op
dit punt, w!jkt zU daarvan af opeen ander. ZU zegt namel!jk dat do
lieden van Rhisnes en Eruines "zich beschouwden RIa nog bohoorond
tot het .Belgisch leger". Welk een bespotting I z!j h~llboD geweigerd te
teekenen, juiBt omdat mon hen valschelijk wildc laten zeggen dat zij
tot het Belgische leger behoord haddon.

In A.ugustus en September 1914 zonden de Duit8cherede Belgen ala
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burger-gevll.ngcnen Uflar Duitschlllnd i in :Mei 1915 zenden zÜ ben
daarheen als krÜgsgevllogcnen. Het vorschil is van belang, owdat do
fJaagscbe Konventie zegt, dat de k08ten van onderboud vall krÜg'llge
mngenen ten laste komen van het land waartoe zil behoorell l en om
dR.t zÜ geen melding ma.nkt vnn burger·gevangenen. Dat is de redell
waarom de burgen vnn Hhi8nes en Emincs naar Duitschlnnd gingen
1118 hügsgevang<Ulell, cveuals ook do pastoor on de onderpastoor ww
Cortemarck (bI. 174).

•• •
Kog een ander voorbeeld "an vooraf ooraumd mi8bruik ccncr haud·

teekening. In Oktober 1914 liet de Duitseho o\'el'heid te Mont·8aint.
Guibert (tuBSchelJ Ottiguics en Gembloux) een bekendmaking
Ilanplakken dio U1et 8trnffcn bedreigde, zelf8 met doodschieten,
degenen die zieh niet op een bepaalden dag aan het 8to.tion zouden
be"inden; de gezinnen worden natuurlÜk daarenboven nog ver
antwoordelÜk gesteld. Tot zoaver, niets dan het gewone. Eveneeu8 is
er ook niets te zeggen AAngaande den graad van den militairen o"erate
dio dus over het leven vnn burgers beschikt; hU is een sergeant; maar
wil weten dat de gering8te Duitsche soldaat nlle rechten bezit. Wat
con weinig het gewone peil van hun oostuurs-IULndclwijze te boven
gMt iSI dat de Bllrgclllcester wiens Daam anll den voet der n.ankondi·
ging voorkomt, dit eerst wist toen het ding was Ilangeplakt: lrünheer
de sergeant had gebruik gemn.akt van den Illlam des Burgemeetlwrs
zonder zich te gcwaardigen hem te rtUldplegon. Hei ge"al gc!Ükt op
dnt van Cugnon (bI. 287, fig. 8).

Uekcndlllilking.

1° Alle manDell die de gemoonte bewollen, vaD den loenUd van 18 tot
45 jaarl rUk of arm, moeten zich morgen 6 Oktober om 7 ure des morgens
(8elgische tijd) aanmelden voor kontrole aan bei statioll.

20 Die inwoners kUUDOIl niet IDeer van verblijf veranderen i hUil nalDen
zijn opgezonden aan hei militair gezag.

Zü die geen gevolg zouden geven ll.all dit bevel, die zouden trachton
to ontvluchten zullen worden gevangengonomen en loopen gevaar te
worden doodgellChotou. De familieleden der overtreders zullen wordon
govangengenomen ell hun bezit vernield.

SO De EngelllCheu, Frallseben of Runen die zich in de plaah bevinden,
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moeten worden o\"orgeleverd aan de Duitache militaire overheid. Hetzelfde
geldt \"oor Belgen die tot het leger behoord hehben, deserteurs zijn of ge.
vangenen geweest zijn. Overtreders 71ullen met den dood gestraft worden.

4° De vuurwapenen vau allerlei soort die nog in 't mnit der inwoners
z!.in. moeten onmiddell!.ik worden uitgeleverd aan den stations·komman
dant. 'Vie UIl deze konnisgeving nog in bezit vall wapenen 1.ullen gevonden
worden, 1'1U1lon worden doodgeaehoten.

5° De bijeenkom,ten voor de kontrole zullen vau t!.id tot t!.id plaale
hebben. Uur en dag I',ulleo te voren worden aangekondigd.

GO Regenaehormen en Btokken z!.in verboden b!.i de kontrole. Mannen
mogen zioh niet aanmelden in staat ,.an dronkenschap.

Mont Saint-Ouibert, 5 Oktober I {IJ".

De statious-kommandant:

H.lK1CII, SIlrgeant.

De Burgomo03tor,

E. W.lUTICIi.

Het bestuur van Alldenne in de eerste tien dagen na de
slachting.

Ton oinde een volledig begrip te geven van de bestuurs-methoden
door den Duitseher tegen ons land gebezigd, zal het nuttig ziln in 't
kort te beachrilven, hoo hij zich gcdmagt in een plants, onmiddcllilk
ua daar "de \'rüschuUers" gestraft te hebben; immers tot nog toe
hebben wil ons slechts bezig gehouden met plaatsen WBllr bil geen
"wederwraak" had uit te oefeneu. Wij zullen Andenne kiezen Olll

wille van het buitengewoon barbnarsche karn.kter der tuchtiging die
deze ongelukkige 8tlld te vuur en te zwoord vernield heeft. lJier zijn
de gebcurteni880D in haar tragi8Che opeenvelging.

De Duitsche patrouille die op 19 Augustus 1914 de stad binnen
trekt, gaat terstond naar het kantoor van don gemeenteontvanger en
maakt zich meester van de gelden in kas: 2.232 fr.

Den volgenden dag komt het groB der troepen binnen. Dieuzelfden
avond tusBchen 18 en 21 lIur hevig geweervuur. Terstond bc!Ichul
digt mell de burgers VIlll geschoten te hobben en worden deze
doodgesohoten en do huizen in brand gestoken.

Den dag daarop, 21 Augustus, worden al do bewoners die niet
gedood zijn op do Place des 'I.'iIIeuls gebracht. Men plaatst de
maonen aan oenen kant, de vrouwen alln den anderen. Van tÜd

2G
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tot tUd ltl8t Majoor Schounemann, die bet kommando heoft, eenige
mannen doodschieten, nu eens ten aanzien vnn de geheelo be·
volking, dan Weil";. een weinigje ter zÜde. In den loop van den
morgen sleepcll de soldaton hot. lUk van den 'Burgemeester, Dr.
Cam us, nnRr do plaats. Zoodm Schcunemnnn den dood verneemt
van don eersteo magistraat, benoemt hÜ tot Burgemeoster den heer
do Jaer, die deel uitmtl8kte \"Rn de groep van personen dio hun
beurt nfwachtten om to worden doodgeschoten. Vno dnt oogenblik
af wordt bevel gegeven het moorden te staken; men bepaalt zich
nu tot plundering ell vernieling. Er waren toen 300 buizen verbrand
te Andellne en te Seilles on 300 in woners doodgeschoten (11t T'el·slag).

Teil opzichte der gebeurtenissen die op de brandstichtingen en
moordcn volgden zullen "'''U oos bepalen tot de tl8okondigingen in de
eerste 10 dagen der bezetting te AndenDe llnngoplakt.

Inwoners van AndellllC.

Op bovel van bet Duihcb. militair gezag dat de Itad .A ndonne bellet
houdt.

AIle mannen worden Vlutgehouden als gijzelaars.
"oor elk schot op de Duitacbe troepen gelost zullen minslelll twee gijze

laArs worden doodg08Choton.
De gijzelaarl zullen gevoed worden door de vrouwen die hun het benoa·

digde zullen brengen bij de brug, des avonds om 6 uur en des morgens
om 8 uur.

Hot is de vrou weu strong "erboden met do gijzelaars te spreken.
Alle straten on openbare ploinen zullen onmiddellijk worden 1lC1loon·

gemaakt door al do Houwen der stad, op atrafl'e van gevangenneminR'.
Het is uitdrukkelijk verboden door de stad te gaan na 7 uur 'a avonda

en v6ór 7 uur 's morgens op straf van strenge behandeling.
Do dooden zullen onmiddellijk begraven worden zonder de minste

pleehtighoid.
Dojongeliedon VRn af 14:jaar en de vrou.....en mooten medowerking ver

leenen bU elko opeilChing.
Het is ten strengste verbodeu zich aan de vensters te vertoonen.

Andenne, 21 Augustus 1914.

Op hevel dor Duiuche militaire overheid.

De Adjunct.Burgemooster, De benoemde Burgemeester,
Dr. LEDOYEN. E.OXJ.U.R.

De Secretaris,
),fO~RIQUI.
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Alle mnnnen die oog in het leven gebleven zÜn worden dU8 he-
aehouwd nla güzelanrs j de vrouwen moeten ben voeden, en zij moeten
ook do stad schoonmaken, wat beteekent dat zÜ bet bloed moeten weg
wasachco eo de IÜkeo wegdragen die opgehoopt liggen tengevolge
dor moordpartüen van den Ollcht en den morgen.

Konnisgovuig.

Deu 20en Augustu van dit jaar heert men uit talrUko huill:on dor slad
AlIdonIlO gOBchoten op do Duitsche troopen dio door do slad trokken, on
mon hoert or ook mot bommen geworpen. net is :zekor dat bet eorste vuur
gegovfln werd volgens een vooralOOraalud plan, in verschillende straten te
gelijk: in de ruo Bruu, ruo do l'nMol de VilIo, Ol) do placo d68 TilIeulB 011

in meerdero andore straten. f;en aantal militairtlll werd gedood ofgowond
on sebado word toegobracht aan oorlogsmatoriaal.

Nadat do eerlto aanvallen waren afgeslagon hooft mon opniouw uit
vele buizen verscheideno uren gellOhoten: en nog in den namiddag vaD
21 AUgultus, om 2 ure, werd een onderoffioier gedood door 0011 IWbot
dat kwam uit een der huizen in de rue do l'Hötel de Ville.

Do IChuldige pcrBOnen die men tot nog too gevollden heeft, zijn allen
door don krijgsrafld doodgeseboten, maar bet ia nog niet gelukt do porsonon
te vinden die bet komplot gelmeed hebben.

Alen doet IIU een beroep op do eer der .tad Andonno, die in de oogen der
bcaebaafde wereld beschouwd wordt a1a een lIest van moordenflarl 011

bandieten.
1tliucliien is het mogelUk de oor der stad to herstellen i daarom wordon

de inwollen illllun eigen belang verzocht, aan de militaire overheid allea
moo te dooIen wat dienen kan ter ontsluiering van het komplot en de
samonzweerderB.

HU die gellObiltte bewUzen inlevert tal naar gelang hunner waardo een
premie ontvangon van 500 tot 1000 fr.

De thans genomon maatregelen zullen of kunnen spoedigor verzacht
worden, naarmate het onderzoek om de llOhuldigen op teaporen meer vOOrt
gaug gemaakt hoeft.

Andenne, 22 Auguatus 1914.

De Kommandant dor stad.

De militaire overheid laat weten, op 22 Augustus, dat Andenne,
wanr de aanvallen der ~ vr!iselluttors" onderdrukt z!in in don nll.oht
vnn 20 op 21 en in den oebtend vlln 21 Augustus reeds hekend is ge·
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worden in de geheele beschaafde wereld "ah eeu nest ron moorde
naars on bandieten." Zij looft cen belooning uit ,'an 500-1000 fr.
aan dongone die do lUlnstokers "1111 het komplot mi aanwijzen. Zij
belooft ook, ten einde den ijver der verklikkers nan te sporen, dat de
strenge maatregelen znllen ven.acht worden, zoodra de leiders maar
bekend zijn gemaakt. (Niemand werd anngeklnagd.)

Orllcieel bericht.

Andenne, Zondag, 29 Augustus 1914.

TUSIchen Saarburg en Meb heeft oon groote Ilag plaats gebad. De Duit.
ecbo troellen bebben 21.000 FranllChen gevangengeuomen.

Leve z!jne Majesteit de Keizer van DuitllChll\ud, Koning van Pruisen en
Markgraaf \'8011 Bralldeuburg!

SVIIRti IllUl..l.IO"

Majoor en chef van het detachement.

Men vermeldt de groote overwinning tU8~hen Saarburg on 'llotz:
21.000 li'mn8che krijgsgevangenen. (Eon poging om de bevolking te
ontmoedigen). Laten wij opmerkell dat hotagcllUlchap Wolffslechts
10.000 :E'ran~he ge\'llIlgenen ~indo j wanr haalt de vindingrijke mll
joor Schounemann de 11,000 andere vandaan?

Orllc.ieele kennisgeving.

Do le1'ensmiddelen-voorzieoing der bevolking zal gelOhieden door de
zorgen van het militair bestuur bijgcstaan door het burgerl!jk boBtuur van
Andenne ingesteld door de Duitsche regocring, zoo spoedig megel!jk:

10 Uit dien hoofde is de Terkoop van goederen cn levensmiddelen uit
drukkelijk verboden.

20 De oigenaars worden aangemaand terstond de hoo1'oolheid hunner
IOTOllsmiddelen op te geven. De goederon zullen gonomen worden tegen ge·
reed geld ofop bons 1'an uitbotaling.

ao Het zal in het belang der bevolking zÜl1 om de beevoolbeid levensmid
delen Ilauwkeurig op te geven.

(0 LeTensmiddelen die het onderboud van een gezin gedurende 2 dagen
niet te boven gaan, behoeven niet te worden aangegevon.

ót Alle beschikbare kracbten der gemeente blijven ter beachikking van
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bet boetuur voor den oogst. Verlaten eigendommen zullon toch worden
goooglt.

Andenne,2B AUgUltull1914.

De KommandRnt der Stad.

In werkeljjkheid kwamen de inwoners van ADdenna haast van den
honger om.

Kennisgeving.

Ik hcb vertrouwCIl in het bestuur en in de bevolking dat thans iedoroon
zijn belt doet om zoo stipt mogelijk te gehoorzamen Ran do bevelen van de
Kommandantur ten oinde zoovoel mogelijk het onheil te verzachten dat
door de misdaden van oenige inwoners veroorzaakt is.

Ret il daarom dat ik overga tot de afschaffing van allel wat het
vrije verkeor der inwonorl belemmeren kali. Ik hoop dat gooll der inwoners
\'RIl Andenno en Seillel gebruik zalmakell van deze vrij}Jeid tellzÜ tot
welzijn der gemeente.

De besturen 'Uil AndOlillO en Soîllos worken met mij dag 011 nacht om
oen geregeldcn toeatand to scheppen.

Allo vragen omtrent voorûening \'anleVelismiddelon 011 tot horstol van
l'Aken mooten rechtstreeks gericht worden tot de bolturen van Andenne en
SeillOt, dio ook zorg moeten dragon dat iedereen aan hot work gaat.

Het Ouit8clJo leger toont de grootste gCltronghoid en vaetberadenheid
ala het verraderlijk door de bewoners wordt aangevallen; maar het weucht
ook ernatig roohtvaardig on menschlievend la zijn tegeno\'cr het volk als
het gedrag dor inwonen dat toell1.8t.

Andenne, 25 Augultufl1914.
Der Kommandant,

ScnUl.TZI:,

HRuptmann,

Het Duitsche bestuur is streng maar rechtvaardig. (Do Anden.
ners hebben bet ondervonden,)

Aan tie inwoners \'fUI Alt1lolluo.

Wij Itollon do bevolking in kennis met de proolamatie, welke de mi·
litaire Kommandant anI, bij zijn \'artrek, hooft tar hand geIlcid:

Jk verlaat dezo stad in de verwachting dRt zij ovenals iJl do laatatc dagen
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zoo ook Toortaan alle. in het werk zal ,tellen wai dienstig kan zlin 1'oor
haar goode geelragal!jn tegeno,er bet Duibche leger.

Ik ,ta de nieuwe brug aan de stad ten haren gebruike ar, onder urplich
ting Toor haar Teiligbeid te zorgen en haar in goeden toestand te bewaren.

Voortaan ui hier een klein garnizoen gaplaat.tt worden dat door de
,tad uI word~n ondergebrachi en gel'oed.

AI, alle krachten zich blli,en iDJpannen Toor de welnari ....0 de
,tad Andenne en van 8eillefl, dan zullen die plaatsen spoedig bersteld
zlin nn de n'are wonden welke de oorlog baar getlagen been door bun
eigen IIObuld.

Andenne, 28 Augustus 1!l14.

•• •
W!j maken gebruik TU deze gel~genheid om de inwonen van Andenne

geluk te wenleben ~n le bedanken voor de be1l'onderen••aardige .!jzo
.aarop z!j zieh in de IUlIte dagen gedragen bebben, en 1I'ij noodigen heD
dringend uit om het OemeentebeltDDr te helpen ten einde tooveel mogelijk
degroote rampen te herstellen waardoor wij tijn getroffen ge.orden.

De Adjunet-BurgemOO8ter, De Burgemeeflter aangesteld door
Dil. LCI)()\'KS. de militaire overheid,

E. DI: J .u:•.

De 8oorelari.,

),IO~1l1QUI':.

Andenne, 2g Augustus 1914.

Men noodigt opnieuw de ool'olking uit om rustig te blüven, en
wenseht haar geluk om haar goed gedrag. (Do Burgemeester wordt
gedwongen deze proclamatie te ondertci!1r:cncn. Had bij bur eONt
gelezen P)

Uekendmaking 1).

1. Te beginnen 'llU1 Za~dagmiddag 29 AuglUlJ/$ 1914, moeten alle
klokken gezet worden op Duitsehen tijd (een uur later).

2. Samenscholingen Tan meer dan S peflODOII z!jn ten Itreng.te verboden
op .traff~ tlflR ~k.

'J D4I cw,.,kf !ledl'wl"~ WOONim 'Ofaren in potlood aangtlbrAcht op tlll bekentl
making aangeplakt Ie AndOllnfl (:s'ota ..an J. M.).
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B. Om na 8 uur's avonds op strAat te komen heeft men het verlof noorlig
Tan den heer Kom mandant.

•. De wapenen moeten worden ingeleTord aan de wacht van li~t Ctuino,
(ol tiell'middag 'Ilun 29 ooer.

Indien lIa dat uur in een huis 1I0g wapenen gevonden lVorden zal de
eigenaar worden opgehangen.

5. Daar de Duitsehe soldaten volstrekte kalmte ei8chen, kunncn de werk
lioden onmiddellti" aan het werk gaan. Bet minste verzet van den kant der
inwonerll zal de gehcole verbranding der stad ten gevolge hebben, en de
minnen zullen worden opgellangon.

SUlONB,

Obt!. en Hoofdkommalldllnt.

B~cker, Kapitein t'l'l EOofdL-onlmaudant.

Duitsehe tUd is verplichtend. Men verbiedt SlLmenseholingen van
meer dan 3 personen. AI8 wfLpll-ncn in een hui8 gevonden worden zal
hun eigenaar worden opgehangen j op het min8te verzet verbrtlnding
der stad en ophanging der lIlannen zonder verderen vorlll \'Rn prOCeR.

Aall de inwOllers VAn ÁDllp.nne.

Waarde MedeburgerlI,

Het doot onl genoegen u te laten weten dat de militaire overheid de
grootste welwillendheid tegenover ons betoonen zal, indien, wat wti niet
betwüfelen, de goede bevolking van Andenne voortgaat zich rUItig te ge.
dragen, moedig "oort te worken, on kalm te gehoorzamen aan de ovorheid,
gelijk ~j tot nog tOt gedaan huit, en waarvoor wü haar onzen dank
betuigen.

Op oen militair foost waartoe de militairo ovorhoid ook zoo good was
onl uit te noodigen, hebbon in onze tegenwoordigheid on in die TRn ver·
IOhillende notabelen van Andenne, waaronder mtinhoorde Deken Cartiaux,
alle troepen, officieren inbegrepen, meordere malen hUr'ra! geroepen voor
Andenne.

[0 naam van ti allen hebben wij hnn onzen diepgevoelden dank:
gebracht.

'Vaarde vrienden, ltelt TertrouwOII in 0118, wü werken metgohool ons
hart voor het welztin TRil Andellno.

Wti hebben de militaire overheid de verzekering gegeTen dat de Duit·
sehe soldaten volmaakt geruIt kunnen zijn in on8 midden, dat geen onzer



Oe Burgemeelter aaug811teld door de
militaire oTerbeid,

E. n. J.UIl.

De raadabeer,
L.H. TIl:.
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den min.ten aanval zal plegen dat, integendeel, wij allen het ouitacbe
leger sullen behandelen mei t'OUomtn urlijklteid.

Wij hebben Toor u inpt.u.n. In ruil napn wij .Iecht& Mn ding, dat gij
namelijk zult l'oortgaan te handelen &0081. gij tot nog toe gedaan hebt;
en indieu, wat ik niet Y8l'Ondentel, onder on. een booswicht ia, die in
.taat zou zgn eerlgke lieden in Terdenking te brengen, W!il hem on. dan
aan, want het mag niet gebeuren dat on~ goede medebnrgel'l Terantwoor
del!ik &ouden z!in Toor de mild.den nn een ellendeling.

Moge het ouitlebo leger .01 weten dat bot gomeentebe.tuur degrootate
moeite ui nemen om baar dengene uit te 10Tcren, wie het ook zUn moge,
die IChuldig is aan een boozo daad.

Waarde medeburgel'l, geduld on moed, om uwe ontberingen to dragon.
Weoet goru.t, wU zUn mot u.

Do Adjunct-BUI'gem&6lter,
DL L&DOl'u.
De Seeretaria,

MOSKIQU"

A.1ldenne, 30 Augultul19H.

Men bericht dat de Duit.scho troepen na Andenne geplunderd en
do inwoners doodge&choten te hebben, than8 do 8tad toejuichen. Daar·
na cc.n nieuwe uitnoodiging tot ,·erklikking.

Hekeodmllkillg.

IIt heb den indruk dat bet grootete deel der boTolking Terlangt ru.tig te
b)UTen; daarom noodig ik hen uit de .tad niet to Toriaten.

Eer ik dwangmaatregelen gebruilc, za) ilt een .treng ondenoolt instellen
om de IChuldigen op te .poren ingual eenig Tenet zou plu" hebben.

Ik Tenraeht dut dat de bnolkiDg nn ADdenDe alle. in het ...erk ui
!tellen opdat geen enkel ouitaeh IOldaat luUg genllen worde; zoo niet,
dan uI ik Terplicht .Ün te handelen Tolgen. de maatregelen mUner cento
...aanebu.ing.

8xcna,
Kapitein, L. 1. n. 20

en Hoordkommolldnnt.

Do Ouitache overheid belooft nu een ondorzoek in te stoilen indien
een opetand plaats zou hebben. (Zulk onderzoek zou iets nieuwe zÜn.)
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e) &1 1II0m4l11ent.

Wij zouden dit gedeelte \'Rn ons werk omtrent het DuitBeb boatuur
in België niet beter kunnen besluiten, dan met uittreksels te geven uit
oon artikel geschreven door baron Friedrich "Vilhehu von Bisaing,
zoon \'nn den Gouverueur-generaal en gepubliceord in de aflovering
\'all April 1915 van de Siiddeulsclte Monatsltefte, een aflevering groo
tendcels gewijd Mn België. Bot dnw.gt tot titel: Belgiën unler lJeut
scltel' VerlCalt,mg (Belgiü onder Duitaeh bestuur). Om onze uiteenzet-
ting niet al te lang te maken zullen wij cr OIIS toe bepalen enkel aa11
teekeningen te maken op de zienswijze van den schrüver aangAAllde
die punten welke wij tot hiertoe bebben behandeld. - Alde voetnotas
zijn vlln J. M.

Uelgië ontler ~uitst:1I bestuur,

door Prkdrich lVilhtlm, b(tr(;n t'on Bi#ing.

(IJr ben danK verschuldigd aRn de hoeren van het Algemoell BoRtuur en
vooral aan m~n "ader, zijn Excellentie den Gouverneur-generaal, aan den
hoor Kommandant Dr. Dirr en aan den heer Kommandant von Strampel,
evena18 aan den Directeur dor Duitsche School te Brussel, Dr. Lohmeier,
voor hun medewerking. Het is intusschen miuehien niet onnuttig hier bii te
\'oegen dat ik alleen de verantwoordelijkheid draag voor mijn betoog.)

Wij, Duitaoherll, hebben in ons bezit het grootllte gedoelte van België en
w~ besturen het, Dit i/l het feit waarop elke overweging omtrent Belgiil zich
thans moot baseoren.

~Boût gehit voor rocht" 1), zegt eeu oud .preekwoord, en Lord Oromer,
bij gelegenheid der hesprekingen aangaaude Engeland. bezetting Uil den
EgYlltillChen SoudalI, voegt erbij: ~Het roeht van den veroveraar is het
beste en wordt door de mee/lt-gezaghebbende 8Ohr~ver/l erkend, Het is
voHromen onbetwistbaar en ll.lle herllOllschimmige eischen gcsteund op
goschriften, moeten daarvoor wijken".

I) Het nrtikel begint mOt een begillsoherklaring: .Bedt geldt voor rooilI."
Men ~ou niet Ol' onbolehaamder WijUl kunnen vorklaren dat de militaire yeroTering
"an Belgi6 een "oorbflreiding i'tot zijn algehoele inlij"ing io het DuitllChe keizer·
rijk, nieliegenstaande de offleieele belofien (bi. 3:!"). Laat ona er bjj"oegcn dat uit
juridisch oogllunt dele "erkl.ring onjui.t is daar bet begin.el ~Bczit geldl "oor
rooM", toepasselijk is op roerende, niet op onroerende goederen.
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De Bondgenooten van België zullen er ten minste nieta tegen kunnen in
brengen, als wÜ Duit&ehers dit rechtsbeginsel tot pnnt van uitgang nemen;
het komt er weinig op aan wat het lot zal "Üo dat België in de toekomst be
schoren is. \Vü houden België in oos bezit en dientengevolge dragen "'!j de
zedelijke verantwoordelijkheid voor zijn welvaart en voor het voortbestaan
van het leven zijner bovolking. Deze verantwoordelijkheid rust op ons, vol
gens artikel 43 vall het Haagsche Verdrag, dat zegt dat de \'eroveraar zoo
spoedig mogel!.ik in staat moot :t!.in om het geregeld bestuur t-e verzekeren
van het vijandelijk gebied door hem in bezit genomen. Ongetwijfeld. wij
tijn niet. de oenigen die deze verantwoordelijkheid te dr~eD hebben: "ij
vindt haar beperking in de maatregelen genomen door enze tegenstanders,
de bondgenooten \'an België, die een gedeelte van het land onder water
hebben getet, of aan den landbouw onttrokken en verwoest bebben door
middel van kanonnen en bommen 1).

Voor de aehade IUln het land en zÜn bewoners berokkend door het bom
bardement der kustplaatsen, door de gevechten geleverd roud Yperen en
Dixmuide, zijn niet alleen de gevluchte Belgische regeering verantwoorde
lijk on Koning Albert zonder land '), dio roods langen tijd niet woer vrij
be81i83en mag, maar ook \'ooreerst Engeland en dan b'rankrijk.

De hardnekkigheid waarmede de Bondgenooten van België zich van zijn
bebben en houden een wapenrusting ') gesmeed hebben, is ook de oorzaak
\'an don ongun8tigen toestend des lands, waardoor Oost- en 'VOlt·Vlaan
deren en een gedeelte van Henegouwen onttrokken :tijn alln het algemeen
bestuor en be86houwd worden als étappe.gebiod, joist een streek met
dichte Vlaamsohe bevolking en de tweede universiteit 'l'en het land be
vattend: die \'all Gent.

Dit feit IICllijnt niet altijd genoegzaam bekend in Duitschland, evenmin
als het volgende: Do verllterkte stad ?tlaubeugo, die \'Toeger bij Frank
rijk behoorde, en een punt nabÜ Givet "(jn gehecht aan het Gonoraal be
,tuur van BruneI.

Maar in de vorant,woordelükheid voor den voorspoed dor Belgische ge·
meentchap treden op, naast het Dllihche beetuur, de blijkl>aar niet geheel
belangleo:l:o Dvrienden" \'au Belgiu on het Belgische volk 'lelf.

Dat "ole Belgen, niottegenstaande de geheime oorlogstoobereidseloll

') Onmiddelliik ophitsing der Delgen legen hun regeeringon legen hun bondge
1100ten (bI. 862) (Iie de misdAad hebben beuroren het IMtBte slrookje grends te ver
dedigen dat IlclgilOh geblOfon i•.

') Koning Albort .zonder land" draagt ook ZÜn dool ''1n verenhroordelijkbeid
Toor de verwoouingell in IJclgiti (bI. 5(0).

I) Nieuwe ophilsing tegen do bond~pootcn, die deh 1'an Belgiij bediend bobben
als Vlln &OD schild. Is liet niet feeIocr DuitBChlllnd dat zieh bediend heeft VIIP de
Belgen (bl.l"'I)~
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bunner regeering I), verrast zUn geworden door de gebeurtenissen en hUil
kalmte verloren hebben, is evenmin verwonderitik als het feit datook
hier de nooden door den oorlog geschapen elementen bti elkander hebben
gebracht, die haken om gesoheiden te worden i in tegenwoordigheid van
den strtid heen de heet ~GoedeVlamingen hier, en Walen daar" "eor
loopig opgehouden.

En wti waren niet alleen de vUand omdat wti gewapend degrenzen waren
overgetrokken, omdat wti de trotsehe sterkte van Lllik hadden gellomen,
wij .....aren bot vooral omdat reeds jaren lang de BelgillChe Uegeering
had toegelaten, dat in de pen en de dag{'lij kscho literatuur, door afbeel
dingen en looneeistukken, in herbergeu en cafés-chantants de DuitllCher
werd bespot. en bcla.sterd, en met minder achting behandeld dan Engel.
sehen en FranllChen l ).

Het giftige zaad uitgestrooid ongetwüfeld door Engeland en Frankrijk 8)
- men denko aail de uitbarstingen van haat tegen Duihohland die zich
voordeden te NaDey en op andere punten der Pransche grenzen - bracht
in de eerste dagen \'Rn den oorlog een \'reeselijk verzet to weeg on dood den
gercchh'aartligden toorn vau den Duilschen Holdaat overloopon, die er toe
gebracht werd zijn leven 10 verdedigen mot ware oorlogswoode. Dit hooft:
aan don oorlog dit afgrijselijk karakter gegoven waarvoor de BelgifJehe
regeeriug en de geallieerden annsprakel[jk 1,Ullon worden gestold ~). Kalm·
denkende Belgen hebben mij toegogo"en dat de gohcol verouderde instel·
Iing van de burgerwacht, die hot midden hield tus!<lhen een geregold korps
en 0011 korps "an vr[jschuttel'll &) grootondeels de oorzaak van de ramp is
geweesl, en dat alle "orlltalldige Belgen er van overtuigd waren dat na don
oorlog, wat ook de uitkomst daarvan mogo WOten, de burgerwacht %a1
moeten worden argollChan. Een hunner gobruikto een uitdrukking die niot
geheel onjuist ia: na de vor!<lhrikkel[jkeeorste bevindingen maakte ~ecn

') :Nieuwe ophitaingen tegen de Regeering. - Wellm zouden die militaire toeoo
reidMllen tot den oorlog zijn, die in het geheim werden gernaakH De" YrijllC!lutten"
miucbien? (bI. 249). I

Ij liet i~ vobtrokt gelogen dat do BelgillChe rogeoring ooit Illlnvallen tegen
Duic.ehland zou begunstigd of verdragen hebben (bI. 88,84).

') Welou er i. vol!lmkt geeu .gimg ZaAd uitgo,trooid", ell \'óór dou oorlog had·
den de Belgeo geen den minsten IllUlt tegen de Duit&:ben. Het is ~de geroehtvllQr_
digde toorn van den Duibehou soldaat", die Ie yoren zorgvuldig geuClid en lllln
gekweekt ia (bI. 68 en 277).

0) Het zijn zekcr de Belgen niot, die verantwoordelijk zullen ge.teld wordcn voor
de wreedheden begll8n door de DuitllChe legen. Ook wonacht Belgiil niets meer dan
de urnen.telling "lUI een internationale Kotlllllinie, die vrijelijk de foiten kMI
onderzoeken; mltar DuifllChiünd weiger~ lIet licht Ie laten llChijnen (bI. 243, 244).

') De burgerwllCht is oen ,·olnllLakt wottige on geregelde instelling en yol!trokt
lOOn tweeslachtige orgalliulie. (Zie Wuweiler, bI. 209).
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overwinnaars-vrees" zich van de Duitschers meester. Met dit al is men ver
wonderd dat zoo dikwijls op het gewenschte oogenhlik 000 kalmoorende
hand 1) werd uitgollteken om hier oon kerk, daar een kunstgewrocht, gindl
een huis te sparen dat door goede meollChen bewoond werd. Ongetwijfeld
vele onsehuldigen hebben geleden voor de açhuldigen; maar zijn hiervoor
de Duitlehe officieren en lOldaten aansprakelijk die genllen zij n door hin
derlagen en zij die Termoord of gewond zijn in de lazaretten '), en de Duit..
llObe vroDwen on kindercn die tcn slachtoffer geTallen zijn aan de volks·
woede I)?

Van den anderen kant hob ik horhaaldelijk to Brussel hooren zeggen:
~De brand van Leuven hoert OIIS 0011 ramp bespaard van denzelrtlen aard,
dio nog veel verschrikkelijker gevelgen zon gehad hebben" .). Dergelijke
beaehouwingen toonen nan dat Inng1.amerhand lOmmigo der sloeM inge
lichte bevolking tot het gezond vorstand terugkoeron en inzien dat er
dingen zijn machtiger dali de wilnn het individu.

Zij erkennen dat .11000 dool' het werk te hervatten voor het welzijn der
menigte en met oon einde te stellen aan den tegenstand nn hot nietadoen,
'-ij hun plicht kunnen vervullen, en dat zij in het tegeno'(ergettelde ge·
nl oon misslag begaan I). Zü begrijpen dat voor het oogenblik zij enkel en
alloon kunllen arbeiden onder de bescherming en mot de hulp van het
Duitlche bestuur, en dat zoodanig handelen nog niet beteekent zich go
wonnen geven.

Het is inderdaad niet noodig dat zij een wiuel trekken op do toekom8t,
maar zij moeten helpen om de 8luimorende krachten dos lands op te
wekken, en fri811h bloed .Btorten in de 8lapende aderen van de nij'(orhoid,
het verkeer en den handel.

I) Deze ~kal.D,oorende hand" duidt juist aan dat de altlochtingen en brandstich
tingen .tellMllmaiig tün voorbereid cn deel uitmaken '(au een regoorinplellMll (bI.89).

') liet kan den .chrij ..er niel cnbekend tün dat deze beschuldigingen '(al.ch
oo'(enden zÜn (bi. 120).

') "ti ....eet blÜkbur ook, door do prooouen die in Belgiti gevoerd ....orden voor
de buiten~wone rocbtlMtnken ingelltold door tijn vader, den OOU'(eTlleur-gcneraMi.
d.t goon enkele DuitlChe vrouw noeh een enkel kind ~ten alachtoffer 8'6"lIlcn ia
Mln de volks....oede." (IJl. 129, 130). Koester en N08ke bekenden rood. in October
191. dllt deto /l.8ntijgingen 1'8llOh !liln (bi. 133). Uee ncemt mcn in hot DuilJCh
iemand die een zllftk bevesligt welke hil weet OIlWliar to tijn 1

') Dit is eCIl kostelijke bekentenis.
Ven Bi88ing-teoll neemt voor l:Ün rekening een idee o..or Vlln kllilitcin Wnlter

Uleem, den ndjudnnt tijns 'l'adert (bI. 81).
I) Welk 'l'eroond belt... t (Ir tll8tohen do moordpartijen bevolen door de Duitscho

cftleioren en de her'l'lItting 'l'an den Ilrbeid P D.t is een .,.? die Duitsc.he rode
noeringen ondoorgrondelijk voor hen dio de gOOlltesgcsteldheid '.n o'l'or den R[jn
niet bezitten.
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Do oonte zorg van het Duitaebe bestuur moet zUn om de stilstaande
raderen van den Belgiaehen staat weder in beweging te brongen, en wel
door Belgen geplaatJlt ondor Duilsch toezicht on verantwoordelUkheid. A18
de nedo komt dan moot België, in zoover hot mogelUk ia, uiet zijn als oeu
uitgewrongen lap maar vol van loven en kracht I).....

f~ngeland beert uit ADtwerj~n,ofuit welko plaats dan ook, waar mon ze
bij het begin van den oorlog had hoollgevoord, het metaal-bezit der Natio
nale Bank van Belgiii en haar bankbiljetton on do clichés die dionen om zo
af te drukken, naar Londen overgebracht. en dat niettegenstaande do Duit
sohe regeerÎug reeds in Augustus (en herhaaldelijk daarna) de onllChelld~

baarheid van het privaat bezit dor Bank plechtig gewaarborgd heeft t)....
.... Hot 1I0U een groote dwaling zÜn indien men meende dat vooral de

Belgiaebe middenklll8 zoo spoedig zich 1.0U kunnen oC zelfs maar willen
achikken naar den loop der gebeurtenissen. Op hot land ziet men nog aan
alle zÜdon verwoeste huizan, vele loopgraven zijn nog niet aangevuld en de
wandolaars ontmoeten bij eiken stap tcekenen der Celheid nn den strijd.
Op dit punt vergeet men maar al te gemakkelijk hoe de Belgen zelf vorant
woordelUk zijn voor dezen staat TRil zaken. Te Mechelen, bÜ'foorboold, ge
durende bet beleg van Antworpen, oor do beweners naar hun huizen waren
teruggekeerd, is het gepeupel dnt uit BrU88el en Antwerpen was gekolUen,
nan bet plunderen gegaan, en beeft allos meegenomen wat bet kon '); bet
maakte gebruik van de 011 vermijdel Üke wanorde waarin onze troepon hUil
kwartieren en de doorzochte hui1.eu hlldden mooteulaten. Indion mell, om
90 of 40 mnnnen nachtleger te verlKlhafreu, verplicht ia În vier of vUf kleine
Bolgiache huir.en de wel verdiende bedden te zoeken en die langsllauwe trap.
pen lIaar beneden te brengen, dan kan dit natuurlijk nicf; gebeuren aiR bij
0011 goed geregelde verhuizing. Het islogillCh dat men in dit geTal er den
bowonol'll van Mechelen goon verwijt vau kan maken dat zij vluchten. De
bommen die naar Antwerpen gescbeten werden en van daar kwamen, ver
plichtten de meeste inwoners hUil huizen te ,erlaten t); waar zij in huiR
ble,en, zijn alle moubels onaangeroerd gelaten, en men leest er nog de
woorden gOIChreven mot krijt: ~Oit huis is bewoond" I). Zij echter die ge-

') Opdat Bolgiil ,0'01 IO'fon on kra.cbt zou bl!j'fon" pefllt woo het ~O.OOO.OOOpor
maand Rf (blo 16<1).

t) Dit I. een dor wooet opmerkonswurdigo pll88agetl: onnoodig te wüzen op do
"'anrde yan verbinteniseco door DuitllObiaod llan~gl/l.n (bi. 823).

') liet i. Vll1lch d/l.t het gepeupel '10 Aot'Werpen en DrUSllel zou zijn gaan pluD
del"Cn te Jloeholeo. Het DnilllCbe leger lOU hun mededinging oiet hebben ..n
, ..rd (bi. 218).

°l Geen enkele Belgieche granaat i. in de Ilad Mechelen neergekomen (bI. 278).
') llor i. WlL&r dat er ..efllehillende hui.en züo met het 0p!IChrift: .Di_ l1(1Q



vlucht waron yonden bij hun terugkeer a1l6llieeg en yerlaten. Onze troepen
moeIten, zoover het mogelijk vau, de allerarmlte te hulp komen en aan de
burgerbevolking brood eu vleelob verstrekken. rn aamenwerking met de
gemeentelijke en kerkelijke o\'erhoden maakten zij on verwijld haalt om de
ergste be!5Chadigiogell te hentelleD I). Do kerkon hogen nieuwe veDlten
ell voorloopige dakoll i de gevels werden versterkt 011 do verniolde huizen
weggeruimd.

Bon meer inwonen terugkeerdon en de gelegenheid aangrepen die hun
geKov,n werd tot werkon, del to meer werd or ook verricht. En hij die op
hot eindo van I;'ebruari door do .traten der Itad ging met den stadskorn·
rnllndallt wions moedertaal hem do kennil Tan het Vlllllm!5Ch gemakkelijk
maakte, kon zieh a.ertuigen hoe bet burgerlijk le.en opnieuw opbloeide en
hoe met oogen '1'01 dankbll.llrbeid talrijke groepen der bevolking opugen
nallr ~Onze.n kommandllut" i).

~[eehelen heert een boyolking die zoo te zeggon uit luitend Vlaamseh
'preeltt. Dit vergomak-kelijltt den omgang voorlIl met tle DuiUcher& van
Neder·Duiuehland en leidt tot eoll betrekkul(jk vertrouwen iJl oozeso1
daten. De hatelijke aalwallen die de Walen gedaan hebben op de ~ Vlamin
gen" van Antwerpen '), aanvallen waarin tij hUil de al te .poodige over·
gave der stad verwijten en ben vorraders del vaderlands noemen, zullen
spoedig door de gerechtshoven worden geoordoeld i zij zullelI voor het Duit
/!Che bestuur den plicht vergemakkolUl.:on om bet Vlaamsoh-81"ekend ole·
ment, dat aan het Duiteehe verwant is, tot zich te trekken en .terker te
maken 4). Jn deze kringen begiut men opnieuw te donken lIan de wijze
waarop de .franskiljonl" voor dell oorlog dwang uitoefenden mot deze
woorden: .A Ilo bOllCha'l'ing il f'ranlch", en aan de mallier waarop sebrij.
vers van VlaamllChen bloetJe, die zoo lpoedig verworden zijn tot haters
van DuitschllltHl _ dellk Ban Maeterlinek _ hun moedertaal hebben ver
loochend t) i mell herinnert zieh d'lt ~de VlaamlChe boer eu botterik" uit

id ~h"t".De heer ,on Biuillg woet echter gezien hebben, dat er ookalldcre _ijn,
"'ooral in den omtrek '/In Mechelen, wMrop de Dui\.8eheloldaten ten oinde hun
opvolgat'8 tijd ell moeite te beaparen, mol krijt g08Chroyen hndden: Scholl 0118

gtplll/lderl" (Reeda geplunderd).
') Do Duit.chers hebben niete, hoegenaamd nieta, gedMn om de achade te her

Itel1en anu de kerken toegebracht; allo herstellingen werden gelad on botaal<1 door
do burgerbe'felking, evenll.ll to Leuven (bI. 21).

t) liet yoorbeeld yan .Moobelen I. ongelukiig. Als do Mechelaars lOOIeer de
Du.iillChers liefhadden, loudon wlUU'lChijnlijk d(l werklieden van de _poorwcg
werken niet loo'n Iterk(ln wef"ntand hebben geboden aan de Duitl()be bevelen
(bI. 1112).

') De Duitleben traehten du uit dit konflikt yoordeel te trekien (bi. 861),
,.) Verschillende pogingen om de Vlamingen tegen de Walen op te biben

(bI. 852).
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den wcg moest gaan voor nden r~nen Fran80hman." Men breogt zich do
hevige twistcn te binnen, die eindelijk Zijll uitgoloopen op ecn wet van be
stuurlijko aeheiding, eon wet dio voornamclijk door WalCII gemaakt, geen
rechtmatige rekcning hield met de werkolijke beteokonia van hot Vlaam
teho element, te Brunei bijvoorbeeld, en in Brabant. Reeds wonden do
blikkeIl vall vele goode Vlamingen 7.ieh lIaar het Duitsoh boatuur in
de hoop dat dit helpon sal om do oenigo volkstaal beter tot zijn recht te
laten komen ....

Reeds IIU ziet de rei7.iger die het land doortrekt opnieuw aan alle zijden
de rookplui llIen 0l/stijgell uit do fabriekssehoorstoenoll I).

Engoland hoon door !lijn beeataohtig uilhongeringsplan tie vrees voor
den hongcunood in Relgie gebracht '). Dit plan bowijst,duidelijker dOIl
wal. ook, hot ontbrekon van alle zedelijke enlneer 1I0g van alleohristclijko
gevoelells in de Icidors van die oilandbewoner8, van dat volk dat de
tehande van Europa dreigt to worden ....

Indion de Belgen 7,ich al niet onthouden misbruik Ie maken van de Ame
rikaansehe vlag door die to ber.igen voor hun botoogingon, dan is het beate
wat men doon kan die dwauhedcll eonyoudig to \'erdragen, zoolang zij
door hun onbetamelijkheid de Amerikunsche overheid niet mishagen, die
hen op zoo kraehtdadigo "'jjzo bij8taat.

In de winkelramen hangt Illen Amerikaau80he vlaggen, die de pll1ats in·
nemen vall de artikelen die anders gewoonlijk daar gevonden worden.
Orooto en kleine Belgische kinderen, die meerendools geen enkel woord
Engelseh kennen, dragen de klouren vatl do swrrollvlag '). not zit bjj die
lIleJlIChon in het bloed betoogingen to houdon door het dragen van kleuren.
Monige • vaderlander", die tot nog toe nooit aan zijn vaderland gedacht
had, veNJiert Zijll borst ell draagt roaetten of bloemen oflinteu in de klouren
zwart-geel-rood.

De straatverkeop vall zulke teakellen i. verboden 6), zelfs aan de kerk
deuren.

Het is minchien moeilijk toelaatbaar, dat in vele kerken doslalldB, de

') InderdAad, wij heboon roeds geden hoeteer de nü,erlleid bloeit (bI. 195).
') net i. niet Duilll(lhiand dat Belgil! laat vcrhongerllo _ lUur EnpllUld .datdo

Ichllnde van EuropIl dreigt te worden" I
') De Bol~n ziin gt'OotG kinderen. De Oou"erneur-generllll.l heeft ou. reeds het_

zelfde compliment g(!maakt (bI. 204, 8&1).
0) Lateu "ij on. de vaderland.lie"ende proclamatie van BlIron von der Oolts

hOrinneren (bI. 826).
Vader ell zoon heudclI zich allOf zij "olatrckt niet de betookcnis begrijpen VRII

bet driekleurig lint dat de Belgen in hei ImOOptlgat droegen. Deze i. toch duidelijk
genl.H.'g. Ziehier: De DuilKhera geven "oor: I'. dat hun legora ovor"innend zijn en
liet zullen blijven j 2° ûnf tij hUil voorwRUrûen zullell kunnen opleggen en llelgiü
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Belgischo kleuren maar altijd door tentoongesteld worden rl!<lhts on links
van bet beeld vu den heiligen Josoph, beschermheilige van het land.•..

....Om hot land tegen govnar voor hongersnood tG bewaron is eroen beter
middel dan do Amorikallll8Cbe ?Ondingen, namelijk, te gelegener tijd de
akkeu te bewerkcn en de toopa ing der tallooze voorsehrifton naar Duitsch
model voor de beschorming \'all dolt veestapel. J.'en groot gedeelte van
België, 42.6.·•• beltaat uit bouwland; dat wordt bewoond door een bevol
king vall kleine boeren, lDoorendools Vlamingen.

Ongetwüfold, in vredestijd wa8 do oogst niet toereikelHl; maar tegen
.....oordig zou z!.Î voldoollde kunnen zijn voor do behoeften dor sterk ...cr
minderde bevolking I)....

Wat do bCllJlRnningen botreft, hieraan is geen gebrek, want mon heeft
voor oorlogsdooieinden minder paarden genomen dan men zou "enraehl
hebben t)....

Men houdt zieh ook bezig met OOn regeling dor veilfokkcrü en oon
billijken handol met Duilsehland. Door veulen-markten IJ, die geregeld
gehouden worden, bevordert men de paardenfokkerÜ. De yeulens yer
kocht aan Duitschland worden \'ordeeld door do Inndbouw-kamen. Het
verbod om melkkoeien op te vordoren beschermt den voostapel en de zui \'el
nijverheid.

Maatregelen zijn genomen ter bevordering van den varkonsteelt en
het inleggen van verseh vlooseh. Evenall bij onl laat zich ook hier hel
gobrek Mn vooyooder gevoelen. Reeds midden I"ebruari kOIl men het
Belgische vee in de weiden zion Of8Chooll er toen nog zoer weinig
grlUl stond.

Maar IU,lt zachte klimaat za18poodig zijn .....erk doon en het gras zal8nel

ini!jvonj S· dat dit ol'erigell8 gem.kkel!jk ui t!jn dMr de Belgen roed. hUil
uitdagende houding begeunOIf af te leggen en reed! verbroedel'(ln fUOt hun Yer
l'olgers. liet il ous in Bolgiê onmogelijk ep dit oogenblik 0llOnlijk ie antwoorden
op leugell.s I on 2 i ..·.t nr. Saangaat ieder Belg die oon kleino kokarde droeg, l'er
kJurde stilzwijgend, - en 101llier zioll in gevur Ie brengen, zooiaTlg do nationale
klOllren niet misûRdig wareu l'erkllUlrd, - d.t hij niel wiJde voor een lafalln\le
worden ...ngezien. en dat zijn anti-DuitllChe gel'oolens niets 'iln hun kracht ver
ioren hadden.

') Hut i, jamUlor dflt do lIOhrijver geen ol'erûoht geeft vsn de middolon die
Duit!lChland hebben in staat gé8teld de bet'oiking te doon l'erminderen; moorden,
brandltiehtingen, verbanningen naar Duitwchland, IDlUlI-uihetting, enz.

") Mon Haagt zioh werkelijk nqhoo de Ouibehen nog paardon zOllden hllUOO11
kunnen nemon in zekere at reken. In het noornen van Brabant, bijl'. te Werohter en
te Uerk-ttad, heen.The Commiuion for Reliefin Belgium" workpallrden moeten
ge.,en IIll.ll de 11indbouweJ1l.

") Wij welen hoe die l'eulen-warkten werken (bI. tS").
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grooien. 27.4'/, van hot gehooio land bestaat uit gnulaud en weiden. Er is
ongotwijfeld nog veol te doon voor do ontwikkeling ,'an den landbouw;
boter en kall.l worden nog ingevoord uit Hollllnd; in Bclgii! brengt mell1.O
moelicntijdssloobl:!l voort Tan mindere boedanigbeid....

AI8 er in de toekomst voldoonde werkkrachten in het land lijn, zalmen
zich ook kunnen toeleggen op de ontginning van nog w068te gronden. De
"orhouding 'fan deze grondon bedraagt in België 11.5'j' tegen 9.SI;1 in
Duitschland. lIet r.al wllarsehlinllik zoer langen arbeid cisehen om do moe
rauon rond Y peren woor in goed bou wland to voranderon, want do afwato"
rinr-toe.ataudon '/llin %00 ongunstig, dat nabli Doornik, op hetoonte van
}'ebruari, loen er goon zware rOgen8 ge'falloll waren, het wator overal in de
weiden stond.

Men kan ook dnuige gronden Tinden in do onmiddellijke nabijheid van
Brussel I) ....

liet plan beslaat om aan het Belgischo Roodo Kruis, indien hot zich be·
reid beloond om Rink aan te grlipen in medev,'erking mot de Duijgche re
geering, de zorg op to dragon voor talrijke noodige behoenen, waarvoor tot
lIog toe godeeltellik sloohts organisatie, bestonden, die met het Roode Kruis
tot oon Iiehaam moeten gemaakt worden ').

De zorg voor verminkten ell teringltidorB, de beatrliding der "uigelillgen.
ziekten, ûo verheffing van het zedolijk peil, moelcn buiten allen twijfel
worden veroonigd en zich dikwerf met do zorg belasten voor bet gelio 'fan
den zieke en hand in hand samengaan met de goede v,'erken die zich beûg
houden lIIet de beBoherming der armen iJl het algemeen. Zoor gowiehtige
mlUlt8cbappoltike plichten moeten wordelI opgelegd aall het Roede Krui"
en indien dllt weigert, aan eOllniouw op te riohten instelling. Luidens ztino
statuten, iJl hot Belgische Ronde Kruis geplaatBt onder toeûcIJt van een
vertegenwoordiger der .Rcgeering dus nu vin den Duitsehen gouverneur
generaal.

Werkoloosheid en lediggang ztin de conaak Tan veol euvels en van zoor
veel ollto\"redenheid. Daarom juist hooft het algemeen boatuur '/lijn best
goolllln gelegenheden tot arbeid te 'findon el1 oon beBtuur voor wederop
bouw op militaire wüzo ingesteld. Dit houdt ûch beûg met het herstel der
wegen die zwaar beechadigd waren I).

I) De Bclgitehe IIInlloouwer OT~r gehool de wertlld bekend OUllÖU onfergelöke
lijken ijTer, wordt behandeld 1111 eeu Illlhterlijke nietsdooner. - WAar r.Ön de
dl'lUlsige terreinon in de Illlbijhcid vall Brusscl?

'J De "fzelling VIlU het llelgiBCh bestUUril-komité TlID hetUoode Kruis is ef!1I
"ergrijp tegen de ,,'ellen Tall dllUlllicht;ng (bI. 1180), lIellioode Krui. Ta". BC'lgiti
booft lich lliet U) bemooien met de toringIÖde...,de lulgelingell, der.edeliîkheid,ellz.

") Uet bontel der wegen dient tOt vCrIOhaffiog TAD OD!f':oorloofde win.ten alUl
Duiteebe ortieieren (bI. 8'18).

.,_.
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De spoorwegarbeiders in België vinden eveneens werk bij het spoorweg
hoBtuur I) (Duit&ch bestuur der 8elgiBOhe slmorwcgon, dat 7.ijn zetel heeft te
Bruuel en werkt onder bevelen '111.11 den wilitairen cher der spoorwegen)"
Er 7.Ün ZOU8 oenige klei no 8poorweglünen die werken onder Belgiscb be·
.tuur, waar natuurlijk onder Duitsch toezicht. .. ,

Om hervormingen in to voeren hceft het Duitaebe bestuur wel oonig ge
brek aan sehoolsehe krachten. De regeeriug hoeft ornstig getracht om de
vluchtelingen on degenen dio als burgor·gevangenen~) !laar DuitBOhland
vervoerd waren; torug te brongon, voorftl professoren on priostors, ofschoon
het niet ontkent dat daarin een zeker go vaar ligt.

De Geuvernour-generaal hoeft hoei veelmooite gedaan om de mensehen
naar België terug te krügen, dio tüdens de inoozitname dor BelgiBOhe
steden als güzelaars IIRar Duilll(lhiand werden gevoerd, veeral (lie welke
'"an belang waren uit administratief oegpunt, zonder welke men velgens
zün eigen woord niet besturen kan I)....

;\fen Uil spoedig de Belgische verordening ernstig moeten aanpakken, die
het onderwijs van het Duitsoh voorschrift, maar alleen sb verplichtend op
de middelbare scholen. Vooral in de Vlaamsche gewesten zal het Duitseh in
do volksschool, geheel overeenkomstig met on8 doel, het rranseh kunnen
vervangen.

Do kennis van deze taal is van weinig belang "oor de uitsluitend
Waalsche gedeelten des lands, dio om zoo te zeggen, niet bewoond zÜn
(men zal natuurlijk aan de Walen het gebruik van hun dialect toe
Ill.ten).

De Vlaamache seiJolierzalgemakkelüker Duitseh loeren dan Franach, en
op dezo wüze 1:01 oen uniform onderwijs, dat uit opvoedknndig opzicht zoor
wenseholÜIc is, verkregen worden in de volksscholen van het grootste dool
van België 4)....

België bezit vier hoogoscholen, waarondor twee vrÜe. Een dor eersto, de
Vlaamacho hoogesehool te Gont 6), ligt huiten het tegonwoordig algemeen

') liet i. IllIIterlijk te beweren dat de werklieden der BelgiJl(lhe spoorwegen zioh
in dienst gesteld hebben van den vijand (bI. 369, 372).

') De Gouverneur-generaal heen de gedeporteerden in Bolgiii laten terug
keercn, die ..olgilnl zijn eigen bekentenis geen enkele miadRlld bedreven hadden
(bI. 109),

') Men bracht dut de burgerge'l"llngeneu niet terug omdat zij oneehuldig waren,
maar omdat tij de regeering dienstig konden tijn. Welk oon eigenaardige op..atting
u.u rechtvaardigheid I

') Dit i. een ....onderlijke bedreiging; bet tal ....el aardig zijn die te zien nit ..oeren.
liet Franseh 1'e1'1'angen door het Duitacb iu \'laanderen, cn bot ~'ranllCh han
nen uit het Walenland, zijn idoo6l1 van bet felste al-Duitsch-dom.

') liet is onw....r dat de boog1lSCbool "'11 Gent Ylaamach il.
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belItuur i de andere, die Tall Luik, werd minder belocht door !lelgen dan
door 1'Tcemdelingen j lil geniet oTerigen. niet een groot8 wetellIChappe1ilke
raam I). De Toornaam.te der boogeseholen w.. ongetwijfeld de klerikale
hoogeeehool UD LeU18D. Deze been, gelilk men weet, bijzonder te lijden
gehad .,..n den oorlog, of.choou oonige barer professoren op het belli...
.end oogellblik hun belt hebben gedaan om de buollr.ing te weerhouden
onbezonnenheden te begaan I)....

, ... Er bestaat werkelijk onder de BelgilChe oo'folking een bellilt Ter
langelI, dat de jaarlühehe oxamen'I, de vorige Oktobermaand niet gehou
den, zuilelI worden afgenomen, on dat de lludentCIl die in het land gebleven
zijn 011 zü die nu de I(Iholon achter den rug hebben, hUil vorming zullen
kunnen voorhotton I)....

Do nuitsche Gouvcrncur-goneranl bomooit zioh niet mot hotinwoudig
beltuur vau MUIea'. en boekorijcn 1011 mintie indien de beambten, die
groolclldcell op hun POit gebleven zijn, geen beroep doen op zÜn tUl/lcbcn
kom.t om kunltwerkcu of gehouwen te bosc.bermclI, of om de noodigo
fondten te Tcrkrijgen ten einde bij\'oorbeeld de pnchtigo marmeren ,loeren
met linoleum te bedekken of de zalen der Terzamelingen te 'erwarmen j

eTeuoonl Toor de uitbelaling der ul.rillleu. Uier en daar l\'ordi het noodig
om te zorgen Toor de roiniging der ,enster. f) en Toor deverliebting,ofook
om do kunst ...·erken weer Toor den dag te brengeu die in de kelder. zijn
opgeborE,'en, 11"..r zÜ gevaar (copen vall boachadiging. Er bestaal tbana
goon enkel geTaar .,oor de tcntoonE,'1lIlolde Toor...·erpc.n. Een toczicht over
hotgoon in do mUlOa aanwC!zig ia tOu illtuuchol1 zoor gowonlCht zijn, daar
sedert don oorlog voel bokondo kunlt'foorwcrpen onviudbaar goworden zijn,
die Tolgen. sommigon uanr I~ugoland zÜn gobracht, volgen. andoren door
do !lelgon .,ontopt tijn. Do Directeur van hoi kunltmUloum VRII heL Oin
quanlenairo Tocgde mij deY.e woorden 100: ,Indion ik had kunnon tOOTeron
wu ik op bet oogenblik uu don inlocht der Duit.tehors mijn gehcelo mu
teum naar Spanje bebben 'forplaatat". Zulke mC(lDingtl-n maken dat Toor-

I) liet il 'ermakeJük buoll ..on Biuiog, prof.lOr "0 de bOOfOKbool Ie
lIGneben de weienK:bllppeljjke wNnlO '0 booren betwitteIl der hooptehooi Tan
Luik, di, onder haar prof_ren lIlannen heeft geield, om .Iecbtt de o..erledenen '0
noemen,al.: Delbreuf, Owelllauwe,..Déry, W. Spring, Eduud Tan Denoden._.

t) ZuiTore luier; de IAu..enlCho be..olking beboefde Ilooit door de profeMOrtn
lot kalmte io worden Nnpmund.

•J Nog een Ifl8tering: de Belgen hebbe.n oen Ie hoog p'l'oelen Tlln uderlindi
liefdo om Ie _entehen dlll oenige weinigil .iudoolon, dio niet in hot leger lijn,
~oudon begullldgd wonlen in hun liudiiln.

') 1fljnheer de Oou,orllour_gtllt'cfUl dch bellloeiend mei hol leggen '1'1111 linoleum
of met bell<:hoonmllken der mu.teum.Ton.tert I
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zichtigheid noodig is; zij komen gedeellelijk voort uit de ,'olstrokt onge·
rechtvuardigde vrees, dat \'811 Duit&che :Ilijde het voornemen bestond om
kUlistwerkCIi VRn bijzondere waarde, ofbehoorend totde Duit&chesc.hool
nnar Duitsllhland te brengen 1), Tot nog toe is geen enkel kunstwerk uit
Bolgië weggevoerd en 10\00 7.a1 hot ook blijven in de toekomst. Ongetwü
foltl indien de \'erdWellOn schildordtukkell van Rubens, van vall Dyek
en andere na eenige~1 tüd niet te \'oorsehijn komen, dali zalmen wellicht
0011 "antl\l beroemde kU1l8tstu'Kkel\ IIRar Duit&chland moeten o\'erbrcngen,
als een onderpand, totdtlt oe verdwenen stukkeu hun oude Jllllllte weer
innemen, Wij zouden dan tot gedragslijn Ilemen de \loordel! vall dell
bovengenoemden directeur, die zeide "Als er kwostie is van scbade he
rokkehd door den oorlog dRil wordt eon Rubens Iliet botal\.ld met zill'llr,
maar wel eell Uubens, een 'Vatte_u met een Watteau", ,.,

Er :r.Ün zeer o\'erdreven geruchtelI verspreid over de "ernieling "all at
chie...en ell boekerijen; in werkelijkheid, afA'eziol\ ... 811 den betreurells~

wllardigen brand (Ier boekerij van Leuven i) en ...an de beicbadigiJigcll
ondergaan door eenige plaatselijko archieven, zooals die ,'un Dinant, die
ongetwijfeld groote waarde bezaten, zijn er geen beduidende ,'orliezen llan
te wijzen; de Bisschoppelijke arc.llÎeven Tan MO<.lbelen :r.ij n door de ker
kelijko overhedcn in ,'oiligheid gebracht,."

De politieke ufdoeling van hot Duitsch burgerlijk OOIl.uur heeft onder
Ilaar toezicht "hel Vlaamsche komité" en het "peril-komit6" *).00 huidige
Oou verneur-gcneru81 wijdt bijzondere zorg aan al Wilt de pen belroft.

Dit kOlllité (bijgestaan door het" Ylllamsche komitó") heeft rot taak de
Duitsche en vreemde bladen to lezen, ell mode te werken Illet de inland
$Oho pers 4).

Meerdero Bclgi8che bladen: La Belgique, ü Quotidien, ü Bruxel
loi.3, L'Eclio rk la Prusf, De VlaamBChe Gaut1 Het Jflattfll8CM Nittnc!I, Het
H(l7'Idelablad, verschijnen dagelüka; zü hobben tot 8000 illteekeuaron (zou-

') De IChrii\'er i. het fliet eenl mei ProfeMOr Schllffcr (in KrHlBt "lid Kanatlt/·,
Jaargaug XlII, defll I, I Oktober 19U"die van meeDing is, dal de Duitlohen ellt
Alle kunstwerkeu behoorell te ontnemen, die VAn nut kunnen :IlDn TOOr de musea'l
"AlI over uen ItUn.

Baron F, W, von Biaing bepaalt er lich loe het IIelsel der gjjleliug ook uit
te slrekklln tot do Inlnshoorwerpon.

') .1)0 ootrcllTolilwoordigo brAlld der boekerij "IUl Louven" i~ indllrdfl.>ld smll
keljjk! MOD vergeet onder de TorwOOllte archieven te noemen die "illl Dender
monde, HorTe, Vilé, Bliottiee, ÁBrlChol .... die Terbrand lijn,.n die van ),ier, "elke
geplunderd Z!îll, en geplunderd door kOllue",

I) Hel i. dia I'1Mlhlstl'ilOu hel Algomeen bettuur dat zich bezig houdt met den
haot Aan ie blazen lustehen YIAll'ingon en Waleu.

t) ,,~I/!dewerking1I0n de IlCTI"; wij welen wilt dit! woordOll bcteekellell.
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der den loer grooten verkoop te vermelden die op de straten plaatl vindt) en
genieten .1 do Trijbeden bettaanbur met do huidige omstandigheden. Men
tal binnenkort Iangumerh.nd ....t maar toe-ehietelij" kunnen lI'orden t«!n
opx.ichte van den invoe.r van neutnle noomtle bladen....

Het departement van justitie be.,.indt licll grootendeels, Menal voor deo
oorlog, in Belgilehe banden; de magistraleo spreken vonnis in oaam dM
Koningt cn van deo GouTerneur I).•..

lIen kan than. z.ien d.t de militaire en burgerlijke ambteoaren een net
Tormen dit z.ich uiuttekt OTer bet gebecle land en binoen welker mueo de
Bolgischo bOllturen kunnen en moeten blij'fen werten. Misscbien moet men
het betreuren dat de Duitlche burgerlijke ambtenaren, die als rClCrve-offi·
eieren bijna voor het grootste godeelte uniform dragon, daardoor moor
dali noodig is den indruk teweegbrengen al80f het tegenwoordig bo
etuur van België zuiver militair is, of liever, d.t het deel uitm••kt van
den oorlog.

Maar thans, en niemand kan zeggen 'foor hoelang nog, i. het noodig dat
de militairen in Belgie het laaule woord hebben,on dat niet .lIeen in hot
etappen.gebied. Want 'fan onze bel:ettingttroepen bangen tegelijkertijd
.r de 'feiligheid del l.nd. en die van onlo.chter.....rtM:he 'ferbindingen
mot de troepen dio zicb in J!'rankrijk bevindeD en op de grenlen 'fan
Vla.nderen.

7..onder grootspraak mogen lI'ij leggen dat ona belteur het I.nd bebeert,
niot al. eon onnadenkende boor die er uithaalt ""at hij kan, maar ale een
goede huinader 1), die donkt aan de weivIlart en do toekom.t van hot leen
goed dat hem is toe'fertrouwd ....

Do oersto .tapllOn Zijll gedaan om het klln8tlovon woor te laton opblooien:
0011 Vlaamsche Schou whurg .peelt te Brunei en alle soorten 'fan muziek
uitvoeringen, moor of minder goed, hebben plaats.

Een grooto gElbourtoni. op kunatgebied Wat het coneert Ourzenicb go·
geTen io het koninklijk theater der MUllt op IS ~raart.

Op het program .tonden Motart, Bnhml, .tukken Dit de Yeilteninger
en andero; hetehoraal Tlln Keulen nam er deel ..n co Herman Abendroth
leidde bet orkett.

Reedl dagen I.ng TMr het concert waren alle kaarten uihorkooht en
mell had zelf. meerdere honderden plaataen betproken Toor een e'fentueele

') Het il niet wur dat "onniuen .orden gego.,ell in olim vin den Gouverneur
gCIlCl'lIlI1.

t) De Dulischer. bc.iuleud ,1111 goede huIsvaders" I Zie "'"izij gelUaakt hobben
'faO het Palei. van Jutillie Ie BrUIleI (bI. 2e6); en ook .at zij leJrzeggtll VlD de
methodische .ijle .urop.ij ODI land Uifluigeo (bI. Sll~).
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11lpetitie, waaruit men belluit dat de Belgeu een groot ..odeel hadden in
dit suceel ')....

lIen kan gerust zeggen dat er ep het oogenblîk eerder te 1'001 dao te
weinig Duitsehen zijo die Daar België zouden willen gun. Hij die daar
yerlangt te gaan werken mott al z.ijo bekwaamheden wonen en den wil
bezitteo lijn perllOOn en ujn bekwaamheid aan te p&ae-n aan de omstandig
heden, zich met kracht toe te leggen op al waL van groot belang is en wat
Tao minder belang is op zü te :r:etten, zooal. de Engolsche ambtenaar. dit
doen in Indië en Egypte. ~llet allerbeste i. nauwelükt goed genoeg om de
plichton te ven"ullen die tich in België opdringtm" '}. Indien detolin
spreuk "an den Gouverneur-gelleraal ovorol wordt toegc~t dan :r:ullen
wü va.tOOmden en kalm tlo toekomst en do verdero ontwikkeling kunnen
afwachtou yan het land waar Karel Y geboren werd, waar Egroent en
lIoorne gestreden hebben en \II"aar Uubenl zÜn on.torfelijke werll:en heeft
getebildcrd. :\foge deze ontwikkeling hol niet meer brongen de ellende
van den oorlog, maar de Vruk en de /llUl.

•• •
DUIl TRn den hoogste tot den laagste op de maatacbappelyke Ii,däer.

liegen de Duitaehen. Gewone soldaten. sergeants, officieren, schrU
'-e~ beheerden (zelfll vall de allerbellten) allen zOllder ondefllCheid
veninllcn Cll "erllpreidcn leugens. Overeenkomstig den Duitllehen
regel, dnt een ieder licge volgelIs zijn graad, verleit mUnheer de Gou
verneur-generaal de mccst reu811chtiKe leugellll, ell ziju zoon, profe880r
aan de lIoegeschool te MUuchen, rnllllktze bekend tohtichting \"flll
Duitechland. Maar wat zullen de Duitsehen zeggen, nlslla dOIl oorlog
hun tegenwoordige vrUwillige \'orblindingzal zUn "ordwenen?!

c. De UooS&lIrdigheid.

WU kunnen kort zUn, want hct wreedaardig karakter van het Duit
eche Illilitairisme is zoo klllarbltikolUk en komt zoo duideltik voor den
dag ui, .lle aankondigingen en handelingen, <bt het Udel werk zou
zijn hierop den nadruk te Icggen.

Voorbedachte woestheid.

Indien het noodig Olocht zün onzcn afkeer te r~htvllllrdigellheb-

') IIcl gcheele .nfl.ndeel dM de UClgllll lUlddllP In dit IUllee,", Komt ntler Ol'

drie pl..t~n door hen bezet (bI. 883).
t) Indien .Ü al! ambtenarea la ~Igiê het be!Jte hobben ...at Duitl('hland bnil,

w.1 moet dan bet OY@l'Khot wel_ijn dil' dur illW:hlE'rgebleH!D P
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ben wil ons alleen te herinneren dat hun gewelddaden stelselmatig
zijn voorbedacht. Zegt de Kri~g8br(Jwch;'HLandl.:ritgt, .-an den Duit
schen staf, niet .dat de naleving dezer wetten door geen ander middel
te .-erxokeren is dan door de vrees voor wraakoefeningen", cn dat de
officier, kind van z!jn t!jd en meegesleept door de !.ede1tike troomin
geil die zUn land beroeren zich moet verdedigen "tegen overdreven
idOC'C.n van menschel tikheid" en zich rekensebal) moet geven "an bet
feit "dat de oenige ware mOllaehelÜkbeid dikwÜl1 bestAat in het niet&
ontzienendo gebruik dezer gestrengheden"? Daar aergelütre begin
&C.lcn verkondigd worden door het hoogsto gezag, zal de Duit8Che
militair voor geeo enkele ge.....eldpleging terugdeinzen i .....ant behalve
het genot dat de boosaardigheid hem verschart, draagt zÜ ook nog
bÜ tot het einddoel "fUl den oorlog.

Opdat de officier geen gevaar zou loopen te vergelen welke gootIt
oyerheer&Chend moet zijn in Z.Ün betrekkingen met de ,'üandige be
volking draag' hij met 'Zich een hulp ,.oor zün geheugen, in den geest
van bel TorK;"'w- JfTjjrttrblult (bI. 154). Moet hij bekendmakingen of
brie'fen opstellen dan zal hil zün loe,.lucht nemen tot d n Inln"prilt
militaire van Kapitein von Scharfenori, profcuor en bibliothecaris
"an de Krijgs-Academie te .Berlijn. De boor Wllx\\'eiler (bI. 265)
en Bûg, Dischl. (bI. 85) bebben reedll de aandacht gevestigd 011 het
wrcede en hatelijke karakter van dit handboek. Wij zullen daarObl
niet verder anndringen. Wij bepalen onll tot het afdrukken van een
aankondiging aangeplakt in BeJgiö in Augustus 1914 i zij geeft goen
cnkcle duidelijke aanwijzing aangaande de "afaebuwelijke wreed·
heden", zü is "an toepRlllling op stoelen zoowel ala op dorpen,
spreekt van den .maire" cn niet V8n don "burgemecstor", draagt
geen datum en geen onderteekening: kortom zg draagt al de karak
tertrekkeu van een aankondiging te Yoren opgedeld, tegen dat bet
noodig mocht zijn.

Iltbndmaking.

wij "oeren geen krijg teg1!D de burgen, mUr alleen tegen hel ,.ijande
lijk ICboer.

Niettegollitaande dit ZUil de DuitllChe troepcn aange"'lIen door oon groot
aanlal pcrtOnen die niet tot het leger bebooren. ),[011 beeft daden bodre1'ell
nu de ment aflCh'Uwtlijk~turud/'M niet all001l teSil" do atrijdende maar
ook tegen onze gewenden en OIlZO genooaheoren, die onder belChenuing
staan vall het Hoode Krui•. Om dergelijke wreedheden te voorkomen, b&
veel ik het "olgende:
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I'. Ieder pertoon die niet tet het leger behoort en gevonden ul1l'orden
met 1I'apene.n in de hand, ui op .taanden voet 1I'orden doodgeschoten. Hij
ui belChouwd worden alt builen het volkenrecht.

20. Alle '1I'apenen, gewere.n, piotelen. revolvers, aabela, dolken, enz., en
aUespringsteffen moeten onmiddell!jk door de maires ..n elke .tad of dorp
worden o,ergeleverd aan den benlbebber der Duitaehe troepen; moe.bt
een enkel wapen liI"orden gevonden, onTerlChillig in welk huil, of eenige
daad worden gepleegd tegen onze troepen, onze vervoermiddelen, OD:ce
telegraaf- en ,poorlijnen onz., of aehuilplaatfl worden verleend aan nü
schuttert, zullen de schuldigen en de g!jzelaart die in elk dorp worden gD
nomen, zonder mededongon worden doodg8llcboton. Daarenboven zullen de
bewoners dor dorlloll, el1z. in kwestie worden verjfUl,gd. De dorpelJ ell steden
zelf zullen liI'orden vernietigd en vllrbrand. Indiell zoo iets gebeurt op een
'1I'eg tUlIC-hen twoo dorpen of steden ui men op dezelfde wüze handelen met
de inwonen \'an beide.

Ik verwacht dat de mairel en de bevolkingen door een l'ooniehtig toD
zicht en gedrag de l'eiligheid oour troepen zullen 1'erzekeren evenzeer
als de hUnne.

In het tegenovergesteld geval zullen de bovengemelde maatregelen
worden ten uitvoer gelegd.

De oproep tot gewelddadigheid komt vaD hoog. De gehoole wereld
sidderde bÜ de raadgevingen die Wil helm re, io 1900, gur ano hot ex.
pcditic·legor dat naar Chinn trok: • Volgt het voorbeeld der Uunnell".
""anrom dan ook doon de Duitacher&: nu nlB of..,Ü booswordoo,nls men
hen vergclükt met de soldaten vnn Attila of als men bun louzoschrürt:
.Gott mit 11un.... Hoevooloerlüker is de DuitBehe soldaat die na de
brandstichting van Ottigniea te hebben meegemaakt, zelf tÜo wapen
makker&: \'ergelükt met de Hunuen en met de lanslmoohten der lHd
deleeuwen. Ziehier de letterlyke vertaling van hetgeen hy in 2Ün
zakboekje geschreven bad t):

20 Allgwtus 1914.

In het laatale dorp dat wij door trokken, Ottignics, word de eente

') Uet ukboekje i, niet pwekend en de lehrjj.er geen de nummen nlet,..n _Dn
regiment or l'an _on oompl!nie. lIÜ beboorde echter waar.ehÜllliik to~ het 911!. Oil
toeh is ha~ regin,ent dat _00 woelt opgetreden I. to Monooau-aur-8lUubro. (Op oen
andere plut. in _Ün takboekJe .erbaalt do tChrü,er die _Iallhiing,) Uank aan de
namen lijnel' wapenmakkert ,..n welke hii oen lil_t geen, 1.11 bet later mogelijk
_DO de identiteit 'an den eigenaar van dit 1.IkboekJe ,..11 te stellen.



luitenant van der~er"e, D, R, von Ragden met "ier uh lallen doorde
burger. gedood: men heeft hen in den rug gefl(lhOWll, Heden hooft do vree
selUke bostraffing plaat! gehad. Men had daareuboven ook don vingor van
den oftlcier afgcsneden om zUn ring te kunnen stelon j dergelijke onteerende
dingen zijn roods vroeger voorgonllen. De inwoner. waren op het plein,
ouder bewaking der IlOIdaten. Verscheidene mannen werden door den
krijg&raAd ter dood veroordeeld en terstond terechtgesteld, De vrou'ft'eo
in 't zwart gekleed, als bij een plochtigo prOOO8sie, gingen vervolgens hoon.

Onder degenen die gevalIon zijn, hooveel onsehuldigon door kogels
getroffen! Het dorp i. letterlijk uitgepl underd; bet blonde bOOllt hoeft zich
getoond zooals bet is. De Hunnen en de lan8knechten dor middeleeuwen
haddon het niet beter kunnen doen. De huizen &taan nu in brand, en
waar do werking van hot vuur niet voldoende is, daar werpen we wat lIog
.staat tegen den grond.

Wij hivakkooren opnieuw. Ik gevoel mo tamelijk op mijn gemak, Wij
logeeren in een prachtig landhuis te Court Sainl,.Etienne ;t'oorhij Wavre.

Een 8child wacht slaat \'oor den ""ijnkelder I).

Do genern.a18 ,"olgen trouw !tet voorbeeld "on den oppel'9ten krijgs
heer. Het is voldoende te verwijzen naar de twee procltlluaHe8 van
generllol VOII Di88ing overgedrukt in Belf!. DtscM., bI. 99.

Zeer veel te denken geeft ook de ilAokondiging vnn denzelfdeo ge
neranl ,'on Di8sing waorin hU ons laat weten dat volgens Amerikaan
sche dngblod8chrUvcrs do Duit8cher8 geen lInuttelooze wreedheden"
gepleegd hebben. Er zÜn dus nuttige wreedheden! Waarlijk, mijnheer
de Gouverneur-generaal, die er verstand von schÜnt te hebben, mocht
er wel een tabel "lUl differentialen over uitgo"eo, wlUlrin die ideëen
nnder werden Olllschreven,

Nieuwstijdingen v",,\Vege de Duitsc!le regeering.

Berlijn, 26 April. - De AmerikaanlObe dagbladsehrijver Edward Pox
die Duitsohland bezocht heeft 011 lIan het oostelij Ic 011 westellik frollt is go·
weest, hoeft :tlin indrukken mOC'gedeeld in versebillendoAmerikaanlOhe
bladen. Hij aehrijn dat hli geen enkele daad van onlloodigo wreedhoid heeft

') )lIle IMille linBnooe i. neergeschre'fen in een ander deel ,..n het dagboekje,
dllt ons niet de indrukken 'fan den IChrjj1'er, lJlallr (Ie onhangon on uitge1'Oordo
be1'elen mededoelt.

1101 i. niet onbelangrjjk hier 0" te merken dllt de Duit.seho" geen enkel wr.ak·
boekje" hebben epenballr gemaakt, Ollinomen aan de .bondenldnitenden" ge
1'lIongcne Belgen, ),'l'lIlJllCholl, Engelsehen ell !tufton.
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bemcrkt door de OuÎtscherIJ gepleegd. Wat mcn er ook van zegge, het
gaat altijd over het verhaal vlln een vriend'l vriend; nooit (hot is do jour
nalist die spreekt) hob ik, teil spüt van de meed nauwgezette onderzoekin
gen, oon enkel perlKlon kunnen ontdekken die mij verklaarde: .Ik heb met
eigen oogen de Duitsehers dc1.o cf geno wreedheid zion bedrijven"....

Het Algemeen Bestuur \'an België.

De DuitschCrB kennen tenandero het karakter h\lllnersoldl1len wel.
Als bewUs voeren wU niots anders aan dan do kleine brochure (8 blad
züden) "EÜl Fral~t1rort <lil "'lser" 7'ruppo!lN im Kriege! (Druck "on P.
Eichhorn, l!~rnnkfurt a. Mail!) ,'all do hand van GuldllDiohl, wn.arin zü
in oonige volzinnen de 80ldaten herinnert flan hetgccn de Duitilcbe
vrouwen verwachten van buu zonen, echtgenooten, verloorden of
broeders,

Vier paragmpben \'an dit beroep, vol edele en hooge gedaohten,
dragen do volgende titels:

- .llriider, wir recbnen nicht llur auf ellre 'l'npferkeit, sondom
alleh nuf ihre Selb8ttucht" (Broeders, wü rekenen niet Il.lIeen op uwe
dapperheid, maar ook op uw per800nlüke zelfbcheersching).

-- "Briïdcr, entc!lrt keine l!~rll.llcn und Mlldchcll" (Broeders, ont
eert geen vrouwen of maagden).

- "Brijder, verûbt keino Grau.8llmkeiten" (BrooderIl, bedrüftgoen
wreedheden).

- "Brüder, schönct ~'rauen und Killder" (BroedeN, eerbiedigt
"touwen en kinderen).

•• •
Indien iemand nog twijfelt aan do wreedheid "8n den Duit8chen

militair, dan zal het genoeg zUn om zÜn twijfel weg te nemen, dat hU
de kennisgevingen herlezo bClltemd ,'oor onze bevolkin~cn, die bij
voorbeeld welke zÜn weergege\'en in het 60 verslag dor Commissie
van Onderzoek en in lJelg. DtSi:Itl., bI. 82-89. WU hebben er reeds
meerdere "an aangehaald (bI. 171, 210, 226, 371, 388).

•• •
Wal on8 niettemin tooh reden tot ,'erwondoring baart is, dat de

8lllot.stof dor wreedheid ook de bu rgcrs heeft nangestoken, - jo. zelfs
katholieko leden van den Reichstag, De heer Erzberger die zelfs be
weerd heett, en misschien nog beweert, dat do Belgen Duitschlnnd op
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2 Augustus z!jn binnengevallen, heeft geschreven: "Bor;mal. gem
se'ltilll8llialitût", wat misschien wel do koelst berekende wreedheid is
die mell zich kan uitdenken (N.R.C., 6 li'cbruari 1915, ochtendblad).

Do madgovingcn droegen haar vruchtcu, :.100018 w!j zullen bew!jzen
door a.chterecnvolgells do Iichllmel!jke en zedel!jke kwellingen te 011·

derzooken waarin onze beulen behagen scheppen. Ecl'tlt zullen wU
eenige voorhoolden aanhalen vuu plagerijen. W!j verstnan daaronder
die lJoo8Mrdighedcn dio niet het leven of de rode dor slachtoffers
in gevaar brengen, mBRr waardoor misschien des te duidelUker de
behoefte om te kwellen het meest uitkomt.

A, EENIGE I'r,AORRlJEN

EolIlllgClnecne bemerking doet zich al dadel!jk voor, deze namelUk,
dnt de Duitschors hun dool niet bereikt hebben. Wunt iu plaats van
ons te verbitteren zoodat w!j eCII of andere onvoorzichtigheid begingen,
9ie z!j zich zouden verplicht gevoeld hebbeu te onderdrukkeIl, hebben
z!j zich eenvoudig onze diepe verachting verwonen. Om de waarheid
te zeggCIl, iedere n~euwo ven'olging maakt on8 boos voor eeD dlLg j

maar spoedig neewt de spollust de overhlLod en wU hebben dRn nog
slcchts dit eenig verlRngen: op alle mogeljjke wjjzen1111u!lLUtsto pla
gerij belRehel!jk te maken.

De Duitsclte üjd.

Niets toont beler de tegen8telling tusschen de Duitsche en do Bel·
gische geestesgesteldheid dan do w!jze wanrop w!j de vOOI'schriften in
acht nemen aangaande den DuilllChen t!jd.

:Na acht dagen van bezetting werdOD de iuwoners VRn Andenne
reeds verplicht hun klok te regelen Daar deD Duitachen tUd (bI. 406).
'1'e Namen werd dit gelAst van afSt Augustus. Elders werd de Duit·
sche tUd eerst Inter ingevoerd, en alleen voor de opcnbare klokken en
de koffiehu izell. Volo herbergiers Iieten con \'oudig hun klok stilstaanj
andere brachten eon twooden kleinen wU ...er aan die eou uurachter liep
b!j den eerst,ej anderen schreven onder hun klok: .Duitsche tijd", of
.deze klok gMt een uur voor". In do uitstalkast van eeu horloge·
maker te .Brus8elstaat te midden van talr!jke klokken die min ofmcor
den Duitseheu tjjd aAllge'\"en, eene klok, die het opllchrift drungt:



~juiste lijd".... en deze geeft den Belgischen tijd. Kortom iedereen
doet zijn beet om te vermnden dat do klanten den Duitseben tijd
zouden beschouwen als den warc.

En inderdaad, neemt men zooal8 in Duit&ehland en België bet.tel8C.I
aan der uur.indeeling, dan is bet duidelijk dat Belgiè behoort tot de
zóne van West,.. en niet vao Centraal Europa. fiet is dUI alleen uit
zucbt tot plagerij dat Duitsebland ons zijn tijd opdringt; o,·erige.o8 is
bet zicb dit wcl bewust, want zijn aankondigingen zorgen er "Itijd
voor ons aan te wijzen op .den Duitsehen" niet op .don midden.
Europeeecbcn tijd" (b.v. bU8, 19, 10 , IGJ, 226. 842, 3-14, 388, 406).

Behandeling die zij de vrolLwen doen ondergaan.

Wat denkt gij van do bijge"ocgde kwellingeo die zij doon onder
gaan oou dames dio tot eeuige weken gevllngenis ,'eroorcloeld zijn om·
dat zij brie,'en van BeIKisehe 80ldnten snu de ouden dier eoldaten
hebben overgemnakt, of omdnt zij een of ondere echerpo uitdrukking
gebezigd hebben togenover een officier, of wo) oon onder misdrijf van
dat eoort bedreven hebben? Welk een fijngevoeligheid hMr met een
tiental andere vrouwelijke ~evallgcnen op te sluiten iu oon klImer,
WMr zij nieta tor hllrer beschikking hebben dan een emmer met een
deklel i zij zyn nog gelukkig al. het gezelechap geeo twijfelachtige
personen bevat.

Laten wij hierop niet verder ingaan. Het zijn k.....ellingen, dio wel
niet erg zijn, maar wier prikkelend karakter slechts ten volle
kan ge,'ocld worden als men ze dagelijks te '-erduren heeft of ze
hoort vertellen door magen en vrienden die er de slacbtofrel1l VBn
goweest zijn.

•• •
Na dio voorbeelden van kollektieve, onpersoonlijke boolllUll'digheid,

voorgeechreven door een of anderen hoogen ambtenaar verlangend
den goeden naam van Duitse.hland hoog te houden, geven wij ook
oonige gevallen waarin de por80011 vau den IJedrijver zich geheel
afteekent, en, laten wti het maar dadc.1tik zeggen, deze persoonltik·
heid terstond do walging en veront.....fIRrdigiug wekt vall elk lUeneeh
die wat hcechanfd ie.

Vuilaarllif}e amusementen.

Toon men ons in AUgU8tu8 en September 1914 vertelde dntde
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Duitscberll cr bebagen in schepten hun bedden te be"uilen, weigerden
'\'Ü aan doze slechtheid g-eloof te slaan. )1 aar een wandeling nRRr Ep
pcghclJl,Scmpst en Weerde was genoeg om ollsuit den droom te helpen.
Niet alleen hadden zÜ alle huizen, rük of arOl, leeggeplunderd; niet
enkel hndden zü zich bet genot \'ersehaft alle glas. en tlllrdewerk dat
zij niet konden meenemen tot gruis te slrt/UI j niet alleen hadden zij in
de kruidenierniokels zich \'ermankt met snuif te werpen in de botcr
vnten, en kleine spijkers te vermengen met de kronten of peper te
strooien door het meel, ..•. mlUlr nllo bedden droegen de on welrieken
de sporen vun hun verblÜf.

!fen verbeelde zioh niot dnt deze zucht tot ongemnnieräheid alleen
eigen is aall de soldaten. De officieren die den nacht vall 19 op 20
Augustus 191" doorbrachten te Cortcn berg, tusschoul~euven en Brus
sel, waren besmet "11,0 dezelfde Kultur. In oen huis hebben zÜ zorg
vuldig de tafel in do eetuanl gedekt, zou der de servetten te vergeten
en vervolgens een aandonkon gedeponeerd in elken schotel. Ju een
ander huis te Cortcoberg kozen zij als ootvnugvnt den hoogen hoed
van den eigenaar.

IJI het kasteel van Maldereu (in Brabnnt) nlllllen zij eerst alles
weg wnt hun behaagdo, slocgeo dan rop de rest tot gruis, openden toeo
000 speeltnfel, dedeu dtlllrin hUlluntuurlijke behoeften en sloten hanr
weer zorgvuldig I).

Nog een Ilndere openbaring van drekwellust. Verscheidene hon·
derden Duitsche militnÎre heelkundigen veroenigdou zich op een con
gres te Brtlssol gedurende de PtuUlChdageo vnn 1915. Den laatsten dag
Vlln heteongres, Woensdag 7 April, werd er een groot feest.maal ge·
hOllden iu de zalen van het PIlleis VIIIl Justitie. Den volgenden ochtend
kwam men totde olltdekkiogdatde heelkundigen '0 anndenken bndden
achtergelaten. Zij haddcn zich van de overtolligheid vnn drank cn
voedscl outlast langs de drie nntuurlüke wegen, en daarvoor de
schoooste vao alle zalen "au het Paleis uit-gekozen. Eerlijk gezegd,
wÜ zouden zoo iets niet van geneosueeren verwaoht hebben i maar het
ia waar, dit zÜn Dllitsche militaire genecsbooren.

Eenige andere aardigheden.

Mcn verlUankt zich zoonl! men knn - of beter gezegd, men ver-

') Wii :zullen de namen Ifttcr bekend maken.
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maakt zich volgens zÜn aard. Die "uilaardigheden, hoe walgelijk ook,
zijn toch nog in zich zelf niet vall dien aard, dat hun gevolgen de al
ll,lrcr~te zijn. ll[aar wat te zeggen van den offieier bijvoorbeeld, die
verbleef bij een pnstoor \'nll de provincie Antwerpen en het geestig
vond bladen te scheuren lIit de boeken die de bibliotheek vormden
van zijn gastheer, en de bladen er van vastplakte 1.00dat de eigellaar
ze zelf scheurde als hU ze wilde losmaken. En let wel dat dit geen
dOOloor waK die zich met dllt vricndelük t!jd"erdr!jf bezig hield, want
hij droeg zorg in Latijnsche boeken juist de bladzijden te kiezen
met belangrijken inboud I).

Dnar zijn cr anderen die jacht maken op geweldige tegenstellingen.
Zoo te Houfcm-onder- Vilvoorde op 13 September 1914, speelde de
militaire muziek de meest meesloopende stukken terwijl eenige stap
pen daarvo.ndo.o.u de kerk stond te branden. _ 'l'e Moncoou-sur
Sambre op 22 Augustus 1914 speelden officioren piano in het kasteel
der Juf"rouwen Bourder, op den weg van Trnzegnies, terwijl de sol
daten de bO\'envcrdieping reeds badden in brand gestoken. _ 'fe
Lcu\'en ep 25 Augustus 1914, hadden zÜ in een café op de Statie
plaats, zonder den eigenaar iet& te zeggen, de boven verdieping in brand
g68token, en bleven beneden waar zij een auto-piano lieten spelen. Zü
konden op die wüze de wanhopige gedragingen der bewonersgenieten,
toen deze tot do ontdekking kwamen dat zij niets moor konden redden.

De Duitachers kwamen te Capelle ep den Bo8Ch deu 30en Augustus
1914, maar werden den \'olgenden dag teruggeslagen door de Bel
gisehe troepen. Den 4cn September kwamen z!j talrijker terug en ver
sloegen de Belgen. Met d~ terugtrekkende Belgische troepen gingen
al de dorpelingen mede, slechts eenige krllchtelooze oude manllen
aehterlatend. In dit bijllIL ledige dorp, waar niemand zelfs maar droo
men kon bUll den minsten tegcn8tAnd te bieden, verhaastten de Dnit~

schers zich nog oenige inwoners te dooden _ vier moont men.
Vervolgens werden onder leiding van Kapitein von PuttkBrner de
brandkasten opengebrokoll, de "oorwerpen van waardo ingepakt on
Daar OuitschlBud gezenden, en de wÜn gebracht naar den oever van
de vaart en in de huizen bezet deor de officieren. In den avond van
4 September werd het derp in brand gestoken. Daok aan de benzine
pompen en de brandstichtende pastilles, woedde het vuur 8nel
\'oort: van de 300 huizen die de kom van het dorp tolde werden

') Wü lullen de Damen luIer bekend m.ken.
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er 235 verbrand. Tot nog toe ia er nicta buitengewoolls, mBar zie
hier nu het teekenende feit. Ten einde gced van het schouwspel te
genioten gingen de soldaten den R,'ond doorbrengen BRn den oever
van de vBRrt. waar zü ecD kleine slemppnrtü hielden: men heeft
el' meer dan 500 lcege f1esscheo gevonden,

Omstreeks denzelfden tUd plunderden de Duitsohers oonige kilo·
meters meer westelUk gelegerd te TJOndet'leel bet huis van .Notaris
Van 1[o,'e en sUlken hot daarna in brand, Zü hadden vergeefsgetracht
de bnmdkast open te breken: woedend o"er het feit dat zü hierÎnlliet
konden slagen, wierpen zU er bellzine in en staken die in brand en
gaven zich zoo do voldoening I) ton minste al de papieren daarin tot
Bsch te hebben gellllUlkt(fig. 9 en 10).

B. LICHAMELIJKE PIJSIGINOEX

f

Een voors/et v(m het ..Deutschcs O[fizierblatt."

,VU zullen hier de tll.llooze gevallen niet vermelden van kwellingen
die worden aangevoerd in het verslag der Colllmi88io van Onderzoek,
noch die welke verhaalt worden in La BelgiqlUJ Mal'l!lre vnn P.
Nothomb. Wü zullen ons bepalon tot feiten waarvan w!j pcrsoonlÜk
kellnis hebben genomen. I)e Duit.schere zullen natuurlük hun bost
doen ze te logenstraffen. Het ie daarom best om te beginnen met
een verklaring door hen zelf afgelegd. De Vorwtirts van 23 Augustus
1914 (denzelfden dag waarop de voornlUlmet.e wreedheden worden
gepleegd in den streek ,·an Dinllut) heeft geprotesteerd tegen het
voorstel gedAAn door een Duitschen officier om de "vr!jseh utters" niet
terstond te dooden, maar hen doodelÜk te verwondon en hen ver
"olgons te laten langzanm zieltogen, mot hot verbod van hno
oenige hulp te verleenen. Wat nanr onze meening nog erger is dan
het voorstel zelf, is het feit dat het DouUÛtes OfljzierbhJU dit heeft
begroet nis iets heel natuurlÜks.

Het ligt Toor de hand, dat overal1\'aar:r:ij zijn Tastgelteld, de wroedhedell
door on:r:e vÜanden begaan, moeton wordell bokond gomAakt on allee in het
werk moot worden gCllteld om een berhaling to Toorkomen.

Niettemin moet het verhllnl dezer wreedheden onl niet Tocren tot een

') St1JIJde"(r'wde !:egl men in het Duil.eh; eigenlijk ,Ieed'l'(~rma&k".
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politiek van wedervergelding, noch ons er toe brengen om !Det onschul·
dig bloet! weg te wassehcn wat anderen misdreven hebben.

Wat moe~ lOon zeggen, als lIIen ziet dat een orgaan als het Dlul"ch~~Offi
zi~blalL zijn sympathie uitdrukt met het volgende vooutel: aren mOO8t niot
op staand en \'oot de ~beestell" doodschieten die nla vrijschutterIl ,,'orden glr
vat, maar ben neerschieten om hen verdor aan bUil lot over te lIlten, mot
verbod van huu (IOnige hulp to ,·crlooneu ? Wat te zeggeIl, wanneer er wordt
bijge'foegd dat do verwoosting, bij wijze vall wraakoefening, zelfs Y/lU glr
beolo plaatscn nog niot ~een voldoendo wraakneming is voorde beonderen
van een enkelen vermoorden Pommerschen grenadier." Datzijn de fauhL·
sieën van bloeddorstige fanatieken, on men schaamt ûch te zion dat olHler
ons volk mellschen to vinden \lijn die zoo spreken. Soortgelijke voorstellen,
zelfs indien zij uiet ten uitvoer gebracht worden, ziin inderdaad geschiktom
onze zaak voor het oog der gehoole wereld in een kwaad daglicht te stellen.

VorlCiirlll, 23 Augustus 1914.

De marteling der familie Vulck8llaers.

Een der vreeselijkste treurtooncelen VRn dezcll oorlog is de ver
moording WUl de fannlie Vnlckcnaers te 'l'hildonck op 26 Augustus
1914, terwijl Leuven in brund stond. Omdat zij de Belgische 601daten
niet hadden kunnen beletten hun boerderijen als steunpunt te ge·
bruiken worden de leden dor twee gezinnen "alckenaers in koelen
bloede ncergeschoten: \'{I,II dio 14 ongelukkigen werden S Ic\'cnsge
nwrl!jk gewond en 7 godood. Om zich des te beter te Rmusceren ver·
plichtten de DuÎtschers het oudste meisje eell800rt vlag te zwaaien,

In den ochtend van Diu8dag 25 Augu8tus 1914, deden de Belgon een
uitval aan de zijdo van Haacht en Rotl01aar. Zij wierpen de Duilsehe troepen
terug over oen uitge8trekthcid van meerdere kilometera tot aan O.mpen.
hout en Thildonek. rn hun spij~ 8taken de Duitachera dionzelfden dag TOr·
achillcnde jllaaben in brand waarop zij werden teruggeworpen, Bueken
begon te branden om 10 uur, Herent tUlIscheu 18 en 19 uur en LOIlfon
om 20 uur.

DCII volgenden morgen, Woensdag 26 Augustus, zoer vroeg in den och
tend, kwam eell Belgische afdeeling de boerderij bezetten va~l den hoor
hidere Valokonaers, oen bekend en welvarend tuinier, die een ollperYlakte
van 6 à 7 hectaren bebouwde op de grenzen der gemeenten Thildonck,
'''erchter en nobel.ar, één kilomeier Afstands van den reeh.teroevor vall
het kanaal, en eveneens de aangrenzende boerderij behoerend aan zijn
broer, b'rançois-E:douRrd Valokeuaers.

De Belgische officiereu werden ontvangen op gastvrije wijze. Van do
zolden der woningen en der andere gebou wen openden do troepen het Tuur
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op do Duitaehorl dio zich verscholon hielden in eon klein boschje dicht bij
don ijzeren weg. Toen oen bovel tot terugtrokken word overgebracht gingen
de Belgische troepen .....eg.

Mindonl een honderdtal mallsohappen hadden op de Duit8chel'3 ge·
IChoten. Dezo konden dUI redelijkorwijzo niet verondoritoUen dat hot bul'
gOrt waren die gOllChoton haddon.

Een uur lator kwam eon llfdooling vall ongO"oor 50 Duitsche l101dllton,
ondor aanvoering "an een korten, dikken, rIlwon roodha.rigeu officier, dio
een bril droeg, de boerderij van hidore bezetton.

De tuinier en twee jongeliedon, zijn nevon, zoons van François-Edouard,
.....erden torstond gevangengenomen, niettegell8laando do smeekingen Vl\n
LonillO, do oudste dochter, dio zich aan het lichaam van haron 'Tader 'Valt
klamllte en do loldaten bad r.iin leven te sparen. Men dreofhaar met goweld
terug on do mannen werdon onmiddelliik noergosohoten,om 8 ullr '8morge1l8.

Do twoe neven (E'rançoil-Josellh en Julien) waren op slag dood. hidoro
echter leerde nog. "ij had oen vorllChrikkelijke wond in het roohtersleutel
been i hij liot zieb vallon en na de tweede fusillado, dio wij aanstonds zullon
yermelden, kroop hii onder oen hoop lakkebollen waar men hem den Tol
gendon morgen 27 Augnstus bijna doodgebloed onder vandaan haalde. Hjj
looft op het oogonblik (Mei 1015) nog en is onder.behandeling in een lleol
kundig gesticht ergens În Bru88ol.

Do verschrikte familie was intuSllChen naar den tuin gevlucht on vormde
daar oen treurige groep V/ln 11 personen; de boerin, de TrOUW van hidore
met acht kinderen i en haar IOhoonzu.!lter (de vrouw 'Tan Prançoia-Edouard,
moeder van do twoejongelieden die gedood waren) en haar zoontje van 1-1
jaar, De groep bestoud dus slechts uit vrouwen en kjnderen (het oudste
mannelijke kind was 14 jaar),

De slachting ging voort na een eigonaardige voorbereiding. Do Duit·
sehe... plaatston in de handon van LOllillO eon 100rt banier vervaardigd uit
een staak die zii uit de heg haddon gebroken, on oen stuk wit linnen dRar
aan bevestigd. Daarop begonnen zii uit 'TerlChillende richtingen te schieten.

Zoven slachtoffers vieleu. viir waren doodeliik getroffen. Louise, onge·
veer 18111 jaar oud, stierf eenigo uren later zonder de minste hulp te hobben
ontvangen i Melanie, oud 16111 jaar i Jeanno, oud 61/1 jaar en Vietorine, oud
21/1 jaar, - on de kleine JOlOph-Charles oud U jaar, De vier eerste waren
de dochton van hidore i de knaap is de ZOOD van François-Edouard.

Op hot oogenblik der terechtstelling droeg Vrouw hidore Valckenaen
de kleine Vietorine op den arm, die door schrik geslagen haar gezichtje
tegen het gelaat harer moeder drukte en haar armpjes om haren bah
hield. ~~on kogel trof den arm van het kindjo en verbrif:telde het hoofdje,
terwijl de moeder door hetzelfde whot in de bovenlip getroffen en het
linkeroog uitgeslagen werd (fig, 27).
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Haar schoonzuster hield baar zoontje JOl4lph-Oharles bij de hand. De
kogel die het hoofd van het kiud verbrijzelde wierp bloed en henenen op de
kleederelI der moeder.

De wond die den dood veroorzaakte van do kleine Jeanne was arllChuw&
lijk; het bo\·oD·dijboon was getroffen en opengeschourd over oon longte vun
20 centimeters, bij 5 eM. diepte en 7 eM. breedte.

Het zevende slachtoffer was een jongen van 14jaar, een zoon un Isidore.
Hij werd getroffen door CCD kogel in de rugatreek; de kogel is nog niet ver
wijderd orschoon de wond geboeld is.

rs het neodig hier bij te voegen dat de soldaten na dezeslaehtingde hoer
derijen der broeders Vakkenaers in brand .taken, met al wat zij be....tten
meubelen, beesten, oegst, - en dat l,Ü geen oogenblik er aall dRChton om
de gewonden te hulp te komen P

.'.
Laten wij do balans eens opmllken: Van de 14100en der ramilie Valok&

naars die 1I;0nder eenig voordgaand onderlook, zonder vonnisen in weerwil
van alle klaarbljjkelijkheid, neergeschoton zijn, zijn er slochh vier onge
deerd orm'ot lichw verwondingen argekomen:

Drio zijn zwaar verwond: hidoro, r.ijn vrouw, en hun zoon van 14 jaar.

Zeven zijn er gedood:

J,'rans-Joseph, 20jaar I .
J , . 17' zoons van Françols-Edouard.

u UlO, Jaar

die vielen bij de eerste terechtstelling (omstreeks 8 uur in den morgen).

Louiae, 18 jaar
Mclal\ie.Constance, 161/ljaar \ .
Jeaun&-JoséphiDe, Gliljaar dochters van Lsldore.

Louisu-Vietorine, 21ft jaar

J050ph-Charles, 14 jaar, zoon van }'rancois-Edouard,

gedood bij de tweede terechtstolling (omstreeks hlllr negen in do morgen).

De 7 akten van o\'erlijden, die eerst konden worden opgemaakt op 11
November 1914 berusten Ol' het gemeentehuis van Tbildonck. Wij laten
een ar40brift volgon van de akte van overlijden van Louise Valckennen.

Eent mootell wij echter 1I0g de opmerking maken dat dezo slachting ton
uitvoer is gebrac1lt zonder dat daartoe oenige reden bestond. De Duitsehen
konden redelijkerwijze de ramilie Valekenaers niet beschuldigen Ol' hen go
schoten te hebben, en ?elrs indien zij hardnekkig wilden doen geloov61l dat
de duizenden schown gelost warelI door do bewonen der twee boerdorijen,
WRar zij overigens geen onkei wapen govondon hebben, welko \'eraellOoning
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konden zij dan nog aanToeren om de nouwen, meisjes en jonge kinderen
te vermoorden die de tweede groep vormden!' En wat kan men anden
zien in dat tpel met de vlag lI'ellte de oudste dochter zwaaien Dloelt
toen op hur en de haren guchoten werd,dan een bewij. van doortrapte
wreedheid !'

Kopij.

AKTE V.l:li" OVERLIJD'lr, No. 24.

Ten jaro dujzel1ll11cgonhondord veortien, don elf.ten november, om &eD
en half ure namiddllg, zijn voor ODS Julianu. PorIDOns, Burgemeester,
AmblOIlMr vall den Hurgerlljken atand der gomoonto Thildonok, Arroudis
aemellt Leuven, Pro'fineie Brabant, verschenen Ludovieu.bidorius Valeke
naer., oud "Üf en veertig jaren, beroep lalldbou wor, wonende te Thildonek,
nder Vin de overledeno, en Joannet Baptiata Engelborgb.. oud vüfen
veertig jaren, beroep landbouwer, wonende te Thildonclt, geen familie van
de ol'erledene, dewelke on. Terklaard hebben dat op zes ell twintigt.ten
Augu tUI negentien honderd veertien, om acht en half 'I morgenl te Tbil
donck oTerleden ia: ~a Vald:eruurl, landbouwlter, oud achttien
jaren, geboren te Herentr wonende te Tbildonck, dochter nn den eenten
komparant en nn Maria·JOIOphina Cuveliers, huishouditer,wonendealhier,

Na l'oorleziog dezer akte, opge.teld in dubbel, ontvan~n te hebben,
heen de tweede komparant met onl getoekeod j de eente heen verklaard
dit niot te kunnon bij gebrekkelijken arm.

(Gt/ukend) J. ESOI:LBOROIIS, J. PSRlOOs••

Andere dadm van woestheid,

10 den nacht vao 25 op 26 Augustus hadden zij te Leuven hun
woede botgevierd door heL ltik: vlln een jonge vrouw te verminken.

10 den namiddag van 25 Augustus hadden zij, altijd DOg io dODllbij.
beid van Leuven, te Bueken z.icb mee ter gemaakt TaO den putoor en
bern Deus en ooren afgel.Deden eer zij bern de genadetlag toebrachten
(bI. 293). Terzetrder tijd begon do marteling van den putoor Tan
Verbrande-Brug, welke eerst den volgenden dag, 26 Augustua
eindigde.

Te Etewijt, op 21 Augustus, mlUlkten zij Cr ecn spelIctje van, de
handen te ontwrichten van vier jonge lieden, de drie broeders Van
der .l\1l CII Ji'rançoÎs Salu.

:Een weinig verder Oostwaarts marteldcn doecrstoDuitachotroopen,
die door Schaffen bij Diest trokkcn, op la of u Augustus, den smid
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Broeders, Den gehoolen dag bad hij gewerkt om de paarden te beshum
der "!jandelüke ruiters. Op het vallen "flon den avond ging hÜ met den
koster naar de kerk ton einde eellige kostbare voorwerpen te redden
die mell \'ergctcn had in veiligheid te brengen. Hij werd door de 801
dater!j overvo.llen en vnstgebonden. Achtereen \'olgenEl verbr!jzcldclI zij
hem de polsen, de armen eu de booneu, en wunrschijnlijk onderging
hH 1I0g Ilndere martelingen. 'l'oell hij zoo te zeggen geheel beweging
loos WI13 vroegen de soldaten hem of hij zich \'oortnnn nog in stnat zou
gevoelen Olll eenig werk te doen. Op zij 11 olltkellOl~nd flIltwoord; met
IlfLuwelijkd hoorbare stem gesproken, verkilwrdell zti dat hij iu dut
geval niet moest blijven leven. Onmiddelltik wierpen zij hem, met het
hoofd nfUlr beneden, in een kuil voor hem gereed gClllfWkt, en vulden
dien toon op, Illaar zij lieten de vooten er boven uitsteken.

In andere dooien des landg paate men ook de meest wreede PÜ"i.
gingen toe. Te Spon tin, bij Diuant, op 23 Augustus doorstaken zÜ den
pllBtoor en den burgemeester lIIet bajonetten totdat do dood intrad,
mlUlr eorBt haddell z!j ieder van hen omgord met 0011 sterk tonw
rond den buik, stÜf lUlngetrokkclI door twoo soldaten. De officier die
te Spon tin werkte had ongetwij feld een grooto \'oorliefde voor tou wen,
waut IItLdnt hij ongm'eer 120 inwoners dor plaats levend (de o\'erigen
waren doodge8choten terwijl zij trachtten te vluchteu) in bandcll bad
gokregcn, bond hij ze bij de polsen MD elkoor on bracht hen zoo
naar Dorilllle; maar velen werdon doodgeschoten eor zij diLt dorp
bereikten.

Op dellzelfdon dag, in de gevangenis VIUl DillfUlt, wurgdc cell 801
dlUlt con klein kindje in de ormen dor moeder, omdlLt het te hard
schreeuwde.

'fe SorinneB, altijd DOg in de buurt van DilUlut: eu op dOIl7,elfden
dag, werden Jules en Aloort llouzienux levend verbrnnd

Te Aiaoou, op 21 Augustus, 810ten de DuitBcbers twee mamlell op
in oon hui~, dat zij dMrna. in brond staken . .De onvorwachte komst van
oen J.o'ran80be granaat belette hen echter te genieten "Rn bet lijden
hUDner slachtoffers.

'fe liofslade was het lot hun gunstiger; door wierpen zij Victer
Dceoster, dion zij uitgeplunderd hadden, in den \'uurpoel van zijn
eigon huis; zijn kneeht deelde zijn lot.

Men moet wel geloo"en dat do Duitaohesoldaten groet genot vinden
in de !tuiptrek.kingen .an opgehnngenou.

De heer He}'mel heeft zich moeten tevreden steilelI lIlet bel lijk van
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een priester te zien bengelen aan ecn boom, en l.ijn vriend, de heer
Klemm heoft er voor gezorgd een .herinnering aan dit froodond
8ohouwspel to bewaren in een tcekcniug uitgegevcn in ICimst
tln(l J({/t/.$tler van Januari 1915 (fig. 22). Do heer Hoymol drukt
zUn grooto voldoening uit hU dit 8ohouwspel j maar welk eon gcnot
zou hU ge8maakt hobben, als hU had kUlInOlllllecdoen aan het ophan
gen dor mannen dio de Duihlchera zich beroemen aan boomen te
hebben opgeknoopt in het land van Rerve i of indien hij had mogen
helpen om den inwoner \'fan Evelette op te hangen, dien de troepen te
Andclloc ter dood bmchten op 20 Augustus, of deo herbergier dio aan
oeo Inoumrn werd opgeknoopt te Leuven in den nacht ,-ao 26 op 21
A ugU8tus i manr wlltl.r deze fijne geletterde man bet IO\'cndigst genot
zou gesmaakt hebben, dat zou geweest zijn te Arlon gedureude de
foltering '-au dien grijsaard, die uren laog bleef hangeo, terwijl zijn
\'ooteo juist den grond mak ten (bI. 439).

De Duitsc!le wree(lhel1ente ArloJ1van12 tot 26 Augustus 191;1.

De feiten voorgc\'nllcn to Arlon in de llIaand Augustus 1914 zÜn
gewichtig genoeg om ons to veroorloven dl1arvan eon o\'erzicht te
geven volgen8 het verhaal door ecn student in de medicUnen OIlS
gedaan.

111 hot bogin VI111 AuguStu8 vorliet ik Y...., waar mÜIl ouders wonen, om
roÜ to begoven naar hot dorp X.... noordwaarts \'811 mijn goboortostad.

'l'woo dagon later kwamen do f'ranschoo die zich naar hot noorden van
I~Ultelllb\lrg begavon. Er haddon troepenbewegingen plaal. in allo rich·
tingen on mon kon voorzion dnt govechten 7:oudell geleverd worden in de
nabuurlChnp. Ik dncht mij lIuttig te kunnen matell door een kleine ambu
lanoo op to 7:etton, wnt ik ook deed.

Ik yerblcor bij eon mijnor tantes, die oou zoon heon "all mijn leenÜd.
Op zekeren dag had een gOyecht plaats tUllllChen Frausebe cn OuitAcho

troepelI, en mon bracht lIaar mijn kleine inrichting OOll gewonden Duit
llChcn soldaat, genaamd Kohn. Ik \'erleende hem de eerste hulp, en \'eront
sehuldigde mij dat ik niot moer doen kOIl, maar beloordedat mon hem tegen
den avond llaar Arlon 7:0U brengen waar hij alle noodigezorgon \'inden tou.

Ik kwam th uil bij mij no tante on vond hanr ill tranon; mon had haar
1.0011, mün neor Juloll vall haar weggehaald onder \'oorwond&01 dat hij go
Ichoten had. Dit was een d\\-/uls!leid, want in de gallscho ramilie Wlllllloohts
oon rovol ver. _.' on die droeg ik bij UlO. Ik had ze al Jien tijd gehad dat ik
in de ambulanco wal. Ik hanBttllll1ij hllt wapen to vorbergen onder oon kilt
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en besloot mijn neof te gaan terugvragen van de DuitlCbers. Ik ben eonigs
zins hekOlHI met bun taal en wae zoo overtuigd WlIl de onschuld van mijn
neef, dat ik meende dat oenige woorden van opheldering voldoende zouden
zijn om hem in "rijheid te laton etellen.

Ik "ond hom spoedig vastgebonden aan eon boom, met andere ge·
,·angenen.

Ik begon toen to onderhandelen met oon Duitach offioier.
Deze antwoordde dat er op het oogenblik niets aan te doen viel, dat de

gevangenen naar Arlon zouden gebracht worden, maar dat hij er van over
tuigd Wal dat indien ik mooging het mij te Arlon wel zou gelukken om mijn
Jleef recht to zien wedervaren.

Wij gidgen toen op weg tiaar Arlon; ik marcheerde naast do gevangenen.
In het dorp Z.... liet men on8 in de handen van andore soldaten. Op 'n

gegeven oogenblik was ik ten hoogste verwonderd to zien dat ik zelf ge·
vangengenOlllen was j ik vergezelde mij n neef niet langer 0111 hem 10 red·
don, maar ik doolde IIU in zijn lot.

'Vij kwamen te Arlon. Wij werden opgesteld tegen een muur. Onderons
was ook cono vrouw mol. tweo kinderen van 9 on 10 jaar, oon grijennrd lIlct
zijn zoon uit one dori), 011 nog andero porsonon die ik niot kondo.

Een officier te paard kwam naar ons too. Hij was, schijnt hot, cen
rechter.

Hij wendde zich tot do soidatelI en vroeg, olk onzor aanwijzond : lIHooft
de1.c geschoten?"

En de soldalon antwoordden altijd ja.
Nu moet men weten dat deze soldaten niel8 gezien hadden, want zij

waren nict degenen dio do menaehcn hadd~n gcvangell gCllomen in
hun (lorp.

Het hoofddeksel dier loldaten Wal gebeel verschillend, deze hadden
helmen, gOllo pottcn.

Toell de offioier zijn aanwijzingen gedaan had, vortoltJe men one dat wij
allen ter dood vereordeeld waren.

Mell pakto een grijsaard Ran ollmon pakte mij aan on trok 0111 op zij om
ons dood te schieton.

Do zoon VRII den grÜ811ll.rd 81lrong naar zijn vador toe en traoblto
dion aall do soldaten te ontrukken. l1at rellultaat was dat 111elI ook den
zoon aanpakte OUI met zijn vader te worden doodgellohoteu ell mell mij
op zij duwde.

Ziehier wat loen gebeurdo:
Man p1lal$to beiden tegen den muur. I<Jen pelelon soldaten onder bevel

van een officier stelde zich op tegeno,'cr hen. De officier garal de bevelon
lIlOt berekende lang1.Aamheid ten einde de kwellingen der ,hlchtoffers te
verlengen.
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- Laadt .... !" dan een pauze. ,Legt ann .... !" wcderom een pauze;
,Vuur .... !"

De twee ongelukkigen vielen jammerend tegell dell groml.
De officier kwam bti hen, zag dat zti niet dood waren, en liet opnieuw

IIOhioten mot dezelfde langzaamhoid on op 11ezol fdo wtizo. Dezen keer beo
woog do vader zich niet meor; een dordo salvo was noodig voor dOIlZOOIl.

Alollieidde on8 106n allon weg naar con wachtpolt.
Wti bleven daar drie dagen. Aren gaf onl niotl 1001on. Sedortden oclitend

hadden wij nieta gebruikt on eerst den volgenden of don daaropvolgenden
dag kregon wij een weinig water.

In dit vortrek zijn wij letterlijk gefolterd.
Men dweng oos reeht te blijven .taan j oen grijuardjammerde j hij had

dorlt in zulk oen graad dat de tong bern uit den mond hing en de "Iiegen
er zioh op neerzetten. Daar hij er niet in Ilaagde recht te blijven siaan,
.Ioegen do Duitachera hem een touw om den hals on bonden bet aan een
kram in den muur zoodat hij 8100hts steunde op de punten zijner voeten.
Hot touw rekte en de ongolukkige hIng nu eonlover ter roeMer, dan
weor ter linkerztide. De soldaton zetten hom weor rooM mot kolfslagen
in het gezicht 1).

Op een gegeven oogenblik zakte zijn broek den toen zagen wij dat hU
gowonil was met bajonet8teken in hot bovonbeen. Later werd hij krank
zinnig. In zUn delirium riep hij uit: ,,?afaakt bet voedsol gerood "oor de
koeien." Hot wal een afgrU8elijk aehouw.pcl.

Op een ander oogenblik liet men de vrouw mot de twee kleinejongenl
uit onzo groep wegbalen, en alle drio werden doodgeschoten tegon den
muur van het palois van Justitie te A rlon. De IOldatcn zeiden dat men bij
deze vrouw do beurs had gevondon van een Duitseh 801daal.

Do tijd ging voorbU in de afschuwolUksto zedelijko en lichamelijke kwe!
lingen. Wij hadden allo begrip van tijd 't'orloren. De soldaten acholden ons
uit, spogen op ons, maakten teekenon dat IJlen ons den hall zon ..fimijden,
zou opbangen, en vonden er genoegen in te gaan drinken voor on:r:e oogen,
terwijl wij versmachtten van dorst.

Onvorwacht kwam een hoofdofficier in do kamer. HU kwam dicht bij mij
en vroeg: "Waarom llUt gti hier P"

Jk antwoordde: "Men beiMlhuldigt 0118 op uwo IlOIdaten te hebben go
schoten". Hij keerde mij den rug toe, maar ik riop mot luido stem: "Ja, en
in plaat8...a1l op uw 110Idaten gcschoten te hebben, heb ik ze verpleegd. All
gij or '11 bewij8 van wilt hebben, richt IJ dan lot den soldaat Kohn die hier
te Arlon in het hoapilaal moot zUn."

') Moo heen rog laler Ie Arloo 't'erteld dat do,e grjjllBnrd een zandverkooper
was yan Chl\tillon, een weinig kindseh door ouderdom, en welbekend bij het yolk:
1'80 Arlon.
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Ik ,·ortelde hem toen de geschiedonis van Kohn. Hij ging naar hot hospi.
tal\l en kwam spoedig woor terug; hij had den soldaat Kohn g~vonden, die
mijn verbaal oo'featigd bad.

De officier te paard, die a.11 roehtor werd aangezien, kwam tot Uil de deur
'fan hot wachthuilj mon braohtoos, mijn noor eo mij, naar buiteu, en ~on

der oos te onder 'Vragen zeide bij: .Gij zijt Trjjgeaproken". rk proteltoordo
zeggende: .Er zijn daar binnen oog vijr or zes personen uit mijn dorp, die
eyenmin ac.buldig zijn als wij". Men liet hen naar buiten kemcn en de
rechter zei tot hen evenals hij tot mij getegd had, en zonder te olldenra~

gen: ..Gij tijt vrijgesproken".
Wilt dien ongelukkig:en grijlla.ard betrert, ik zal u na den oorlog vertellen

hoo hij ontkomen il!o Bij ia in zijn dorp teruggekeerd; hij isgehool verminkt.

•••
Ik ben te Arlon geble,·en tot het einde van Augnatus bil een mijlIer

bloedverwanten, wionumbt hem dagelijks in aanraking brengt met do Bel·
giecho ovorhoden en mot hot Duitseho leger. .Ik heb daardoor Teo\ juiste
inlichtingen kunnen verkrijgen.

•••
De Duitaehera zijn Arlon binnengetrokken op 12 Augustus, zij kwamen

vall lofeneh in het groot-hertogdom. 8~lort 'ferscheidene dagen waren alle
wapenon die de bewoners bezaten ollgOl'.ondon naar bet Stadbuis. De men
l!Cbon van Arlon wisten uit de dagbladen wat wroedhedon de Duitaebera
bedrevon hadden te Visé, Hene, Battico. \Varaage, enz.; l'.ij l'.orgdon er
,·oor niet te rooren.

Zoodra zü in de atad waren, begonnen de uhlanen do deuren in te
slaan mot hun ge1\·oorkolven. Voor bet CaróTure, oon verdachte herberg
aan don Meraeher weg, doodde (!(ln soldaat met eon lanl8toot cene oude
be1\'oonstor, genaamd Paula, die hil besehuldigde op bem gOIOhoten te
hebben.

Den 'folgenden dag vaardigde de kOlllmandant vou der Esch,pJaats-kom
mandant, oon bekendmaking uit die ik heb overgeschreven:

Dekendmtt.klng.

Dezen naoht hoo~ lDen licbtaeinen ge~i880ld 'usschen FreIlango en do
beneden.tad; men beert ccn onzor patroulUOI aangevallen, mon heeft onze
telefoondraden doorgesneden. Om do bevolking to straffen die aehuldig is
aan zulke daden van kwade trouw, beveel ik dat heden om 3 uur in den na
middag bet dorp Freylange in brand gestoken on 100 buil'.en in liet wOlton
Uil Arlon yernield worden.
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Daaronbo\'en veroordeel ik de .tau tot eon oorlogllilcbatting Vlln 100.000
(rank, die mü moeten wordon ter hand gesteld voor ZCtl uur van avond i
bU gebreke daarvan zal ik: de güzelaar& laten dood8(lhieten,

1'011' nIK EeCln.
•• •

Tcrwül het gemeentebc.tuur van Arlon berRadslaagde over de oorloge
sehatting werden de verbranding van "~reylange en de verwoesting van
100 huizen in 't westen van Arlon voigeM lIragram ten uitvoer gebracht.

:Nadat do 100.000 fr. hun waren uitbetaald, riepen zÜ nau het hoofd
kwartier, dat zUn intrek genomen had in het flûtol du Nord, den politie
agent genaamd Lempreur 1) en gaven hem bevel de personen te gaan ge
vangennemen die op de DuitllChe troepen gescboten badden. HU kwam
terug om bUll te "eggen, dat hÜ niemand gevonden bad.•Zool word bern
gezogd; gÜ toont u daarin kWladwillig. Hoei goed j gU zult betalen voor de
anderen". En zonder te luisteren naar zÜn smeekingon, zonder bern too te
.taan zÜn vrouwen kinderen, - hÜ had er negen - terug te zien, plaatate
men hem tegen een deur, en eon peleton achoot hem neer.

Ik hob in bot Hótel du Nerd de deur geiden gehoel metkogobdeerboord.

•• •
Eonige dagelI later komt een andere legerafdooling de oente vervan

geil. On'middellük, veroor(lcelillg tot "''ell nieuwe oerlogsecbatting: I Mil~

Iioen (rank.
De .tad kon .loohtl 238.000 frank te zamen brengen. Daarmee .telde men

zich te vreden. .'.
Van den dag a(datik wa. vrügeillten hoorden wÜ büna dagelüks (u.it·

lades in Arien; bet waren gc..angenen binncngebraehtgelük wÜ uit nabu
rige dorpen, vooral uit ROllignol on Tintigny, dio in kleillegroepon werden
doodgeachoten.

~:ell dezer terechtstellingen had plaats op hot plein der Sint-Oonlltus
kerk. De Deken slaagde er in gonnde te vorkrUgon voor twee der veroor·
deelden.

00 meOlt helangrtike waa die van 128 (anderen zeggen 118, ef 121)
inwoners van ROllignol en naaate om8treken, die 26 AUgu.stU8 werden
doodgClObolen. Mcn voerde hon naar hot ... iaduk:t dat over het .Iation van

') \\'lUIl'Om "'ordt een IJOliti~nt bèlalt met hot .. inden der.nijlChullcl'fl" en
niet hot hoofd der politie! WaarsclljjnijjltOllulat zij hun wraak wilden koelen aAn
Lompreurj hij "'al nameliik do mlln dio oenige jaren geleden de d.den aan llot
Iioht hIld gebracht van den ,pion Thor,on, dio door de Duiltchen bal.ald werd
(Nota Vllli J. M.).
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Arlon loop1 (naar het Btation van don buurhpoorweg). Men doodde hen in
kleine groepen vall 10 à 12 personen. Zij die niet gedood waren door het
schot, werden afgemaakt met de bajonet. iellere groep moest gaall staan op
de lijken der voorgangers. Uon bewuardo voor hot slot cono dame uit Hoa
signol, do nou w Hurioaux die haron mlln eu het grootste gedeelte van
haar dorl' voor hllar oogon had 'Zien doodschieten, Zij stierf met den kreet;
~Le'e Bclgiö! Lovo b~rankrük!"

Hior ia nog een kleine b[j:wnderheid die ik heb kunnen nagaan. Toon
de ontvanger en de verificateur dor doulIllen "llli ArloJl vernam on dat
de Duit.achon op knmd waren hadden 'Zij al het geld uit de brllndkll.8t
genomen en er slechts wat klein geld ter waarde vlln één frank in gelaten.
De DuibchorB begollllen onmiddellijk na hun komst Ilogingen om do brand
kaBt te openen, maar slaagden er jlllll in na t\\'OO dagen tobben. Woedend
over doo tegen valler maakten 'Zij vlln de kast eon 'V. O.

'Men ziet dat do foiten voorgevnllen te Arlon tusschen 12 on 26
Augustus 1914 oon prachtige staalkaart "ormen van do handelwijze
der Duitsehers : terechtstellingen en brllndstichtingen zonder voor
afgMnd onderzoek; _ afpersing ,'an geld zonder zin or reden, 
stelselmatil;c en te ,'oren Rangekondigde plunderingen, - veroordoe
!ingen en vrijlatingen ovcrgelaten IUlll de invallen van den ~recll

ter", - voorbedachte wrMknemingen, - zedelijke kwellingen toe·
geJlllst met allo mogelijke wreedheid.

Pijniging van Belgische soldalen.

De Duiteehers zullen misaebieu zeggen - ,'eronderstcid dnt zij
meenen zich te moeten verontschuldigen dat deze terechtstel
lingen een govolg zijn geweest van de aanvallen door ~ vrüschutters"
of van de verminking van gewonden door Belgische burgers. Maar
het zal hUil onmogelijk zijn die leugens llan te voeren, als verzach
tende omstandigheid, voor de oUUlensohelijke behandeling die zü de
Belgische soldaten lieten ondergann vanar bun oersten lUlnslag op de
forton van Luik in deu nacht "Bil 4 op 5 Augugtus, dnt wil zeggen,
weinige uren na het begin der vijandelijkheden. Niet alleen mishan
delden zij op allerlei wÜ1.ede BelgillChe Irrijgsgcvallgenen, maar zekere
Duitsehe soldaton dre,'oll hUil Kultur zoo ver, dut zû zelfs water .....ei
gerden llIln de ongolukkige gewonden die reutelden van dorstj erger
nog, 1.ij gunden zich hetllfschuwelüke gonot om het water in de veld
f1eschen der gewonden "oor hun oogen op den grond uit Ie storten I).

'J Wij zijn 1)()l'IOOnlijk bekentl ruet een dezer Belgische gewenden.
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Ü, DE ZEDELIJKE PIHilGIN'GEN

De lichnmcl!jke kwellingen door do Duitscherll op ons toegepast
kunnen niet in ,'ergelijking komen met hUD stelsel VRn zcdel!jke k,"cl
lingen. OnMin hebben z!j oon doortrapte fij nheid bereikt die het "in·
diugrijke genie "on Edgar 1'oë waardig zou zÜn.

Verschillende pijltigingcn vóór de terechtstelling.

. Degenen die doodgeschoten moeten worden, dwingen hun eigen
graf te dol "on, zooals z!j doden to 'l'a"igny I), is een lil te gewone
ZIIak, In de Ponds de Leffe, op 23 Augustus 1914 \'orvolmlltlktcn
z!j deze wijze "an doen. Z!j hadden acht man \'IlO Dinant opge
roepen 011I de dooden te begraven nlltlrrnl\te zU zelf ze doodschoten
(cr WRS 1.00"001 werk dat IJlcn het Illoest toC\'crtrouweo tuln mCllSohen
\'Rn ondervinding); des avonds delfde elk der acht doodgra\'ers
zUn eigen grllfj vier ,"orden doodgeschoten en bcgra\'en door hUll
collega'a. Op het oogenblik dat ook dozen hetzel fde lot zouden onder
gaall, schonk oon officier hUil genado, niet uit mon8chelUkheid (dat
zou al te mooi ZUil goweest) IUlttlr een.oudig omdat lllen dc vel
gende dagen hun diensten nog zou lloodig hebben,

Gedurende de bloedige dagen van 23 cn 24 Augustus te Dillant
vonden z!j nog hooi wat andere zedelUke kwellingen uit. In den mor
gen van den....28oll aehoten zij op oon weilnlld van .b~onds de Leffo een
groep ,'111I 13 mannen dood. Maar in plaats \'ao hen alh~n ineens vóór
het exccutie-pelctoll op te atellell 1 \'erhoogden zU heel wetellschnppe
lijk het genot: do 13 ongelnkkigen werden de cen na den ander aRn
denzelfden boom \'8stgehondell, en do ecn mI. den ander neorgeschoten.

De geheele dag van 23 Augustua werd te Fonds de Leffe gCbl'uikt
OUI de mannen te doooen in kleine groepjes "ao oon half dozijn;
zij werden doodgeschoten of wel onder de oogen van vrouwen
killdereu, of een weinig ter z!jdo, maar toch altUd binnen het bereik
van dc stom, opdat de familie niets zou missen van de jammer
kreten dOl' slachtoffer8.

Later toen de ,-rouwcn ell kinderen waren opgcsloten in een molen,
nadat men ze ecrst langs de lijken had Inten wandelen, gunden de
Duitschers zich het genoegen om vnll tUd tot tUd vuren lIau to steken

') zij bcrOCIllCIl or zich ten minste op, dit gedRllIl tc hcbbcn (zie blz. 117, 119).
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voor de vensten ten ei ode de vrouwen te doen gelooven dat men haar
met haar kinderen levend ging "erbmnden, en om te kUDnen genieten
van haar angstkreten.

Terwijl men in les Fonds de Leffe aan het rusilloorcn wu, hadden
Vrf'CSClilko slachtingen plaats te Leffe en te Dinant. op oonige minuten
Rflltands vao danr. lfier ook sehoot men de mannen dood voor de oogen
VRn hUli gezin, bij,'oorboold Victor Poueelet ell Cbarles Naus; on men
liet do overlevenden wandelen langs de lijken. Deorfieieren echter
verzonnen moor ingewikkelde vermakelilkhoden i zoo lieten zü
~n groep vrouwen en kleine kinderen wegloopen naar de heuvels,
om ze dan op een afstand noor te schicten.

Een andere zedl'lÖke kwelling, berhaaldelÜk toegepast bestaat hierin
dat men menschen in den waan brengt dat men hen zal doodco. Al de
inwonen van Sorinnes werden voor mitrailleuge1 geplaatst en een
Duitseh aalmoezenier, die F'ranseh sprak, kWRm plechtig de hand
IlChudden VRO ioderen man. Te Dinant stelde men 2 à 300 personen op
mot het golRllt nRM een muur j dAArop Ins oen pl'(ldikllllt de gebeden
voor overledenen (misschien was het dezelfde man vnn Sorinnes die
nog een keer dat genot wilde bebben) en men liet oon ledigo mitrail
leuso ardro.o.ien, Een officier lachte luidkee.lll terwill hij met zijn
revolver een vUniental vrouwen bedreigde opgestoten in het klooster
der NorbcrtUnen te Leffe.

•• •
liet is niet enkel in de strook "an Dioant dat de Duitachers hun toe

vlucht nRmen tot zedelijke kwelli ugen.
Wij laten hier oonige karakteristieke voorOOcIden volgen uitandere

streken.
Vooreerst het 10terU-stelsel: 00 Illannen worden opgesteld in een

lango rÜ en elke derde (1:00811I te Aarschot), oC elke 1"Üfde (lOOILls te
Leuven), wordt doodgeschoten.

Dan de sebUn-cxeeuties en de doodshedrcigingen.
Te Wêpion bU Samen op 23 Angu tus 1914 (den dag 'fan Dinant)l

laadden de Duiuehers Houwen in booten en gaven haar bevel om
te roeien tot ,in het midden van de Malll. Onar legden ,,U her
haaldelijk op haar Ban.

Eiudelük nadat zil zieh lang hadden ,'crmfUlkt met haar ontzet·
ting, glwen zg hRM verlof onar den oever terug te keeren.

Op 28 ptembcr 1914 gingen burgergc"Bngenen uit het noorden
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van Brabant Daar het station vanwaar zij naar Duitschlnnc1 zouden
vertrokken. Do stoot werd voorllfgcgu.nn door een militaire kapel die
doodcnmarschen epceldo j ook deze mellschen meenden dat zU ter dood
werden geleid (bi. 10 I).

'l'woo BrullSClsche wandelllUr8 die zieh op 30 Auguetus 1914 ge
wlUlgd hadden totu.'\o Koningsloo, op Brusselseh grondgebied, werden
gepakt door j)uiteche wachten en in den wachtpost opgesloten. Vao
tUd tot tUd kwam eell onderofficier naar ben toe, hield hUIl ZUil ro\'ol
\'er voor den neue en zeide grinnikend: ,. Ua, ha! geiindigd, wande
ling!" Een der Brusselaars Hoeg dell bewaker ofzU werkelUk dood
geschoten zouden worden, in welk geval zij oenige beschikkingen
hadden te maken. }llUlr hij stelde hen geru8t. 11 Vreest niet, 7,cide hil,
dat is mlUlr cen llardigheid van onzeo chef; hij doet dit alledagen om
zich wat te verzetten", Werkelijk, tegen den avond werden de wan
delaars in vrUheid geeteld zonder meer,

Ten slotte, de telkens onderbroken terechtstellingen, in kleine
groepjes, onder de oogen dtlrgenell die hun beurt stemden af te
wachten, werden op groote schaal toegepast te Arlon (bI. 442) en
te Audenne (bI. 402),

•• •
Pijl1i,qin,qell van ni8~-beschullligdell.

MllAr welke ook de zooelUke kwellingen mogen zÜn door de Duit
schers dCIl teroohtgesteldcn aangedaan, honderdmlUll wreoder zUn die
welke zij aandeden aan menschen wien geen enkele beschuldiging was
ten lasteKelcgd. Alen denke aall de marteling \"an Mevr, Cambier, van
Nim)', die zij verplichtten te loopen o\"er de hersenen \"an hlll1r zoon
(23 Augustus), cu die dientengevolge krankzinnig werd j nnn de mar
teling der tallooze mannen en vrouwen die zU gebruikten als levende
schilden, te Anseremme (bI. 142), te Mons, te Doornik, te Cha.rleroi.
Op deze laatste plants, een bUzonderheid niet \'ermeld door Heymel
(bI. 229), werden de ge\'angencn die tc Jumet en Lodelinsartgc
nomen waren, bU do pol8Cn twee aan twee gebonden om te belet
ten dat zij zouden vluchten als de E'ransehen op hen schoten, Zij
loocsten dllArCllbo\'en loopcn met opgestoken banden. Als ze do
Rrmen \'ao vermoeidheid lieten l.akken sloegen de soldaten hen met
de geweerkolven, Wij kennen oen man dio dus vóór do Duilsche
troepen geplaatst WilS en die naast zich eon züner bloedverwanten
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en twee van diena zonen ZAg doodschieten. J'ij zelf kroog drie kogel8,
cen in den rechtervoorarm, een in den linkerarm, en den derden onder
de kin. Hij is TM zijn l\'onden bersteld, maar voorz[jn leven verminkt.

Stel u ook: bet lijden eens voor datde burgergevangenen te verduren
badden, die tegen alle recht in naar ])uif1chland werden gezond"n (bI.
109): hon~r, dorat, bedreigingen, beleediging, opeenbooping in bees
tenwagen8 waar zü geen ruimte luulden om te liggen ofzelf8 mMr te
zitten, en b(l\'enal het gemis van alle tijding 8.8ngaande hun gezinnen.
Den 4en September 1914 werden ongeveer 300 inwoners vnn Lcbbeke,
bÜ Dendermonde, bij wÜ1.o van scherm \'oor de DuitfJche troepen ge·
plaatst die opmarcheerden tegen Dendermonde, Degenen dio niet
waren noorgeschoten weruen d88 avonda gevoegd bij anderen die
woe\'en waren gevangengenomen en met hen nMr Duitaehland
vervoerd (bI. 141).

Op het oogenblik dat de ongelukkigen Lebbeke verlieten .taken
de Duitsebera eenige hui!Cn in brand en deelden minzaam 8.8n de
gevangenen mede dat bet geheele dorp er aan moe t i ja, men voegde
er bij du de vrouwen en kinderen deel. gedood deels naar de streken
YBn Dendermonde en Gent mnden opgedreven worden. Verbeeld u,
zoo gij kunt, de marteling die deze rampzaligen gedurendetweoroo.an·
den te verduren hadden zonder eenig bericht van huis, in de overtui·
ging dat hun gezinnen waren ter dood gebracht ofellendig rouddoolden
door hot ver\yoestc land. 'L'erzolfder tUd dat zü door hun llfaehuwlÜke
leugens, wier verschrikking stelselmatig berekend was, do lDcn9chen
dic vertrekken llloceten, tot Wllllhoop brachten, vonden de soldaten er
ook genot in do harten te verscheurcn der arlllo vrouwen, moedors,
zusters en kinderen in het dorp achtergebleven, "'ant ook hun waren
weken lang alle betrekkingen met de ge\'angcnen ontzegd j en de aC
&ChuwelÜke wijze waarop het Duit:sc.he leger, dronken van bloeddorst,
dienzelfden dag een twintigtal hunner mcdeburgel1l had vermoord
(ge Vtrdag) liet hen gemakkelük het aJlercrg te veroDderateilen.

)Ien bedriege zich niet.
Hel voorbeeld van Lebbckc is verre "an een uitzondering te zijn.
Alle burger-gevangenen z-Ün behandeld Dlet dezel fde barbaal'flCh·

heid, die volkolUen ongerechtvaardigd is, daar volgens den heer
baron von BiMing geen enkele klacht wa. ingebraoht tegen heil die
naar hun haardsteden zijn teruggezonden.

MMr allen zijn niet teruggekomen.
In Juni 1915 zÜn de moe8ten uit Yisé bUv. 1I0g inDuilsehland, Wat
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degenen betreft die uit Rossignol cn uit zoo veel andere pluntscn in
Luxemburg zijn weggc\'oord, dezo, hellUl8, zullen Dooit meer terug·
keeren. Zij ZijD zonder oenig \'oorwendeel doodgeschoten (bI. 442).

Pijniging op afstand.

Hot is onmogel[jk ZOII men zeggen nog duivelachtiger kwellingen
uit te denken dan die welke men den gevangen burgers en hun fumilies
aandeed. Mis! Als het er op aan komt kwaad te doen dan overtreft het
Duitsche militairisme zieh7.elf.

Stel u de geestigheid \'oor van den persoon die den heer nrostens
\'8n Antweq)Cn bet militaire ideotiteits-plnatje' 7.ond \'an zijn zoon
die gevangengenomen WRS, en de innige vreugde wm den af7.coder
als hij zich verheugdo over de wanhoop der ouders toen 7.ij dat
bewijs ontvingen:

Huortral'le wreetlheid,

Als zü (de DuitllChera) gevangenen maken, dan gebeurt bet dat zü het
identiteitsplaatje der manschappen wegnemen, en dat eenvoudig tOO7.en
den aan de ouders, om hUil te doen gelooven dat hUil :l\Oon dood il.

Dit overkwam ook den heor Broltens, luitenant der douanen te Antwer·
pen. Eenigc dagen geleden ontving bÜ behtamboek-nummer "an ZÜIl ZOOD,

en DIHII over bem don rouw aan. W"olnu, wat WRll zÜn verbazing gisteron
morgen, toen hÜ zÜn 1.000 uag binnenkomen, die gevangengenomOD in het
begil! van den oorlog, er in geslaagd ""al te onttnappen.

,
Le Mali" (Antwerpen), 1. September 1914.

Do dader in dat. geval W8S mi88chien een weinig be8cbfUlfd soldaat.
~f(Ulr wat te donken "ao de mentaliteit mil baron von der GoHz wan·
neer hij 01113 bU aanplakbiljet (Belg. Dtsch' l bI. 87), laat weten dat men
in een register Mntcekcning houdt ,'ao alle naoslagen tegen het Duit
sche leger, en dat de plantseo wnar dergelijke tlRllv(llien voorkomon
zich er ep kunuen voorhereiden haar straf te zullen ontvangen. Wan
neer men weet op welke buitengewoon zwakke MnwUzingen de Duit...
sehe j roej)C1I de inwoners Ilchuldig verklaren I dan mag men zeggen dat
geen enkele gemeente (lal! de onderdrukking ontkomen zul. Dit is
blijkbaar tie algclllCcne \'ersehrikking welke deGou\·erneur.genernal
wenscht in te boezemen. HU ook wiltie hetgonoegen smaken zcdelUke
kwellingen nnn tc duen.
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Pü,liging van de ouders dl"r soldaten door verbod van brief·
wisseling.

F.cn andere vrccsclijke kwelling door de hoogere overheden uitge·
vonden be!taat in het verbod van briefwil!8Cling tusschen .Be.lgiac.he
toidaten en bun ouders. Sedert balf-Oktober 1914 ia allegemoonac.hap
arget!nooen tusseben het Belgische leger dat IItrijdt aan den Yler en de
Belgen die in het land gebleven zijn. Van af bet vGOrjaar vaD I!) 15 ia
er geregeld postverkeer tusachen België en Holland: de zeldZilmc he.
,'oorrechten die een korrespondent in Holland hebben zouden du
langs een omweg l!jding kunnen krijgen, indien de Duitschen brief·
wil:l8Cling door middel VBn een tuasphenper800D wilden toe.;tnnn j Illaar
deze is volstrekt verboden.

Wrt8rschuwlllg.

00 gO\'lIl1on /lomen toe waarin mOIl briovon verzendt aall BolgllCho sol
daten aan hot front door bemiddeling van tualClullIpersonen.

Ik herinner het publiek cr aan dat dit teil streog1lte verbodell it. Ieder
die bU de Duitacho overheid van zulk een ofertrediog wordt aangeklaagd
ui strong getttaft worden.

De GouTerneur Tan de versterkte IteJliug
en Tan de Pro'l"incie Namen.

BAIlO" Ton HUllenBE.O,

Luitenant-Generaal.

L'Ami del'Ordrt, IS Juni 1915.

001 een zware straf op te leggen is het niet ooD.ll noodig dat de af·
zending vaD brieTen bewezen zij j een enkele aanldacht is voldoende.
lJet zou ,"su belaog z!.in te mogen weten op welke bewüzeD J.-A. de
Cu)'pcre veroordeeld werd:

Togen J ules--Arthur do Cuypcre, koftïehuisbodiendo laatst woonllehtig te
Luik, ia een vrijbeid••boroo"'ing van 5 maand uitgOllproken, omdat hij zieh
bel.st heeft _ tegen gegeTen Tooraehrifiell in - op Tenchillcnde reizen
nllllr de lIolla.ndlObe grenzen en in Hollllnd zclr een groot aantal hrinon
O'l"or te brengen nn Belgische ,oldaten in I!'ranltrijk eo van 8elgilChe ge
interneerden in Holland; hij beeR die brieven he.tomd ,"oor veraehillendc
ramilicleden te Namen en omstreken llan hun lldre. bezorgd door Ile zoU te
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brengen. Togelijkertijd been hU ucb schuldig gemaakt door de grenzen
over te gaan.

L'A mi de fOrdrt, {) en 6 Juli 1915.

)Jet zou zoo gemakkelUk zUn oon dienst in te richten die den sol
daten zou toelaten lLan hun (Iuders teschr!.iven: nIk maak het goed ... _

Ik ben gewond ...... en aan de ouders toelaten op eenzelfde w!.ize te

te antwoorden i veel angsten zouden dus zUn weg~nomen. Thans
echter komen tijdingen langt zoor onzekere wegen en gaan dikw!.illl
verloren.

Manr wnt 0111.0 vUnndoli wonscheIl is de arme ouders zo01'ooll11o

gelUk to laten IUdoll. WU goloovell niet dut ooit io oonigen oorlog
oon g01l0010 bevolking op zulko wüze ia gekweld.

net aehijnt niot juist te zÜn dat Billmarek de woorden zou hebben

gebezigd dio men hem toekent: .tn de landen door onze tegc'I"ierende
troepen bezet moet mun den inwoners niets anders o\'erlaien dan de

oogen om mee te woenen." )Iaar er zÜn legenden die meer waar t!.in
dan de werkeliikbeid.

liet zij ons vergund om de tegenstelling te doen ziun tU88Chen de
geestcsgC-lltcldhcid onzer beulen cn de onze, tll88Chen hun Kultur en
onze bcsehaving, den brief af te drukken waarin oonojonge dame nlD

Gent nan do .Be.lgillChe vrouwen \'1'a8gt om naar de ambulances tegnnn
ten oinde de gewonden, zoowel de Duitsche nis de onze, te helpen om

te 8chrU\'en aan hunne families.

liet Uelgische medelijden.

Do heer Pul Fredericq, profeuor aan de Univeniteit te Oene, aehrijn
aan den $oir:

••;ene Oe.nbche jonge dame heeft een tTetrenden inval gehad.
• Zij zeu wenlChen dat de Belgiaehe .rouwen die Engelaeb en Duitech

kunnen lIChrU.en, den internalionalen baat zouden op J:ij zeUen, en aleehu
lui.terend nur de atem nn het medelijden, nur de boapitalen en ambu
lanOOIl zouden gaan, om tieb dur ter be8ebiklting te .tellen van de ge
wonde .. ree.mdelingen tonder cenig onderaebeid te malten, om yolgtn.
hun dietut brieven te aehrÜ.en dio hun !laattbeataanden geruststel
ling klJllllen holtorgon.

~Dit wlarlijk Christelijk liefdewerk 'I,OU een eindo maken han de angl1ten
vall zoovele moeders, die weten dRt hun woen atriidoll op do alagveldea
van Belgii!.

"
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~ Ik ben el' zeker nD dat dit beroep op bet goede bart VAn onze n-on'tt'en
en doebten niet Tergeeûcb zal zijn."

Tel''lfijl de Duitachen onze zonen en onze Trou.....en 'fermoorden, den-
ken Belg;scbe harten toch DOg aan ZOO ieu.

Goed Tolk I

l~ Peupu, 11 Augustus 1914.

Comités van dezen aard zijn terstond gevormd, o. m. te Bruasel.

•• •
Een voorbeeld van Duitsche boosaardigheid door cijfers be

wezen.

'fen Ilotte een voorbeeld in cijfeu dat meer dan eenige redeneering
de boosaardigheid van het Duitsche leger in het daglicht stelt:

Op Zondagmorgen, 23 Augustus 1914, bedroeg de bevolking "an de
.Fonds de Leffe (een voorstad van Dinant) 251 mannen en jongens,
daaronder begrepen een Tijftiental inwonen van nabnrige gemeenlen,
die de Duitac.hers met zich medebrachten. Den volgenden avond waren
er 243 over de kling gejaagd: goon enkele der gevangenen iIJ ge.
spaard geworden j de acht die aan de slachting ontkomen ZUil, waren
er in geslaagd te ontvluchten. "Gelukkig, - zei tot on8 een vrouw
wier vader, man, en vier 8eboonbroeders vermoord zijn, - gelukkig,
dat ,'ele mannen naar bet leger zUn gegaan en strijden aan den Yaer.
VreemdlJOOrtige oorlog _'aar de soldaten minder aan gevaar :r.Un bloot
gesteld dan de kinderen, grijsaards en zwakkeren die zij thuis hebben
achtergelaten."
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brier e"er do houding der neigen, 87l'i,
(j78. - 8ehlluing .."n de oorlogssehade,
570. - Arstelling un hel Roode Krnl,_
comité, 818-88~. - De houding der
Belgen, 88!1. - Oe uallmlooseMuklllCh
lell, 89~, 8(16.- lledeW'erker ".n sijnen
tOOn, 409. - Deolluoodigo wreedheden,
<42!1.

U1Slllng (1'011) ZOO", I,rotessor te Mliu
chen. Venolging VIIO DuilllCben, 84,

298. - De houding der Belgon, 885.
Belgiü onder OuÎlseh beboer, 0109-422.

lIloucte, 174.
1JI06m (Wuit er), .ehrU"er "In DdfJtld·

(Qc/II dtl' grUWt/til, 87, 191, 2$1,2:12,
412.

lJluUle (ron), 80.
1I0de (nlll), 278, 2.·1, 276.
IJOeléll. Te (,nik "oor een l'rü~ebliliers

nllnvlll, 81. - 1'0 Urlluel ,oor .Iugen
81111 ecu DlIÎllICh Bpiell, 166, 168,178. 
Te Charlert:,li, 107.-1'0 OrcmOOrgeu,188.
- Te ')Iou" 1&7, 108. - Jn dorpel! VIUI

"hulIldeNJu, Hl8 - ,"oor ~"r!i'chut

lers"·nllnvnlleu '0 lJil.seu en te liOIlI,
1&9. - 'I'e 8erlling, 169. - Te B()lle
ghefll, no - Tc Uoesclflre, ISb - Tc
<':orlemllrck,1701 _ Te Ilrulltiel, 119. 
Te KorItiik, 180. - Aall particulieren,
180. - Allu de opon1Jllro IIChll.tki,ten,
19. - 'Cp Arlon, Hl.

Uogen. Vervoer VI111 briefen, 24.
lJoom, 876.
lJoorlmef!rbeeli. AJgehrftllde kerk, &6.
1101111 \'1111 Uulhcl'6 geleerdelI ell knllS·

lenllllrs Ier l'E'rlledlglng der bese1.11.·
vlug, SOi.

HOI·el.Jlng, SlO
lJordet. 206, 20';'.
BOIlClull, 75
llOullltl1l, 79.
U\Hlrrlez, 0150.
Boursenu,;, 586.
lloruSf', 898
Uraball\:onne, S56, 388, 840, 541.
Urabullt. GeWflrtclde prieaten, 73.
"erwoe~te kerken, 7il-Geplu.ndcrde
kerken, 1l'i7. - Belasling VAn >180 mil
lioen, 17i. - Verlor "oor deteholen,
Bes, 334.

lJralHl1)owlDell, 96.
IJrIllldkllSteu. Opengebroken, I~i, 191,

29lJ - Verbrand, 481, fig- 9 en 10.
lJraodpOI'IJ)e •• , 91).
Urilldstlcllleml tuig, 94.
Urand Wilillocli, de Wbillock.
IJratlanuJ 217.
Uradllë. Belgii'. erkentelijkbeid, 199.
Uredl, 1161.
"redt, IIChrij1'er Tan BtlgieM' Vol/,IIdo

",kter. BtlgitH' KNMII. De ..rijsc!ll,lllel1l,
72,75.

Ure~. Bedreigd.
IJreltrnsg, 911
UrenlllnO, 24~.

Uressoux, 115.
Urlan 011I. YerOOden uitgllVen, 9. 

Allllplakbiljcuell, 12.
llrlbosla, 107.
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Bridge!!. Venlag Jungbluiil, 4\1.
Brlefwisselillg der 801llalell. ~\fge

.ehlln door do 1J1IillCilon, 44S. - ])0
Belgische vrollwen ll'flobten ze Ie ver-
~mllirkoljjken, 449.

Ul'ienlll. 11Iln venoor, 17, IS, 195,891,
1196.

nl'ie1'lm dour I)nil.!cherll IIIlUr Ileigli!
gesluurd, 822.

Broeder!!, 496.
Ih·ood. Vervoer Vlln brieven, 24. - Ilo

geling, liJS.
UrOl!tellll, 446.
1J1·llggl'. Duincho g6vllngo.non, ü,;, 128.

- MitrnilloulCll 011 hel belfort., 152.
BruggeIl 011 wegeu, S~6.

J1ruSllel. Geoorloordo dllgbladon, 1). 
VerkOOl' "/lU N. R. 0., 11. - Ooheilllc
blllden, 15. _ 'rrciuolL, 21. _ Vorkeor,
22, 23. - Uitdagondo houding der in
wouerd, 71. - lJedrcigingtlll van vou
UnIow, 74. - DrOlJlrou .oldIlUlll, 86.
.A1l1chrikkinlt', 87, 88. - Uc.chcrrllond
Oll.ohrift, 92. - Iluizen op oell I'l"tlo
;.trond IlIUIS'",treopt, 04. _ Terugkeer
der bu~rgevllugeneu. 105, 108, 100.
IJlli\.iIChen vermoord, 126, l:?S, 8l12._
Krii&'l'ge",~ugenen, 155 - Belgen ge
dwougen loollgr..ven te 'uAkuu, 181._
Belgeu 0Jl de zoldel'll der KOllllURudnnlllr
opgeftloten, 144. _ WMIITne,ning1I}()'t,
15:!. - Pluudering, lbO. _ Boeto VllU á
willioen, 166, 11S, -Strafvoorbraak
Vlln telegtlUiftijuen, 166, 168. - Gijse
lalll'l, 171. - IJciRllling van 46 millioeu,
In. - 80010 V/IU MlO.OOO frank, I1U,
877.-Meobolsche ,teenweg, 170._Mi..
brui);: l' tin het P/llei. vlln JUltitlo, 180.
)Iisbruik van andere kUDltgebouweu,
190. _ AlInkom!! V!lU Duitaobe marine
IIOld3ton, 275.- AankolJl't.vall Ilet Duit
teilIl loger, SOli. _ Logen.tramng 1"1111
den bUl1C'Omlleiier, 288.-UIUI in de .tad,
SOS. - De Uelgiltbo killuren verboden,
8SQ. - liet klaverbilld, S81. - liet T.
DflIrn,SSI.-Do HelgilObe vlllg,827,828.
- De Brabançonno, 387. - Verjaardag
van den 21 Juli,388-342.- Verj• ..,..
dag VIln den 4 AugllAlul. 842-S46. 
Treinenverkeer, S68. - Uouding der
Urullellllln tegenoyer de DuitlOhen,
S8S. _ Duiltebe yool'ltelliuK in de
Munlachonwbllt'g, SSll,421.- Wegvoe·
riog nu den burgeIDet'lter, SS1.

IJrusselil:be Irami. Spionnen, HOI.
Brllxellols (Le), Oeoorloorde ultgllVe, 8.

_ l.jjat nUl burgergoyaugeo, 106. 
"'rtlo&Che oftleioole modedeeliugcn, 816.
- DlIilllOhe bcoordeelingcn, 811, 818,

420. _ 8tilzwÜgen over dil tlllnvallell
der geallioerde vliegcnicl'l, 810. - Ver·
jaardag 'tin 21 Juli, 8~S, 842. - Open
brief Rail M. YOU Dilting, 876.

UIIdei, 80.
IJllel1en. Martoliugder l,rieltCI'8, 298,485.

- Bl1ind VRn het do"!), 482.
1l1lIsscret-StClCnbeCI!1IO (C. Ilo) do lJIa

rellghien, 41.
Imlow (VOII). nodreigingell to DruslI(ll,

74. _ Hoehhlllltdiging der moorde
rijen te Andenlle, H.

IJllrCl\1l des dellisehen lillllllll lstRgl'8.
807.

1I11reeien \'UII de lIlllisterie.., HlO.
IJnrgelllce~ter8. Van 'rh ionen 011 \'UIl

DCTgIlu, U2. - Bouoemd deorde Duit,
IIIlheTi, 164, 401. - Oeftlrafl in de plUIlIl
VlUl de diellllllliehligen, l1ll. - "all
8ponliu,486. _ VRU Vis6, 284. -\'Rll
Suint-Vunlt, 286. - Vnu BTuuel,288,
:l09. - \' lUl nulliell, 802. - Van Nijvel,
871. _ Weggevoord nllar Duitsehland, .
8S7.

Unrgerge\'llugellell, 1I8_l10, 142,867,
418,446. - Door de Duihmhel'lgekiekt,
227. - Gel)ijnigd, 444, 44(J, 446.

BurgerS. Aflutll gedOOtle bUTgO"', látl.
.A I1 kriigJI~vaugeneli geinternoord, I 'i" 4
-8119. - Veroerdeeld veerdOOllCratic.
"lil lUlt leger, 289.

UnrgerwilClllell. Door de Jo'rfln!ellCll
onderricht, 77, 281. - Te Tenucrell,
104. _ Naar DuilllChland wegge'ocrd,
omdal zij weigeren Ie tookcnen, 898,
899. - IJollOhuldigl1 ouregehlllltige
troopeu uit Ie waken. 284, 411.

"ilro tur VerbreHuug' dellhchcrNach,
rlthten Im AIli!.hlndcJ 800.

IIUIICh, 21)9.
1I11urtspoorwegell, 20.
UliJ'sillghell, 278.
UU11111e, 562.

c.
c..Jot, 19.
Calais, !tie KalM.
Caliot, 78.
Cambler, 446.
Camb111lla, 148,
Campenholl!., 452.
Cam liS, 402.
Canada. IJolglil', erkentelijkheid, I!HI.
Oalladeexen. Ventik}(endo pnen, 289.
Canlle. Moorderijen door dronken lOIda-

ten, 86.
Cartlallx, 407.
CArton de Whlrt, M..lnlater, 66.
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Cllrtoll de Wlart, (Meuuuw), lS8.
Caulllle. Venallrdiging "lIn ,pringstof-

fen, 188.
Celle, 106.
Cenlluur In Unltaehland, 2H, 246.
CcS-lir. ZÜn oordool o,.or de Belgen, 72.-

Belgon openbaar verkoobt, 100.
Chamberlaln, 292.
Charleroi. Verboden rotos, 9. - Treinen,

21. - Vrijtohulterl, 72, 'ii. - Brand,
25. - Le..endc teMIden, J41, 220, 2l:JO,
.446. - Wiîulllundering, 1~. - Boete,
166, 167.-Wllllrde 1'IIn do MI1'Ic, 176.
Boweerde aan...1 der burgers, 287. 
Uepnel; De dag ,an Charleroi, 2'~0

28 I.
CIIRlellueau, 181.
ChlLtllIou, "S9.
Cheulllltz, 108.
Chicago Ual11 New&, 976.
Chronleom te Diollnt, 242.
Chroulk des douliehen Krloges, meldt

do oorlogs,.erklllrinK niel, 61. - De
inllOlning VIIII LIlik, 68-62. - Zün
naRm, 208.

Cllronologle der moordpartijeu, 88, 96.
Chureh. A.otwoord op de 93 iotel1eetu-

ooIen, 46, 67, 263.
010111011. Herstolling '110 I,ou,an, 210.
Colllcnz 181.
Coekerllt. DuitlOhe ~pioonage hl de

werkhui~eo. 66.
Combl.llI.all-!!out, 69.
Conlllll~lIle ,.oor Ile ,.er8preld lug 111 den

neemdo vun Olllllirtijdige oorlchten,
303.

C0ll11111881011 ('I'lIe) rOr noller 111 lJel
gllllll, 199-20<1.

COllllDental (TIIe) TID"!s, S07.
CoDYeril8t1on, ge..... üzigd in .Conven_

lioD", 48, <19.
Coeiler-llewitl. 207.
Corl'CSllolulentlc der Neutl'alen, 80".
Correvou , 260.
Corrlere dellil Serra. Verklaring 1"&0

:\18"'. )Iereier, 29...
Corrlere Il'lIalla. Yerklaring 1"&n Ygr.

)Iel"tlillr, 294.
Cortelllnrck. "'egge,.oonle priestel'll, 76,

IN.
CortellOOrg. Dronken Doiitehel1l, 77,78,

8&. _ Vuilaardigo Imusementen der
DuillObers, <129.

COllreelll'1I 161.
Conrrlllr lLe) nelge, vOl'tthiillClUd UI

Derby, I!I.
COllrrler (Le) Beige, te BrualH!1 door de

DuillChers uitgege"ell, SJ 9.
COnrrler (Le) de 111 Mellse. Verschiiut

te }Iaaatriellt, IS. - Allnklacht to Luik,
892, 89S.

Court·Salut.Etlenne,42&
Crolx (La)• .Arlikel in de N. R. C. ge

achMlpt, 322.
Cromer, 409.
Cugnon. Leugenachtig aanplakbiljet, 287,

400, fig. 8.
Cumlltleb, 1..2.

11•

nlllly Chronlele, 2[".
l)aule81, 168.
Ourm8tadt, 2.f.9.
na8SeD, opgollH.cht, 186.
l)a re, ~38. I
Ullvlgnoll (MIllillier) 46.
Oarlguon (11.), tie &lgiiePl Duit,c1ll{lluf,
Deellèlle, 66.
Ue Clerck, 2118.
Ue COlliDek, 888.
Uocollter, lo,.end vorbrlnd, 48G.
J)tl CUYlloro. HO.
noroln, 108.
He .'raulllloll, 19.
Uerrellno, 829.
Uchn, 82.
Uelnze. Bombardement, I.f.b.
1)0 J lier, door do Duitschen tot burgo

moe.ter ,..1\ AllllOllne benoemd, <102
408.

»elannor, 811.
lJolboeur,4HI.
lJelbrllck, zio Deul$che (Ik,.) Krieg ifl

Feldpostb,.ie(ell.
111lmeollj, Gewelddaden tegen DuitllCho

geltworaten, 117. - VlIllIChheid de~or

belchuldigingcn, 119.
Dendermonde. De moordoriien. 73. 

Kerken afgebrand on ontheiligd, 76,
191. - lJoachermonde ollIChriflen, 98.
- Brandstichtingllwcrk, 115. - Burger
gUllugonen, 104, - Bmnd. 1"5, 165,
:.';2, 866. - Veroordoolin( 'an'Corlo_
lIlareIt, 17<1. - OpeilOhin~n, 108. _
Herbouw, 2"", 276 - Vornletiging VRn

llrchie1"en, 420. - "AIlSiohtcu", 227.
I)ellllge (Mer. ,\Ilt.), 228.
nor.ebo, 896.
De ReeMer. 124.
nernbllrg. I'rojlllganda in Amerika, 812.

- Inlij,.in/o:' ,,"n België, 826.
l)ernU'res NO\l"elle~, goJrochligd te

'ol"lChiînon, 6, 8.
Uertlgjllrlge Oorlog, 192.
UellCheulter. 985.
ue8ttlbergeit, 168,
lJe~trtlf!. 60.
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J)eut§tbe 8anll:. Door de ol'erheid be

Illhflnlld, lSt. - Geen het ~Id lerllg
..n de bllf!el'J'8l'an~lIen, 103.

UutMb S.1!"lh, SU.
Deu~"e. (Der) lirleg, boouardi,(beid

1'IIn delen tilel, 208, 209, _ Vlug
Khri't!!11 die deun titel d,.~a, 810.

lJeulMlte (Der) Krle!" In .·eld~t.

brldu. Oe ...rjtchlluerl, 68-70. - De
inneming un Ant"erpea moot ...erh....t
worden, Sbj.

D6utseher Uberseedlellsl, SOG, 811.
Dellliltheil OrnlierblaU, 4SI.
lJelll.8eh·rtluzusl&Cher Sold..ten·

Sllraebrnllrer, lö/:l
Uelll.seher Vebenetdlensl, 806, 811.
U6ut8cher \'ereln, IS:!.
Uetlhebeu (Des) Yollies Krle81lage·

bneh, 809.
UeulM'hll Sold..tf'DpDll. ill Belgil toep.

lalfll:l, 10, Sll!. _ Ophluingea tegen de
Koningirl, '52.

Delluebe Tag~flltulllf, 266.
Duhehe \'ortrii,e lIamblll'!lselier

l'rorea.SOrt'n. 810.
JJea~kl..d hl der Not'lfelar. SlO.
l)eTrle~, Ui3.
De,,"lnne, 86...
Uewll, til.
Uhnr, 8it!.
U1etrbl'lII. St,.tin geul ...... 1'er.. ifltigi ..g

nn tclegnallünen, 16,). - A..nklacht
....n 1'rH:mdelingen, 888.

lJIehl, 42(1.

IJlchtlh, vertllllJd door .Duill<lh", 854.
IIlk811ludl'. ZÜno vorllieliging, 160, 16S.

Oel'echtf'n, 220, 228. 410.
UlIbeek. lJelgen ~wongen 100pgn.l'en

te K"'1'en ...oor de Duiucbera, Is'), 186,
ISj.

IJlnant. Verboden relnt, 9 _ De moonl.
jMltlÜ,18,110.191.193,S66 - B,.nd,
88, H~, 18~_ - Beteberm€'ndeopllChri(.
tU, 23. - BGrrrre....~n, 100
10!', 110. - Le...endeteb.ilden,I.f2.
Brand l'an al! kerk. UI,:!:':!._.An_
~iehll!lI",!l!7,2!8,fl.J' I~.-Oelal.pretlk,
:H~.-lIeropboll:W',:!il, 2a. _ Oeeu
Behrltehe kleuren, 1129. - Vrijtebuuerl,
lU7. - 1I01ldinK der kindereu tl!~D01'er

de 01liuebers, 884. - "ernieligtng der
lIr<lhi81'en, 420. _ Piilli~illg onderttaan
door do bewoners der "reek, 486, 4'18,
"'4.

Olrr, 409.
Oolillmente ZlIr Ge!!!t'blchted~" r1eJrt'8

IDI4. Rede "'aD den UÜktk..nselier, 80.
- I'rojMlgandabroehuff. 811.

Oomelft. :\'lenwenhIl1' !l',-tglUlrll. )Ia.

ebiutgflwen!u op bet BeUnn "'aa
Bruge, 162. - l..eugul o.er lijne peJ>o
_a1okbeid, 803. - Oplteller ..... Ik
y,...~ P.t, 818.

1)0llD1' 142.
DOn de 1'.'\.our, 218, 211.
!)ooralk, ..ie ToarDAi.
DoortCH':ltl der Dulbt.ben door België.

Voorbedat.bdlekl, !~, 8~.

Dr«b.iler. 82.
Drel ())Ie) Ii.roaprlnzell, 809.
I)rlerneltten, 228.
Oronkeaseba'l bij de Dlliueherl, 57, 77,

78, 8f, 168.
J)rrll.luler. Aflegging 1',m den erhischen

lCeett, 2~7. -- H'XHlgtlitclt, "~dm in
!k/llç~,.tr Zûl, 21)7. - KOl'llgWlICllteD,
2~8, 810.

JhllHll~, 44.
Duurae. Verl'altchinl 1'.n ajjll 1'enl&g,

,",, IS. - Aniwoorden der BelgiiCM
Rt!feeriJll,', 88, 4i.

DaKel, sa.
Ua In kerke. S8.
lIabltarr. 209.
DnllM:1a ~tallrbur Julalsehlp, te

Luik, 2j8, !"'!. - Vernietigd, 28~, SU,
8~. - Vernielde loodten, 819, 8211.

IJnllllC:hll aanplakbiljetten. O...erorQk
keil in broehllren, 12.

Ulill.sehe bll&Chllldlslnge.n leKen de
lIelglsehe Regeflrlng. 8ellell(ling der
neulralileit,82_f9._ ~nill.tie del'
vrjjlllllmlters, 96, Ilf. - Werkoloosheid
tüdolla don moord 011 I>IIÎtllChcrs, 182.

Unlbche ccnSIIUI' In IJelglt. Allnplak·
brie1'en dienllaugunde, 4, 8. - Cen.uur
loegoput op bet NatiOltaal Comité, 20!.
- Cenluur ....u de dagbladen, 812.
82!, 868, "20. - Verpliehling ...au de
I"Ch.... ,lte deelen ..n Ie .allen, 1119.

1)II1IMbe do.ln~ 2K-!80.
Daltit:ltll gd:'lfd In KftQi~l:llen 1'00'"

deele dt'l' BeI~••. It!, 121.
DnliM'lae 8'u&D!ue... Te 8n1k1't', ...~,

I!I. - Te Anlwerpen, 121. - Zil
l'reeun gerutilleerd te worden, 8".

Uulhehll 8'ezant te 8rllJ8el. Leugen-
aehtiK'D ...erkIariDgen, 21, 28, t9, 361.

lJuitsebe goedgelo~H·I8'beid.97, 2..j.
UnllMhe hoogmol!4l ~~·282.

l)ulllKbe Keizer, ,le Willom 11.
DlIltllehe I1lerll8. Zünegolldgoloo1'igheid,

:!6t1-262.
I)ultselle lellgelll!., 218-22f, 289·300.
Ullltsebll JUlien. per lpoor .er...oenl, 288,
IJullsebe ••rlnle... te Auhrf'-l'pen, 27!a.
Ihillsehe mlldek In Belgli!, 216. 27i.
1I111hlehe otftcleren beliegen hunne lIIll-
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daieo, 289. - 81elleo Yoor de yrijec.hut
ten niet op .Iag te dooden, waar ~e te
iateo ..îeh~o, 432.

UqltSC'be ooderl'"Uzen. Ibn manifetl,
2~2.

DnitKhe ofB".nlsatle, S16-SS2.
Uult ..rbe plagerUen, 42•.
Daltsebe propllganda. Uur kraebt, a,

SOl.
Dultiehesoclallsteo.ln den Reieh3lag,

24 •• - Hunne beweken te Bru -.el,
2~6, 864.

Oull!lclle splonllllge In lIelgië. "Voor
den oorlog, ~4, ~~,/iV' 21:1. - Sedert de
bezfltting, 891-396, fig. 26.

1I111hehe (l'nal). DOfJl611 ge.paard dank:
IUtII iemand die Dlliueh .preekt, ';8.
Yt'rplichl gebruik yal1 hel OuitllCh in
Belgi!!, 834, 33:;, 418.

Huil ehe tUd, 18. 19, 108, 181,226, 84!!,
8U, S~. 406, 4:!;.

lIollKbe 1"ll1~hbeld. 262-422.
J)ulhthe woekerlll"r la lJelgii,S6!!,

ol:!!.
Ilnll3tbe ....reedheld. 42S-4àO. - De

.DuuelOGlC ~beden", 0125.
Dull;;chlaQd. Yoorbedublheid yan deo

doortoehl lijDer legerl door Belgil!,
2~, S!J.

HUltlltll mIlItairbUI, 209.
Hllllseb Witboek. 1. oplellelijk onyol

ledig, 112.
null~h Witboek on"r de Uelyl;;che

gruwelen, lil!.
IInirell. Regeling, 22, 24. - ~eergeaeboteD

• I~ d1'flgt'rI 'an berichten, 83. - Uoele
te Grembcrgen, 168.

Dum-4Ium, 2019.
IHlrtkhelm eo Oenis, 49, 262.
Illlueldorr. PropagandabureAU, 803.

Predik.heeren, 894.
Un~eldorfer General-Anlelger, _io

Belgil loegelAten,!>. 9.- Littreuet.:
Pauea IS. - '-odje papier, 29. 
Konin~ Albert, kneebl yan Engellnd,
SO. - De Lu.:emb~ .... 6:1. - Anik.el
'an 1I. Be'll"er, 251. - De Du..i-.ebe 'll"er_
kingle llome, 800. _ De heldhanigheid
'au den Koning en de Koniollin der
Belgen, 881. _ Opbil.lingen t~u den
Koning, 8:'0. _ Beyoordeeling der "1.1_
'DiDKeo, SÖS, Sb6, 8111. - J.::en Vlaming
'an l.uik, 856. _ DuillCh."ookerplllftg
In Ilelgi!!, 861:1. - lIoudiug der Belgen
tegelloyer de DuillClherl, S8t!.

I)n'lleldorrer Tageblatl, toegelaten in
8elgiè,9 - Bombardement nn Dein~e,

145. - Jubileuounuwmer, 306.
Ull'i!ieldorfer Zellunr. Bombct.rdemenl

yan Deinze, 14!J. _ Waarde ".n de
.\lark, 1711.

Dwa.!'beden te Uro el opgeplakt,
212·224.

IJwang lot mIlItairea arbei'd.IS6-140,
869_8a..

I)welsbauwers·llirJ.419.

E.
l:c110 (1.') ltelge. Yenei1bnl te AID~te...

dem,18 - Brier '/111 M. Sabbe, ll~á. 
l1erroepint: VfllJ het Conlhé van l,et
noode Krui!, S82.

J.;CllO (I,') d',lnrerfh Vel'3chijnt te Ber
KCln.op-Zoolll, IS.

f.C'lltt (L') de Ih·lIxelll'll. Ophitaingen
legeo de Belgbehe Itegeering, Sb8, 3~9,
861

.:tho 41e la l'r~l>e Internationale.
BurgergeYangt'nu, IU9. - Duit&eill.'
~rdeeliuJi\', SH, 4~O. - Verjaanl"ll'
YlO 21 Juli, Sd. -AfJlelling,aohet
Roode KruillCOwité, BB2.

.:dlnrea, Zie Enl::'bien
Eelea. Jong meitje bedn!i~ gerullilleerd

11 worden, 56.
E!bex~e. YeoleMmerll"l,181._Afpemug

yen handteekenI, 820, 82.
J.~118e 41n !teruge. ~60.

t:rllll('o yerkl...rl DlIi~illand den
oor10K, 261.

t:ldlSllU, 82.
F.lgclllln, 67.
F.lsernt'> (1)3S) KrClll" 809.
t:lectrl~be afsluiting lIall de grens,

U, 892.
P.lewUi. Kerk afKllbrand, 76, -lluiJge

bombardeenI, 2&4. - I'üniging nu
jon~IiDgen, 43!J.

[IUOl, 182.
ElIllllb, 598, 399.
.~••lell (ro_). Gerusillellende Yl.'rkl.·

riDgt!_ tegeQO'er Belgi;;, iD IlIIS, 26.
Bekendmaking 'an -11 AlI~U~IU! 1914,
~!, 66. _ Dewf'lllie, 1\9.

Enreland. Vermeende KheDdingen der
Helgieebe neulraliteil, 82, 8~8. 
ZÜD wk ....u buebenner legeno1'er
Bel,eill, '!J. - OphitlinKt!n IIgt'D Enge
land. 64, 8~O, 860, 861, 8G2, 415.

Ilngelborgh~, -113!!.
Ellgl.'l~il.belgliiehe "crd rllgeu, 48,SI2.
J.:llgeliicll maun·boek. Arljkeie" y"n de

Jj,rlilltr Togw/I.tt, 182. - Geweld
daden tegen den EngelIChen Geuut,
184. - Belofte Belgil"lelfllandigbeid
Ie el.'rbiedi,..n, 824.

F.ortlscbe mariniers 111 Frankrijk, 2611.
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Enll'el~ll leger. Gebrek ...n IChoen
'feie"" ~I~, 214..

Entblen. Venlellllllarkt, 18!l.
Eplleg'em. Vrijllthnlle.... 11. - Afge

brande kerk, 'i8. _ Beh;en die loop
gnfen maken 'foor de DuilJ.C:he.... 188.
- Boelt '(oor een ge'll'eerl('hol, I 'i0.
Oelu illeerde in'll'onen, 21S. -Ilouding
der kindereo legeuo'(er de lluitaebe""
884.. _ Vuilaardige awult'-lllcnleO der
Duilichel'll, 428.

":roberllllg' (Ule) U6Iglen~.VrÜlOhunel1l,
11. _ Helgiaehe gruwelen, \IS. - Zijne
belangrijkheid, 809.

":f1Il~·(lllllrbs. Dronkon loldilton, 18.
l~rzbcl'g'6r. Oerultllellende verklArin

gen tegonoyer Belgi/l, 26.-0pllteJler vlln
Dj~ Wr.h ..1.rit, 8~, _ .Alinbidding TaU

hel rnw Ke'll'eld, 210. - Inlijving ,.an
1~Ill'iil, 8t~. - Belgen die Duiuehland
binneo".llen, 427. _ Oproell tOl wreed
..rdigheid, 42i.

"~.lIIe (de 1"). "e;""all('hing "an :lijnen
brief, "'~, ·46, .a7.

EM'h (nIJl !ler), 440, Hl.
EllSehe.n, 392.
t: n, 170.
Etalle, 2:!7.
P.l.ppeugebled, 200.
tthe. BI'lUlll en BeheDni !lel' kerk, 191,

fig. 11. - .ADlkhten", 2~7.

f.ullell, 11",
.:nlllgeJl&ehe lieden In 8cilwerer ZellJ

lie DrJluldor.
Y,,·cgnée. \r.l van het fort, !iO.
":"elettl', "a7.
":fl!nelttelll (I.') I1lllstr~J 196.
":yere, 819, 820.
";yenJeul, 100.
Rnard. ~6. .'.
t'a~rJ U.
".Ih (yon). Brand van Leu"eo, :tI7,

::W~, 269. -BelChermingder!t'bouwen,
211. - lIu1, Din.nl, t72.

t'leb. Verordening, 21, 22, 28, ~4, 180•
•'Iandre (I.a) I.Il,l(lnle. Binneugetlllok.

bid, 1:!.
"'1~rOIl. Val no het forl, 60.
f'Ienrllil. VfluleD~lllllrkl, 186.
.'olqllllIordell, opgevorderd, IS8.
•·ondil lle ),elfe, .HS, .. r.O,
ForrlheB~ SUS.
Forster, .6.
FOllteau, IS8.
•'ox. De Dutteloo.e wreedheden, "25.
t'rMoeli:e, 82.

t'raoeo-nelge (Le). Yenchijotfe FuIke
lIane, IS.

Pranl;ols. ta.
t'ra Ileo re balll p8_ .voorderjen,78.- PluD

dering. 106. - Geen ondeuuek, 210.
.'raneotte. 861.
t'rallkenber'B". lIoord. 128. - Y"'Khheid

nn dil ..erhaal, ISO.
,,'rlluUurt all1 Maln. 260.
"'ranUllrter Zeltnug, In Bolgiijloegela

len, 9.-"ertlag J)UClArne, 89, "0, ~I,42.
_l'tlilitairo geellL ou menBeilliovondheill
VAn het Duitlehe leger, 211. - AJ.II
hr01linl, 211). _ IlnnptlllAnn, 2!J1. 
Verklaring 1'""0 ;',t. illllX, 280. - Der
Orono Krieg. 811. - Verblinding "IUI

Koning Albort, 8[) I.-Pootjujl"evon aan
de VI.llIiugen, 85", -Ontoereikendheid
!ler treinen in Belgil!, 800.

"'r""lleh bestuurbaar Inehbeblll ge
lt"lll, 285, 286.

"'ranubt! ll00;-ueholen. Anlwoord Ol'
hel mnilellt der 98, 258.

Fr.n~hen. Beweerde dringende innl
der .-Nlnl('hen ia Belgil!, 81, 86, 70. _
Bewl't'rde teheudin!t'n der BelgiBehe
un.ildi~beid, 88.

Fnnlleb naanderen, 225,
t'unenwort (1:10) "U lInsere TrulllH:!1I

lw Krlege, "26,
FrelleriC:1h H9.
•'rl'llerlk-.\ ngU8t ''ou Oldellbllrg, 125.
f·rellll)'. 83!l.
"'re)'llIlI[;e, ."0, 441.
}'rledberg ("on), 884.
"'lIrllen, 124.
t'uslJ1eerlllg In verllehlllenile malcn,

402, ."2, 4'18.

o.
Oalllel1l, 7j!, 8-17.
Garternleb, 181.
Gazelle (La) tlei! Ardennes, S08.
Geallieerde "IIt'l:enlenJ St9·Sl?!.
Gedar.blellflue.J1ng. 10 Doitlchlaod

afgeschan, 2..8.
Geer. 826.
Geheime .gt'lIten, 891·896.
UehehtHI lIladen, 7, Ili.
Gelllufllersingen mil een ollderofll-

der ISO.
(llJlroJe.. llurgergOYllnll'Onell, 105,
(llJlUblonx. YeUlonllUlirkl, IS", 186.
(;PIU('ellllchllllllCI.Uke ultbatlug doo..

lle geoleenleuJ 106.
UeulI'f'utekusen, ..ngell.geu, 188, 189,

"Ol. •
UeolCeulelijke boulI. 196.



460 .ALPIl.l8ETl8CJf REOISTI:R

Gt••~lae.ae. 107.
GUlmE'lIleh. BelgllChegruwelell, 117.

Iiunne nleehbeid, 1111.
Oeugl·KIl.IIn, US.
Geil!, Verkoop ".0 N. R. C., 10. - U,egle

maolen op de bui"'f!lltiag, 20. - On>a.
keo IOldalea, 8$. - WtTk .aa Bel&"t-n
'l'oor het Dllir.ebe leger, 139, ft:., - lI.
Oomela Xieuweahlllr.. 1~2, SOS. 
&ere 1"oor gebroken telegraafdraden,
168. - Ojju:lallR, 171. - O~llebing

"'R loilelt&-lIrtlkelen, 185. - O"er
dl'1l'en Opéiachtngen, 186. - &slag ge
legd op de «omllelltek.... 189. - Geen
8e1(itebe kleuren Ineer, 8~9. - De por·
Irellen der koninklijke familie, SS3._
Verjaardag ·...11 den 2\ Juli, S42. 
V~msehe hoogeschool, 418.

Gerard, IS"'
Germanen. IJeweerde meeaing "'0 Ta.

citu_, 172. _ Ileening nu Tallitut, 847.
Oermanlttl, 890.
{;elH'lr.· nDd Vuordnungsbilltl, 161,

16~.

I; lIlokkelde bl.du, 8, 8, 12,13, 2..5.
S91.

ller.ureageul uit bestuurlUke beo
""Ulrrf!deD8, 889, 3iOJ 311.

!leunt dcr ,tereeulgde Stalen te
IIruuel, lie Whitloek.

flezlo8bftrtJ 191.
flhelladlël\". 21 ...
(lld.sea. GelIl~agbeid iegeno..et bea, IM,

16".
(llelu, 169.
GletJie.nJ 80...
GUtclaus, 169·112. lIuuno .tr.f,

18, 14, 171, :!:Ii, 210. 42". -.Nutte
lOOllheid "AP hunne yutzetting te 8e
raiaK, 189 en Ie .:ppegeRl. 1i0. - Ge·
meealCuppeliik ,.eraalyoonlelijk. t a.
- lIaDae .rM:ha(fi.~, su. - TeAn
deaae, ..oe, "03.- Kualtwerken, "W.

lJlnn, 120.
f111'el, 0110.
G1alt, 178.
(HorlaJ "Iktorla, 88".
flOOetot. 829.
flodet, Pb•• U.
'loelbe, 252.
Gold.allDJ 210.
Golh (1'oa d~r). Verbod Tau Ie kieken,

17. - Straf .."U de OllllChuldigCIl loowel
/l.la "1111 de aehuJdigon, 74, 16;';. 2RO,
:!-IO. - 'Werk der Belgen ,.oor het
DaÏl.cbe leger, 158. - In"rjjbeid.
•1eliin! der riulun "'ft Eppe~,
IiO. _ ,",,'..td.. ,..11 de )lark, t78.
X.lioaul Comii6 ten Iteunen Voeding,

200. - ~orm.le 10Mllnd in Bel(ii!,
218. _ Uni..eniieit ""0 Leo..en,294.
t-;erblediging uo de "aderland,liefde
der 8elgc.o, 826. - Uorlleming ..all hei
werk, 8f1!\. - De ..oonpood ia Belgit!:,
218,116-1. - BedreiKillg "all ..emletigillg
..In dorpen, 441.

GOflne.ru. Si I.
Oottbf:1'I" (OUO fOn)J ICbrjj1"l!r ,,"a Al.

Adj,dalttdvrc1l Jo',.altkrtid. ""d lhlgim.
Ziet leen nijlChuHen, 11, i2.

(lolt mlt lIun., ..2...
Goud. lnbetlagol'mlng der JOuditukken,

178.
Graf.VeroordeeldeaKJ'a..ell bun lIi,engnr.
Urelndl. Ver.,.llChlng ...n &tin ..enlag,

83, SI!.
Grf'mberren, 188.
Oren. Orenrelr.ken ('rnn, 13. u.
Grorld~h'l\"en, oJl~iaehl, 181.
Groolmoedirheld lier Uuits.:behl te·

reno\'er de Uelrell, 276.
Gro! e (Der) Ii: rler. Oeru.ilIeerde IpioD

Den, t81. -]'roPAPadlbrocbure.SII.
GRerre (La). ArtiJreI"n 31 n.-s. Cham

berla.in, fI2. _ Ueiangrijkheid ..aa dit
blad, SOlt - JA Gflullw du AnI~_,

80S. - M. Dome!a Nleuwenbuyl, 8OS.
Gulde IlraUquB ~e...oiel de C<lIulIlunl·

callon et del irllnllJoOrtl en lleJgique, 869.
Glllf'nllobJ t06.

11.

Uaaebt. Kerk arrebrnd, 76, HH. 
Moorderij en bl'1lnden, 190.

Ifllllpc:lJe ,tel'ltrRg. Yerllntwoordelijk·
heid ,,/1.1\ dcn Itllllt, !lt. - Verg&
Jiilr.ing lIIet de X"-ó'f/,I"'fl14(11 i" V(1/ktr'
h'itg, 88. - Dre tebeadiugt'D door
DuillChiand, 18-f-!lH. _ Welbew"le
ICbendin~, '''0. :!eoi. - naudteelr.ening
der bHlIlblen, 826-400.

IIl1llpcll Verllrag. Do aeheodingen door
DuitlOhlllnd, 66·204.

IIIUI911111UlI, Hl6.
lIaat en 1100p. door 11. lIarden, 2(19.
lIaeteler (1"0.>, 6S.
Uaden (ron), .f!3.
UalewU··22i.
Ua.bnrrer Frerade.n!llalt. WAlm..

lulnppolt op een stadhui., I5Z. - Oe·
dachten o"er den oorlog, 211. - O'er de
weuelijklleid der ..ernieling ...11 de
IoN.itflHÎfI, 228. - lfallirCitulI de ..lme
riklllee. :!!tO. - 8l"ier"'l1 M. DrylalieT•
23;.- '·erdedi4ing ...u lIu1,!i!. - Be
aebiednK ... nlleebelen.!iS.-Pro~II'
d.bludjll", 907. -oenhuireerd bijblad,
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811. - I)e Belgiaehe kleuren, 3:!9.
lIambllrger Sacbrlebten, 2., 8M1.
Ilambu"ln, 889, 890.
tla.lclt. oIUI.
Ib_••e"lela (foa) Loste.., 371.
llanddsblad (lIet), "~O.

tludRhoene... O~itehl, 18!).
llalldled:ealnru. Uun arpersing, 898-

• Ol.
tlanoll, 3.1.
i1ardta (.U). liNt en hoop, 209. 

Chaniai5la, 2011. _ Ill1ii"ing ...n
Belrif, 823.

I:lart.a"a (F. ua). '«11, 29".
Haspe1t"ouw. Tegen!laad der Belgen,a•.
11. 5e11. Yaders en moede,.. ...0 dienll·

plîc.btigen in de&er plaatt "eroorde..ld,
178. - "euleolmlrkl, IM. - l'roef·
neminreo mei de Ilikp.ee.n, 329.

Ib Sil'e anlr gegen P.n~labd, 862.
Ua1J:reld 'von) -Trachen bforg, 379,381,

8S2.
lIalllltlel .. , 809.
IIIHlllt, 80-1.
IlalllltullUlIi (Oerlllll'll)l 2l')1, S!l8.
ftllffts·bllreAn, Yerde(hging van Luik,

!IB, GO. - Veroordeellng van RoeteIIU'il,
18!1. - l"ropagandl tegen het bUreflu,
80!l. - Telegrammen in de N. R. C. ge'
schrapt, 8l!1\ 822.

lIaHe (I,e). 1 ede Yin Mgr.;Uercier, 2901.
lIedln ~ren, IChrÜyer "an Ei.. Volk f"

Wolf,,,_ Ondenoek yoor de lelU, ~J,

192. _ Bolllt:.rdement ..o LeDye",SI,
269, ~.O. - Bueh1l1diging legen
OuiclChland, 862.

lI~cl, 211.
lIelne, 211.
lIeltr'erlcb. VemieliJiag 1'aa Lenen,
~67. - YemieliKiag 1'aa Balliee,S02.

lIel.oll. Die,eheime Vorr..eMehle.50.
- Der- Wehkrie(, SO.

lIem. !!!I.
ire.ptlnne, lltS.
flenegouft'e.n. Doortoehl naar Jo'rankrjjk,

I". _ Oouwraad. 168.
lIe.nanrhf'l. IJcdrijylgheid der Be~hll

J*troelJeI, 220. 2010.
lIe.nr, lllllól.
lIeM/estal. Treinen motpplunderd goed,

!!I6.
[ferek,4tG.
irerderl Uh brief rlln llgr. Mereier, 29",

297, 2U8, 800.
lIerenl. Oefutil1eerde pII.loor, t06. 

Gemeentelijke bon., 1116. - Brand nu
l,et dorp, 482.

lIerstal, 1111.
lIerhrl8', 206.

lIerve.. eren van bet 1'erkeer, 19. 
~Ioorderüen, 86. - Brand, 88, IJ!I, 440.
-1I008'''llIkle rllu lIerye, 826. - Ver
nietiging der arehie1'ea, 420. - hn.o
nen [n de Itreek 0P8'e"aagec, 4&7.

Herlen (:tIl'r.), 298.
Ilepllallll, w:hrij1'er Y&l1 Stlll,.."nti, iN

Lüt«rt, 178. - Sehrjjyer na VDlktr•
rtdl lUId KrkglgrttUl, 292.

lIermei. K-hrj1'er ...n IJ. du, ro" Cllor.
itrOi, :!!U. - VrjlChollel"l, 77. _ Ver·
bittering lilde Belp.D,112, 2&..
Ophuf,II1'la eeD putoor."S7,jfg.2.
Le1'en e tehilden, 1011, e~', 230, 4<t!l.

tIlei, 8:1".
IIIndeqbllrg (VOn). Meening o"er de

oorloglwreedheid, 67, 210. - Weer_
Wr1lllkmNt",gelen in Ru land, 2"7.

IIlnrh'hJl,81t.
IIluehbefl' (Ton). Geen DelgilChe kleu

rea, 8SO. - Verboden brie1'en Ie Iluren
O1'er IUJIOhen~raonen, HS.

lIIslolre lle la Gllerre de 11)1·1.
80hrllllPing "lil het ..Vodje Jlapier," 20.

1I0boken, ll::I, 822.
Jloehetlll CL). Aanplakbiljet jen, lt.
lIüeli"er (1'.·0,), IChrÜ"er nn AH der
Spit~""eiH" KOnoPlJgHi', 88, 8".

1I0n'nlllDn, 1211.
1I0rstade. Afgebrande kerk, 76. - Be..

IChieling "aa Mechelen, 218. _ Inwo
nen hl1'end yerbn.nd, 486.

IJolJando·Uelre CL·), 879.
lIollrennood In Bel!,lf, 191·204.
Hoorer, (H.), 129, 204.
IlOlIdiaS' lier Heiren lereaOTer lle

Dllitstben, 882.
Jlolliem bU Vllfoorde. Argebn.mlekuk,

78. - lA_onen gefusilleerd, 218. 
lIili'aire bpel lijdelI' deo braftd 'f&II

de kerk, 450.
Uoulea.s, 486.
Huenfl (TOII). Verboden te kieken, 17.
tlurn_rell 20S.
tluDlanltf CL'), 884.
tlnmbeeli". Argebn.nde brk, 76.
11 IInneD. Duiuehen 1'ergelüken ..ieh mei

de Uunaea. "~", ..23.
IIl1rleaux, ..d.
tluf, 1)uil~he kOKei••tebn in dil ge

doode 1001dalen, 79. - Veulen.markt,
11:1", 18!1. - BlllChllrming dor kuullge.
bollWelJ, 212.

lIyennll TAn hel ~Iagl'eld, liG, 118.
IIYlIlllIIS, 8t18.

I.

Idfllltllel1slIellnlllg ,'1111 80hhilcIl Mn
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de oudel'll teruggestuurd, 447.
JlIulItrierter Krlegll-I\urler, in Belll'ill

toegelaten. 10. _ Uittrd.:8tl.: Militllire
post op O. f•. Y. "an Antwerpen, 161.
Engel.ehe marinesoldllten in Frnnkrijk,
26b. - Besehieting "'UI Leu..en, 270.
Aankomst der Duillellll mllrinMOldaten
Ie Antwerven, 276, ~iG. - Duillche
edelmeedighoid, 216. - Duitsohe mu·
ziek Ie Zoebrugge, 2'17.

ImbolT, 1161.
InllHle, 100.
IIIdill1611dlUICC (1/) Bclge, binuenge

Imokkeld, 12. - To Londen gedrukt,
IS. - Antwoord lIan DuitlOhlud. be
treffende het vetlliag OUCllrne, 88, 49.

ltlrormallon (1/). Zijne houding, S11, 818.
- Do dienltreg'llling der treinon, 868.

IllrllllorlD, 206.
I nlUvlug vlln Belgili bÜ Duitsch\llnd,2û9,

82,1.826, 409.
lnlerprète (r,tl mllltnlre, 428.
Iblle. Boigili" dankbaarheid, 2,198.

Oorlogsverklaring aan OoatonrÜk,S49.
hel, 227.

s.
J'lleellse. Oorzaken Tan don oorlog, 49,

26:!. - Mislukking "Iln den lehielüken
unnl,68.

Jlickh, 32, 610.
J"hnll, 218.
Jago'W (rolI). Ultimatum, 28. - Recht.

uardiging Tall den Ouihehell in ..al in
Belgill, 8~.

Jambe!!, 264.
Jamolgne, 227.
Ja)lall, 261.
J8nllnll (Au") del'atence. Spllllnaohe

winkel te i.uik in brllnd geSloken, 80.
Jemelle, 898.
Jeulleval, 888.
Je.llliolen te Luik getlood, 218.
Jewletellkloollter, 10 Luik, 2711, 282.
JolTret-2111, 21G, S1I2.
Jorh l'. Verboden portret, 9.
Journal de Galltt, 161.
Journni tie la Guerre. Zijn hoogmood,

208. - Een alout ruitersstakje, 2<11._
Vernieling ,'all Leu'fen, 269. - Zijn
belang 'foor de prollllpnda, S02. - De
'fornieling van 8Rtliell, S02.

JlIelu:llu (.1. VOb), zie Belgi,d" K,.;eg8
g..eud.

Jullers, 114.
JUlliel. l'lundering, 1!\9. _ t.evende

aohildoll, Hl'>.
JIlDg,8f1.

.Jungblulh. Vervnlaelllng van zijn ver·
slag, "2.

JUngbll~eh, 88.
Jll.-lItiellatelJ rnn Orullsel. WÜn 'linde

ambulance door de OUilBeho orficierell
uitgedronken, 8f1. - Oewonden in de
Imbulance, 124, 290. _ Waarnemings.
poll, 1!'i2. -l\liabruik, 189.264,4:11._
Vuilllnr\lige 11llllllMlmenlCll VII1I de Ouit
IOhe heelkundigen, 429.

JlIsUllel181els te LIlIk, 189.

••
Kal.~er, tie Willem 11.
Kalell. \'el'lllilg Oreindl, S6. _ ~iet be-

reikt door do Duilsehers, 268.
KI.Il8nl(Het). DooI\ll"itder OllitlOhen, 269
KanonnengleterU, 181. •
Kanoll raD "2. l!64.
KUIlelIe 011 11011 HOllch. Kerk arg(lbrand,

16. - Baldadigheden Iüdenl den brand,
4SO, "SI.

KarilIlUIen, 242.
llallllel, 106, 108.
KeJlllel, 86.
Keulen, 261.
Kieken. Verboden, 16,17,18. -Schaam

telootlheid, 227, 228.
KIewIt. ProoJuemingen met lIikgauen,

~!l9.

K Intler8peeltulg, 0pflltliMlht, 186, fig. 17.
KIeederelI rondgedeeld, IU1, 208.
li:lehle verlleteu der OulhclteJ1l,220.
K.letuw, 437.
Kleter. Verkeer te Luik, 19. - Yer.

jfumlllg TlIn den 6 Augu8tuI, 846.
Kilmollbllld\ 8SI.
Klutk (,"011, 221.
KnllfelArU, !I16, 981, 411.
Koc1J, 206, 207.
KolJielllJergwerk (0118) vOn "Tllor, 809.
Kohn, 4S1, 4.89, HO.
Kokende olie op de Duit.achen geworpen,

lil, 119, 120.
Kolewe ("011). Ooed~elClOvigheid der

Luikenure., 217. - Logen/llTllfling vall
11. :\Iax, 288, fig. 2. - De OuilMlhe taal
verplichtend, 386.

Kollelillue (,tran'ell), 164·114.
KUlnlS(he l'olli:lItellllllg, in 8elgië too·

g:olalCn, b, 9. - Onder leidinK ...n M. J.
!loohem, 16. - Uittre1.·,tll: Vorvolging
tegen de OUÎtlOhen, 88. - Uiigestoken
ootron, 120. - Arlilr.ellen ..oordee.le der
8<>I(l'On en ICIIOnin/i:', 182, 188,24".
00 Uelgilehe "'"reed heden, 2014. - :"11 is
'foor do ,..ermoorde Belgiache prieslers,
300. - Bcoordee.lillg der BeJgilCllc
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bladen, 817. _ '"erleidhlg der Vlnmin·
gen. 8l':!4. - Schoning "an hot rijverkeer
Ie :Yeohelen, 814. - Houding der Schren
tegenover de Duiuchert., 882. - liet
porlret Vfln M• .Max, 884.

Köllll·ehe Zeltllng, in Belgill toegelaten,
l'l, 9. - UittNhtb: Venlag Oreindl,
67.-Venlag Oucarne, 88, 89, "0, "I, "2.
- Lotiug vtln ~1. Spiuier, " ... _ Ar
tikel ovor do Vllllningen en Walen, l':!8.
- Duilteho ge'll'endenillilhandehl, 120.
- DuÎl.tehel'll te BVIUIHel bedreigil, 128;
en tO AutwerilOn, 129. - Kalhodmlll
van .Rei mi, 148. _ Kalhedrfllli van
Mechelen, lál. - Strflf ....0 een gijze.
laar, 172._ Verdoelingder fokpurden
in Belgill glntOlOll, 18l':!. - 0l'eillChingen
in Delgili; 201. - lIaal en hoop, door M.
Harden, 209. - De ..eldtocbt der gru·
welen 'flln:'ll W. Bloem, 87, 2:.12.
:\Ioord Ol) oen giizelllur, 287. - Ver·
klaring 'fan 31. lhu:, 2811. - Retlelwiu
Dernburg.EIliOI, 61\!. _ Artikel in
N. R. C. gellChmpt, 822. _ Vaan van
den Rijll 118ar de Scheld(>, 825. _ Ver.
leiding der Vlamingen, 8M. - "'ijzi
Ring in de ge..oelenl in België,S66.
Ue slechle Belgische vaderlanden, 866.
- 1I0t orltani~lIliolalont der Duillclten,
876. _ lIo11ding der lJelgeo tegeuover
de Dllilleben, 868.

Kölluch, 2[)8.
Kiinlgllbl'rg, 179.
Koning lier Delgen. Trou'll' der Belgen

tegenover hem,2.-"erboden portrolten,
9, 8S2, SS8, 884, fig. 6. - :\Iililaire
medAille, 60. - Oankbotuigingen lUIO

Amerika, l!04. - \'erjRllrdll.g, SS5, 3:14.
_ Ophitling legcn den Koning, 8~9,

:IUO, 3lil, 410.
Kouing I'lIn Uoellllluli!, 216, 217.
Koning \'lUI Servië. Niet bemÎnnolük,

214.
Koningin lier Uelgen. Trou'll' der Belgen

legcnOVo.r bflltr, 2. - Porlretten van
haar verboden, 8S2, 3S8, :l84, fÎV. 4._
Duitll'he Ol)hitllngen tegen de Koningin,
8SI, :lli2.

Konln~IO{j, H[).
Koninklijk Illilels "falll,nken. "'ijudoor

de officieren gedronken, 86. - Iiurger.
gevangenen, lOl.

Konluiilijk I'nrk te Urng~el, 190.
KOller,ollgeëi&elit, IS:!, sos.
Korre~I)Otlllen~ IJurellu. 251.
Kortrijk. Treineu, 21. _ Arbeide,.. ge.

I"nngengonomen, 140. - 00010 vnn 10
millioen, 180.

Köstcr. Ocr Tod in .'l.ndcrn, 810. -

Propaganda in België, 823. - Weigert
een OUpllrtijdig ondenoek, 2H.

Küster ell Noste, llChrÜn'rt uo de
l';ritgs(oJ,,·tttl du,·eh ndgilll14lld Nord
lronkrûch, 1914. - Coelcerlll-werk
huizen, 6l':!. - "rÜschutten,70.-Te
Lebbeke, 72. - Hetwisten de Dultsc.he
moordpllnüen, 188,412. _ Treinen met
Illunderbuit, IMI. - Gebruik \"f~n hel
Pilleis ..an Justitie te Luik, IS9. 
Brand "ao Dendermando, 272.

K nlmer, 884.
Kriiwel (\'on). R<!KOling Vlln het "arkeer

per fiflta, 2... - Vefjaardag 'fIID den"
.A ugU"US, 848. a"b.

Iiranz lInd Seh",'crt, 810.
KreuzzeltulIg, 206.
l\.rlegBlI1I8brllch 1!114 (IJer), 80.
Krlegs·,\U8fKblll111 der delll~11ell 10·

dustrle, IS!, 80S.
Krlegsberlellte 11118deu grossen J1I1UIIl·

quarIler, 810.
Krleggbllder, in België toegelaten, 10.
tirlegslmllu:b Im Lllndkrlege. \Vrood·

Ileid vlln don oorlog, 86, ~2B. - 1'ewerk
.tclling der bo'll'onenl voor krijpdoel
einden, 188. - Gettrengheid tegeno..er
de gidteu, 164. - Verboden Ie plun
deren, 1110. - Eerbied 'foor de be~tAllnde
wetten, 164. _ Oijzela.at"l. 170.

Krlegll.Uepeschen der Külulsche Zei
lung. inneming van IJuik, lIS·62.

Krlegll·P.ello, in Belgil! toegelaten, 11.
~A1 i~1 niohl wahr, :!l':!4.

K rlcgs·Erlllner'I np.Kllrle, 22S.
Krlegs.ruhrlen elneg .Iollannlter8, tie

Zobeltitz.
Krleggf.hrtenI91"~zic KilfIter en Notke.
Kriegslllewolrel!, zIe Ohllmberlain.
Krlegs·Operatloll8liarte IIIll Feldposl-

Urlor, :li7.
Krleb"1ltftsebeoblleher, 80.
Krleg (der) 111111 die deuUebe KuuBt,

zÎe XillCn.
Krleg ulld Kullur, tllO.
Krieg IIl1tl Liebe, SOll.
Krlpg IInd Sleg HlU. 809.
Krijgl'gevangenf"ll, Hunne bohllndelillg

door de Duitlche,.., IBri. - BurKen all
krÜK8gevangenen behandeld, 11",599.
_ Werkend tegen hun Vaderland, 227.
_ Prop/l.KaDdll. onder hllO, 908.

Kunst, nud K li lI·t Ier. f<;ts VII" 0111101,78.
KIl \'ool'lltellend oenollgeh.ngen p.lloor,
73, ..aS7,fig. 22.-A.rtikel,," A1.lIeymel.
229. _ Artikel ..all :'11. 8ehllfl"er, 420.

Kllu!ltgebonwfln. Vernieling, 14i'l-16S,
190. _ iJlilbrilik, 189

KUllstwerken In IJelglë, 419, "20.
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I..

Laalste (liet) Slenwll (van Brussel) wil
zich niot onderwerpen alUI decen~u.ur,6.

I,lIC1"Oix, 871.
Labart, gemeenterudalid te Andenllo,

~Ob.

LnhllS4;II, 267.
I.llkcll. Koninklijk ptllei~, 81'.0, 101.
1,IlDlp U1t't Iin'lligaSill'll, 207.
Lam)lre4:ht. Kritg Ilnd Kullur, 810. -

Propagftlllla, lJt2, 928. _ JAugouaehligo
'·Crlll.lingeu, 864.

I,antlrlenx} 149.
lAngeli! Krlegllbllc.lter, SlO.
1,IlIUusche !JoekeIl door de Duilsohen

geschourd, 480.
I.aUIIO)', 2l!ö.
l.ellbeke. Doortoeht ".u l'en patroolje,

71. - ·WeerwrallkollllUltregelen,72.
lJurgorgcvlulgoucn, 104. 446. - j,o
veilde &ehilden, UI, 446. - Pijniging
Viln de r.lnilie5, 446.

I.eelnrc8 IJonr tOU8, 2611.
l,edeberg, Hl8
I.edebollr, 247.
l.edo,.enJ 402, 406, 40S.
l,eft'c,4H.
l;ole, 22b.
),eIIIZlg, 228, SOli, 822.
Lolilzigcr Xl'ueslc Nac:brklllclI. Moonl

l'An Duittchen, 126. - I'rollAg1lllda.
"ummer. 80~.

I,elilzigcr Tageblatt. Dultschen '+'er·
moonl, 129.

l.clarge 816.
I.cUlllll (Oen.) I'orlrot '+'erbodcn, 9. - Vnl

'+'AU liet rOrt "UIl Lonciu, 60. - Yer.
girligd door de Ilikgranaien, 288. 
Zijne beoonleeling door Ariltlde, 21Hl.

Lelnllll (rtl!').), 12t, 293.
I.clIIberg. Ontruimd, 218.
Lewounler, 844.
I,emllreur, 441.
1.(Il1der&, 886.
i..osellrh, U2.
Leuel (Ton), 172.
I;tSSlne5. Oeen Bolgische kleuren, 329.
1.•rl1ltenoorg, 114.
I.cuvel!. Aallillukbrid o'er tie vlllsohe

gerUChten, 7. _ Verboden Ie 6ellOu,
1:1. - \'erkooll "An N. H.O., 11. 
DuitlChe IlRoplakbiljollell. 12. - Ver.
ule.l.ing, 4fl, 71~SS, .~-I6, IM, 24tt, 48:.
Vr!ltchuttcl'!l, j 1,7.,8-1.80-1,81-1, 8IH.
:\&OOnierijOll, 78, 171, 866. - \'erioon,
7-1. - Olliuohen dooden elkander, 76,
77. _ I'rielten ~ellijnigd, 7G. - Do
weenIe wreedheid der prilllll:n, 71.-

Dronken loldlllon, 78, S5. - Onwaar
lehijlll~k.heid .,An bllrgeraannllen, 8S.
- lJeI.chermende opschriften, 88, 94. 
DurJó{ergo.,,,ngonon, 104, 106, 106,108.
- Kr~gage""ugencn, IS5. _ Phllldl}o
riog, 166, 169. - Aanlllalr.biljetol'erden
aan.al l'an een burger to Mon., UW,
21:17.-Gij~ohtl\rs, lil.-Debrfll1d isoon
ongeluk, 101. - OOlUoontcbon., 196. 
Gemil aap oedenook, 210. _ ~AnBicll

teil", 221. _ DllillOlul leugen. Ol'er do
"crnieliging yltll kunBlgobouwon, 266
27:!. - Do wind te l,cll\'cntijdenldcn
bnand, 2611. - \'cnllbchiog l'/ln een
plan un Leu.en, 21111.- De bellOhillHng,
270. - Horbouw, :!j·l , 2Öl\. - Vcr
Vlllichtc ~anBichtCll", tUl!. - Herepe
nillg der leerpogeo der llooKC8llbool,
29~. - ('ultlngon jot roehhaanligiog
"lIn den brand, 30f, 805. - Do ho
lohieting, 270, M5. - Propngandlt
blaadjes,807 - Wij~lgingindflhouding

der Duil.ellers, 811. _ 1I011dlng dcr
Bolgen tegenover de DlliillChers, 88-1._
Do bnaud diendo om de 8ru8Ilolatll'8
.ehrik AltO lojllg('n, -112. _ Belangrijke
hoogCIChooi, 419. - Brand l'an de
boekerij, 4l!0, - Mudek tijdCllB den
bnllld, -ISO. - f.:tJn vrOllwenlijk 1\1111

.tukken gcllllkt, 485. -lowoner opgo
IUtllgen, -187.

I..eTellde IIcllllden, 1-11-145, 825, H6,
HB, fig. 28.

Llbro (La) Heigillilt'. Geheim blad,16,
fig. I. - Niouwe llroor'+'lln de Draban
tonoe, 381.

Uebknccltl. In den lteichBIAg, 2-17. 
J>ropngaol.ht, 328.

Lier. Plundering dor arehie,en, 420.
Stake", te ~leeholen aan 't werk gt'let,
S1fl.

LIUlburj~"Sehe Kellliloll, Opeiachiog '+'1111
WÜ", 186.

Lhillmcllll. 1lloonlen, 78.
Lislllt.nor, 862.
LotldluSllrt. Lo,'ende schildelI, 0145.
Lohmeler, -109.
Lolr, 871.
I.OllllHlrlzijdc. Belcllioting, 148. - Door

de DllitBchen gelroffcu, 208.
1.0ndu. Val van bet roti, 60._42_k800n,

26-1.
Londell. DuitlOh doelwit, 208,
I,onl!ensch VertlrlIg t'lllt ISall, 25.
LOlldeneel. OurgcrgOYlIngooon, 104.-

Verbrande brnndkll.ll, -IIU.
l,oug",y. V(>rslng Otcindl, 86. _ Yeltillg,

21M.
),() eh, 810, 8l!6
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Lolerij onder do geflllilleerden, 4H.
London, 80.
l,ul"elljtHll, 240.
I.ngenfeldlo:ug (Uer) Ullael'CI' .'elntle.

luul'rne "flU I.uik CiS-BB.
I.nlk. Verboden ItickjCli, 9. - lIerdruk

der ftIU1lllflkbiijenen, 12. - t"ren uu
"erkeer, 18. - Vrijwil1i~ '·crwflrring
lutllCllI}U de forten (111 de stRd, ;'i0, 62, 6!1,
70, 71, 2tS. _ Duitllche leugen! be
trell'ende de inname der forten en der
,WI, &8-G3, 30~, - Kruit vJln het Eere
legioen, GO, Gl. _ Aflnvul lier forten,
69. - YrijlChuttel'$, 'ii!, SO. - De
DuilllOlle gevl'ngenen vroezen gefn
lilleerd te woroen, 84. - Terngkl.'Ilr
der burgergcvl\ngenen, 1011.- Belgische
gruwelen, 1111, 116,808; hunne VIIIll(Jh
heid, 119, 120. - IMI DnitllChel'$ ver
moord, 129. - Belgen gedweu~n loop
gtllven te mukcn, 196. - Suuf voor
w[jziging vfln Ilimplakbiljetlen, 466.
0Ülelll.l.n, lil. _ Waardc,...u dc j}lllrk,
17~. - Bel/l.llting v.n 20 l11ilHocn,17'i.
- Doote voorde IWhterbljjvera, 160. 
VenIOIl.mllrkt, 16&. _ 1'1I1eil1"ll1l Justi
lie, 189. - Uei. nllRr DruJtieI, IOCl,
ÁmcrikaanlChe ollllenc:heidiDgtleeke
nen RfgerukJ, 204. - Ooodgeloovigbeid
der inwoners. 217. - SrikgR~lK'n, 211tl,
Wl"OOdhooen tegen een Jer.nilllenklool
Itr oogalln, 2'i8. - DuilllChe helluur.
bar(! lu()ht~ehel}()n, 2'i8, 28:!,801),812,
820.- Verkillring VRn M. )Iux, 289. 
De DuÎlllChe tul verplichtend. SIN, nilc..
_ VerjaRrdllg vau den 6 AuglUtu!,S45.
-Eon I,uikar VllIl11ing,856.-lIouding
der l,uikeul.Rn tegenover de J)uil~hel'll,

g8S. - Geheimc IlNnlen, S9t, 895.
l.I00gelChool weinig In Rllnden, 419.

1.lIlksctle rOrlen, Hun tegenltand, ClO.
I,ulhehe lentOOllslelllll!!,. Dllit~cbe

.pionuage. 65,
Lulzelt, 105.
1.lIsltl1l1la, 228, 825.
'.lIstlge lJIiilter. NMI11 gl!gevcll l\1I11 de

DuitllChe f1Rnplllkbiljetten, 12. - PI'(l
ptlganda. 8LO.

I,Utlldl, Pl'(lpagaudlibroohuren, 809. 
Uitt ..tbtl,; Ultimatum, 28._lnname
1'1111 Luik, 58-62. - 8elgiaehegruweleu,
118. - DUÎllChen vermoord. 129. 
OpllitBÎllgen tegen den Kening, 851.
Lokvoontcllcn lmu de Vlamingen, 5&4,

f,llttre. Oewehld.den tegen bet p<ll'llOneel
der lpoorwegen, 869·572.

1.IIU,,·Ib: (ron). Allnplltkblljet o,"tr de
veroordeelingelI, 'i. - Al\nl)lakbiljettcn
over he~ verkeer, 22. - ARnplnkbilJet

ever 110t blnncullllierl dcr \'Iaggen, 827,
828.

LllXflltbllrg (Groot-llerlogd()w ua).
Schending der onzijdigheid, SI. - Ver
8lng Oroindl, Sb. _ Bewe~rde tevreden
heid der l.uJielllourge..... 64, 6C1.

Luxemburg (I'rovlnt:le)_ Moorden, 66,
7:1, H.

M.
)lIlt8. Plundering der lieden, 288.
Mlluaoode (!Itl), in UclgiëtoegelRten, 11.
)lud,lnes. Opgetli&oht, 181.
Made Itl (lermany, 137.
ilhel.erllnck, 2bl, 962, -114.
JllIgdeollrg, 106.
lllltgnelte (Cttlll'll'~)} 242, US, 2H.
Jlaltleren. VlIiin.Rrdlge amUllelllenlen lier

OuitllChe.... 429.
M/lI.~c1" SO~.

MlIl1.ullu h'on), 171.
Jllluage. '·eulenIUlllrkl, 183. - Duiltche

verkInring "All recht:r.innigheid, :$71.
MlItllfestcn. \'an den KIlIIIll!1ier, 2-l9._

.Alln de Ameriklluen, 2flO. - \'n1l de
onder"'Ü:r.ert, 252. - \'RU do 93 intel1cc
tuoolen, 268. - Van de !U2fl profc....
IOren, 2b4. - Vllll )t, von BelOler, SCIO.

MRuleutl'el (I'on), 90.
~htrk. lIare wIlarde. li5, 1'i6, fig. oo.
Marnl'. :!:!I, ee:!, 2SS, 290.
Marseillaise, 337, SS•.
Mutln (I,tl), vuu Antwerpen. BinRcnge

Itllokkeld, 12.-ltlentiteit.penning Vllll
toldalen aan Iluone oudertl teruggc
wIldellollI ze Ie pijlligen, 4-17.

MIltlIl (I.tl), vlln I'nr!i8. Oe810leo pe8t·
:r.egel~, 1~8.

Mllubellgt', 264, 810, 410.
MMllpas, 206.
!fRX (,\d.), In Dllit8chlaud gevllngellgc

let, I. - Rond'ellrüven botrelt'ende de
dagbladen, 8. - Portret "erboden, 9,
J'l82, SS., fig. 3. - Brochure over zijn
beheer, 9. - Iledelwist Inet de l)uÎllJClle
overheid, 177, 178. - LogenltrRfling
""0 een Duitteilaanpl..kbiljec, 2S7, fig.
2, 820. - InhRlen d('r vlaggen, 828.

Ml'lxhllllnl"rÜ8, 198.
Melulx, 221.
)t~helell, Uren VIlO verkeer, 19. - Vrü

llOhuue"", 71, it. - Jnvrjjheidltelllng
van burgergevllugenell, lOCI. _ Beschie·
lill,l(", 1&0.2111, 80i, 4111. - :llilitnirc
1I'aarnelllingsVOlt, 1&1, IM!, 22'i. 
l'lurulerlog, IM. - SteeRWelt van Brul
.el, 179. - "A naichten", 227, fig. 12.
BrRnd, 2'i8, 312, ti!!. 12. - Brief YlIn ),1.

80
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'O'on Bi.8llinsr aan den klerlil, 29r.. _ Ani.
.....ooNl vlln Mgr. Moreler, 296. - AmJ
woord "ltl tllgt'. tllcrelor op de lougen.
van 3,1. \'on 8ining, 297. 298, 829. _
Herstelling "liD de kathedraal door do
DuitlKlhers, 307, "18. _ Novelle "lIn :\I,
Sabbe, 861'1. - Uet 'l'erkeer 1I011g0101,
3i2-316,-II8. - Houding der l\loohol.
'lnll" tegenover do IJuitllChers, 883,ol 16.
- Plundering door het ,l,"llpeupol nu
Brunei en Antwl'rpen, "'S. - 8et<lher
mende opechrifteD, .IIS, .jU.

)lecllon, 225.
)ieler, aHi.
Mcndel. 188.
Merchtem, 100.
Jlercler (MICr.). Gedoodo pri~te .... a.

Yoontel "'11 onpa"üdigondenook, 2"".
- Leugen. tegenover hem, 299-800. _
Artikel in N. R. C. gesehmpt, 822.• 
SiollletlinK 'Illl hel verkeer te Jteeheien,
374. - Veroordeeling no den PMtoor
Ie Forriöra.

Merrle~, opgoëilCilt, 18S.
Mel'sch, lJ7, HO.
Mr:4sngcr (I,~) lle Ilrllxellcs. SH.
MétrOllol1l (I.al. Binnen8'llmokk:eld, I'~

- Te Londen gedrukt, I&:.
Metz. 40".
ltlenhlllellllllr 1I111l18terle~,ge!tol... n, 138,

189.
)I('lIr('r, 291.
LlIllllrl~, 28~.

Me)'sse, 100.
Mlddelli:erli:e. Inwonen gedwongen to

blüv(ln, '-18 144 .
.lIllllle'l.llal, 10 Bnl!.lel, tUf.
Minister YIIIl Unitelllllluischo ZlIli:eu

iJ!'r N'ederllllldeu, 60.
lllnistericil. Do lUoubeh.'D weggohn.. liI,

108.
M1RI!OllJ 894.
)llltelelirolllll~cbe (U('r) Wirtselll,nil'

blocli. 111111 lier Sc.llid8111 Uehdeu8,
lBO.

Moeders \'lI1I dlclIstll!lchtigeu i II hUllllli
IJlllflh "CI'oordeelll, H8.

MIH'llers ,'('roordeelt! omdat zij 111111
IWOII niet IUIIlgeli:lllllgllllllllliell, 820.

Moll'lIlJef'k bU IlrllssolJ 101.
MoUke, 211.
MOIICCIIII,sllr·SaIlJbl·c. Urllnd, 424.

;\lllzick Iüden8 den brRmi, 4S0.
Mouitenr beIge. zie Shl..t~bI.d,
,)Iollrlll1le, -102--108.
MOII1I. 01litlKlhil IUl.nplo.kbiljottel1, lt.

Uren 1'&n 'I'erKl'er, 19, 20. - LOV('llllo
w!lildeo, 142, -113. - Zilverwerk in een
IÜkkist gOIlakt, 167. - Boete 'I'oor dief·

'"11 1'ao een beafatuclt, 167, _ 80cle
voor .ITüsehuttera".lI./I,nflll, HW, 2~7.

- OÜv.ellUtrll, 171. - 'VUtlnlo vau de
Mark, 176. _ Verplichting nn ecu
emmer waler 1'oor de deur te zeilen,
ISO. - Yeulenamarkt, 183. - '·eroor·
deeliug der ge1'lIngenen "lln Kyvel, 877.

Monlm/!dr, 218.
MontlUirni1, 211.
MoutSnlnt·G uIbert.Misbruik van l11lnd·

IllCkening. "00, -lOl.
JllorC8l1et, 88.
MIllIl'. 215
lUilll~t(Jr, lOG, 178.
llllnhchollwburg, 885, -121.
]lIlUOII. Burgergc1'angenen, 106. - ~An·

liehtl'n", 2'!7.
MIl'l.leklnstrllllll!nlcn, opgoilischt, ISlt.

N.
Namen. Tn!iocn, 21. -innalllodcrfonell,

71. - VrÖ8chutlon, 72, 81-1, 857.
Kerken in do provincio geplundord. 1117.
- WaRnIcVllndo Mark, 1711. - Bolail_
ting \'an 82 Illilliocn, 17ï. - Krijgs
hotpitul. 207 - Van uii Jambes beo
IICholen, 264. - ~Ansichlen", 293. 
Geen nlltionllll1 kleureo .I(l(!r, 829, :J:10.
- Verjaardag "UI den KOllioJ(. 3aR. 
~ Ilul~bo IlUil 1'crpliehtend, IIS-I. _
.1)(l Uraban~onno.1I116, 3ln. _ "crool'·
dlleling 'I'/tn ouden die hUil lonen, 589,
800, cn1'..n oen vrouw die hllar IUlI.nuiet
IIl1ngeklllilgo.l hobben, 390. - Afpersing
VlIrl hlludtcekeningen, S2{1·-I00. _ Ver·
boden over tUllIohonpersonon Ie COn1!&
IJoOlllleel'Co, "-18.

~Arcot iSth iJOclLer op bet postkantoor te
I..ulk, 112, 118

1
120.

Nationnni Comi é lot Steull CII "uc·
ding! 197-2(}4, 981.

Natlotu,ie 1J1l1J". Inbe&:lltglllllne der "al'
geldon, 188.

Natlonalerllbrlck n.u ooriog'",MllonsJ
181,

Nat 101lRle ree8t ,'IUI 21 .Iuli, fig. 8, 388·
84:':.

~ln'llI.lIl1, 62. ..
~cderhtllo.l. &Igiö'~ erkentelükhoid, 1,2,

1911. 198. - Q'I'ertoeitt dor 1fl'CIlW,ia, 14.
- Bulglll'ho uitgewekenen, 2, 192. 
Briefwlssclil1g door tuncbenkotllil "/ln
:\~erlllnd, ., "8.

"·eiJer·Ofer·lIccnlbee". Belgen ged ...on.
If(lnloollgrR'I'Cllle !Dakeo, 186.

1914 lIIu..I ..(o. Oooorloofdo ultgflvc, 9.
Lnltgen door de con.uur gci!ischt. 2711.

Neue "rcle "rcs&f'. Sel YN!'de...oontel
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flIl.ll België, 51. - Vèrklaringen TAP von
lIindenburg, 210. _ Koning Albort
wOllllChle don vrede, 350. _ Verkillring
van M. 'f01l der Oollz, 8G4.

Xerlan, liS.
Ncw-\'ork Trllmne., Hl!.
Xicohlllll IJ. Porlret verboden, 9.
SlcdorrllcilllliCllc \'olligzoltllllg, 146.
NlêSllcn-Delter 2bO,
Nletllllclic. Maett IIIll8kt reellt, 209. 

Xooning O'fer den oorlog, 211. - Uit
lreksel uit Ooothe, 252.

Nlcuwe Courallt (Uc), in Bolgiii toe~
Iflten, IJ.

Nlcuwe Uolter.lnnilldio Conrani, I in
BelgUi toegelaten, 5, 10, lt. - \'er.
boden, 820, _ Uittrtk,tl,: In1Je.!l1Ag
namo der bogen un p~lon, 24. - Voor
bedachtheid VRn den doortocht der
Dllilsche troepen door Belgili, 35. 
Vcnlag Duearne, 89, 40,41. - Dllit
sc.lle 81lionnaKe, bb. _ Soldaat een schot
lWBend in Vhu.nderen, 80, _ Voorbe
dllcillheid "Hl den vrijsohuttel'll-oorlog,
07. - Do Duitschl;l gtl'fllllgflnen to
Brugge, 55, cn Ie Antwerpolln, 121.
Do uitgestoken oogen, 120, 292, - Ver
alag over de opstootjeB Hl ÀlIhrerpeu,
11IO.-Opstoetj08 in Bolgili,IIII.- Belgen
gedwongon lIoall do kuit to '(erblij'(cn,
144. _ 8eolChioliog ,(ll.ll dokatbedral\1
'fAn Reim., 1~6_1;t8._111ililaire"·Aarne·

/IlingspO.llt to:Meebelell, 151. - WIllIrne·
minglpon op do 0, J,. V, '(UH Antwerpen,
lOl. - Straflo I.uik, 166. _ Boete '(oor
gubroken te1egraafdN&den. 168. - Slnr
nn moeden "'0 dienSlJllichtigell, 173.
- Uclaaling Ie Bruucl, 177, - 8<Ml10 to
Ilruuol, 17U. _ OpeillOhing van werk
tuigen, 182. - Waltrdcloo~e opebching
boni, IS3, ISG, IS7. - Overdre"eno 011
eillOhingOD, 186. - Ovoisebingen ".n
wijn, 176.'- Oeen ondenoek Toor de
rURiIlAde, 210. - Meening VIIII '(. Bern
hnrdi, 211. _ De weduwe VIUI den 101
daat, 212. - De censuur der dagblfldull,
io DuitB(l1l1and, 2;t0. - Do IW.ue de
Droil dee Gons, 246. - )Ioord op E.I'.
DupierreuJ:, 2[)8. - Onbe&ohAlllUdheid
der jonge DuilBche inlelleChulelen, 256.
_ Verwoellillgvall Leu'(en, \l6G, 267._
Herbouw '(no do vernielde Belgilehe
Ilcdon, 274. - Verklaring 'fan M. Max,
289. - Leugen• .,an Du.il&che or6eier(!n
Uil hunno eoldalen, tSO, 290. - De
DuillOhol'l 10 Pflrüs, 290. - Àntwoord
'("11 Mgr. 1I0yl01l op een ouilsch Ter
II"g, 298. - Pijniging door do prieslen
'nll Uueken onlJcl'lltaao, 298. - To

groole werkznnmhoid der DuillOho IITO

IlIIg'lIndn, 312. - 00 Vlaaulloho POll,
aiB. - Artikela onloosbnnr gelllAAkt:
'Verkzllllmbeid der geallieerde '(liegt'l'lI,
821, 822, Talrijko DllitBCilegewondcn,
821. Mgr. )Iercier, 822. Do Ilikgauon,
822, _ De prop'l/{nnda llor locinlilten,
8:.1l1. - De vntgenlü8t Mn de Il'eleerden,
328. - SlntteKillCh sllOOr 'I'ongeren
AuOOI, 826. - I'auon nlUlr Nederland
geweigerd, 841. _ !'{)(lljee ge'fon fl/ln
dil Vlamingen, 858, -Imerview "fln ll.
VOII Bining, 100,218,867.

NIeuWIloort, 14~. _ Vernieling, 1~8. 
Go'eeillen, ZW, 225. - Overslroo
mingen, :?:!4.

l'':"lellw-Zoelnud. Bclgill', 1I11okbllllrlleid,
199.

~Urel. Oe'fllngenllCltlingen ver(llmlecling
"an nOlflbelen, 569, 1:111, 877.

Xlm,., ;t45.
~Istlt, 214,
l\'lsscll (MoIIIUle},llChrijver van Dt" ''',·ilfJ

u'ld di, beu/ldle /1UI18/, 208,
Nissen (Wnller). 1I0uding der Belgen

legeno.er de DlIitlC!lel'll, B8b.
Nöggerlllb, S07.
:NoodzakelUke lrreollhehl rnn\lon oor

log. Volgeua de Krit9SbrIJuc1, in Viil
ktrf,,:ritg, 86. - "olgens 'fon Biuing on
'fon LIilldeuburg, 87.

NOrlllleuBellc Allgcmeine Zolllllll>. 8I.l
IOheiden gevonden in do llclgiaebo mi
nisteries, 8~. _ VCrlJlfig ûrcindl, 87.
Verslag Ouellrne, 85, 119, ~O, 41 _ In
tenicw vall M. 'fOIl Biuing, 109,a67•.- ,
Verwouting 'fan Leu'fen, 267. T""

Duiuehe woekerpllUlg in Bolgii!, 1165.
Korden, :Non, 817.
NOSkC

J
~io Küster ou NQske - Propn

gan lt, 828, _ Weigert het onllllriijdig
ondenoek, 244.

Notelaren. Opgcèii!K'ht, 182.
Nothomb, lIChrijver ".n u. Bdgiqltt

mur/yrll, "81.
Noun'lIt'lI (LelI) vcnch[jnt 10 Spn.

Bed/lnkinge.n anu hct Itoodu Krui., 125.
_ Verklaringen YlIl1 M. Msx, 2S~.

l'l'ollvcllc8 (I..es), veT1lOb[jnt 10 M!lllB
trieht. 111,

NUs, 818.

o.
orllcleele gills lIer U7.erell Wl'gtu, 20.
Orflcieell'l U1NledN:II11g('1l IIcl' genl

lieerden. GeliChrlll)t, Sir; _ Vcr_
.alschl, SU-811.

Olscluercll_ Hclgengctl'll'ongen ICllrbeiden

80'
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...oor het Duitlllho leger, 140.
01l"or, SO.
OllllerwUr.Cr8, vrilBehuttcn, 112,113.
Onderzeeilrs, houdoll de Lilsilania Run,

228. -- Werkpillshllll door do yliege
niers Ternictigd, 821,822.

Onderzoek, dit Ilo lUoorderijell ntor'
• rgut. Zijne Optottoljjke onyoldoend
heid, 79.

Ongeleeliende IUll1kIIlCIltCIl, 99!i.
Onllurtijtlig ondenock, door de Duit.

IOhen gowcilr<lrd, 24a, 244, 2!i7,4'1.
On8cltnld tier lJnl'gorgevangcliclI, door

do Duiuchen erkend, 104.
Onsclllihllgen UloloriJ. Illllnh fllil de

schuldigen "o"oord&eld, ';' 4, SS, IU';,
172, H3, Hol, 287, 240, 249, :J~7.

OnwaRNc:lIijnlijkht'hl Tlln de aan-
uilen der bllrgtfS, 88.

Onwettige belll.8tlngoo, 160-164.
Onze Eeuw, 9/'ifi.
Oogen uitgestoken nm DuitBeho go

"oll(leo, !i2, 118, 120, 128,240,292, S02.
Oorlo!fllverklarlllg vall Duiltchland lllin

Bol.gië, 111.
Oost·Unlnkerke, ~i7.

Oostelllie. Belgen gedwOIlg1ln aldlUlr 10
bIÜ1'on, on bombardement, 148, 144.

Opelilehlllgen, 1711-188, 19S, S48 - Op.
oilolJing 1'lIn brood, 200.

OIJelselIlngbonil, ~onder wal\rde, 181,
186, 187.

Ojlhangen ran Belgen. 8lJdroigingen per
IlRnplakbiljet, 74, 1'(1, 588,407. _
TOl"lKlhh~teilingen, 105, 115, n7, lig. 22.

Ollbitslog' Tall de DlIllse.he i10ldfllell
tegen de Delgen, 110-134, 2~O, 277.
285, 291-295.

OllllltBlng lot olLcelllgllell1 ouder de
neigen, 849-861, 896, 410, 411.

Olllllhingell tegcli de GcnJllecrdell,
860, 862, 410.

Ojljltlndortl' (1'on', 82.
Ollsf'r1'ntore UOlUllno. 800.
0811,,-alll, 954.
08twald, 922.
Ottigllie8. 1I00rdon on bnlOd, 424, ":!G.
OUllcrs rail dlolll!tlJllchtlgen In de1:er

1)llIllh veroorlll'l'ltl J 173, 986.
Ouders veroordeelll ouulnl 1:ij bil 11 110

kinderen niet IHlbbellllll.ngekll\lll!'d,
868, 890.

Onrlhe, 69.
Orerheflpell J 28~.

".
i'nlnls llê!l AcntJilUllf'lI, 190.
l'nilornlllu. 1<'OtOB dcr vcrWOC8tc klln~t.

gebouwen, 16f. - PaleiB van ,Tu!lilie
te Brunei, 189.

ParÜs. UhlllMn 1'oor PflrjjB, 264. -De
DuitBllherl Jn(l(lnon voor I'll.rill /Cl,lllln,
6S,290. - WIl\rfIl11 zo Parijl Iliul ziln
biunengell:llllll, 2110 _ Drie1'e.. Vl\n uit
ParÜH gOOllll:leekelld, 290.

I'aselllbcli. Züne Hter tllAnt, 219, 214 •
Passen 1'001' liet blnnenlnnd, 2l!, 195,

968. - llli8bruik "1'I\U pauen, 107,
i'assen \'001' NflderlllJul, 13. - Weige.

ring Vl\l1 p1l1l80Jl, /J47.
I'R8tenr, 206, 207.
"Rlrle (Lu). Geoorloofde nilgR1'e, 8. 

YervRbehing der offleieele bekendlll1\6
kingen, SIG.

Pnl rle (La) 1Je1g'l!. Yeraehijnt to PllrÜB, I!I.
ratrlote (lAl), 25.
I'al:. Onderzoek over den llelgillChr.n

klerUH, 76.
PCrSOOlll!, 0185.
I'cr\·)·ge. Ver\\'oo~tillg, IbS.
i'ellt (J.e) IUcu, 26.
I'elrogrnd, 4G, 017.
I'euple (lAl), -150.
rfeltrer (i'.), lllr dood veroonleehl, B8!i.
l'feltrer (It.), W7.
l'Ulen. Brie1'8n1'crvoer, 24.
I'llInt!H'cn'llllll'lIlg' 111 liet Uelgl8t'hfl

leger, 84.
['iLlllderlng. UU.ellulldcll dur lJurgi:lrgo.

vangenlln, 101. - Inrichting d(lr plun.
dering, nb·IGO. - ScllllllllllelOOfl.heid,
288

I'olnearé. Portret verboden, 11. - Neemt
do Engelschc m.rillCloldlllen in O4lg(!-u
Behouw, 26/').

J'oliUl>eu, 862.
rOllt 11 Ce1i(lIl, 870, 877.
l'ollerlug(l,277.
J'ortl'etlull \'lilt de kOlllnklUke rU11llill',

882, 888, 852, S84, lig. 4 en 5.
l'orlsDiouth, 26~.

l'ollterÜen. Illbeelllgneming 1'an roudll(ll1,
188.

)'üslIeek, 114.
i'osh:egeli!, door do ofllcieren gestolen,

158.
i'ouisolir (Jlilell 011 Cnmllio). Veroor.

d(loh1, 7, 8.
Priesters g(lIlUnlgll, gefusilleerd en

ollgellRllgl'n, i6, 898, 4S5, 496,l/g. 22.
- Burgerge...ngeuen, 109, 2lfl.

I'ri u I.eOIJold, 392.
Prost (LouiS), veroordeeld, 7.
I'rovlllciaie uden. lJelll.stillg van 4S0

millioen, 161-164.
Prulslscil nUlIlnnd, 188, 184.
l'rv.clU)"sl, 21B, ~16.
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I' uUt", Dagbladtmokkelaan !OOood, 1S.
l'nttkalller (fOIl), -4S0.

Q.
Qnotldl~. (Le). \'nltoop toege'-tclI. &,

8. - Oeteboni, 8. - lhiueb oord~l,
SH, S18, ~~. _ "erjaarda« ,.Aa 21
Juli, 1J4:!, - "roep aardappelelI, 86i.

11.

llamsCflllclle. \'erwOOllirl/!" 16S.
Itlttlbor (I'rlu. no), 8611.
ltechtballk Uil IIrnucl, 818,
lieden IIn, der I\rlegu.elt, 810.
ltelth!llo~t, 2U.
Itl'khstag, zitling 'all" Augu.tu, 191.,

:!9,lW". 286, 52-4, 828. _ Zitlingell '.11
! December 191", nn 20 Maarten nn
28 Mei 1915, lH6, 2.i, 826, 849.

Itelms. \'enrOClltillgder Katbedl'Nl, US,
1049,266. - Oemlcbtco. 221. - Leu.geo.
ODltftlli de I\&%hedrul, BU.

Keln, 210.
Kende, ~.

Helse", 217.
Kenter (As"tnl~hap). Oekupce ,ia

tc:henbootcn, ! I ". - Propap nda ttlgt!D
Heuten .Agcnltchap, 206. _ Tell"gnlln.
men in do N. R. C. gt'lOhl'llpt, 321, 112i!.

Iltl,.éll (Le), in BeljilltOt"geIaten, 10, tB:!.
- Zij no ,·.Ilebhe d, 10. - Betchieting
,,"n Ueillll, Hl9. - lIeropening de,
eurtunen aau de l.eu'elllMlbe Uoogo
'Obool, 294. - l:Cnlo en IUllle arli1l:e1,
808. - OplliClinren legen den Keoiog,
860. - De voorspoed ,.,.0 Delgiil: 'er·
klaring ,..n M. ,on mUin!, 866,

Uerentlow (xu). 32.
Re,'ue de Urolt de gens, 2.6.
RblSnu, 898, 899.
Kbode St. nrle~, 100.
Hl s~rt 107.
Hijk kAn!lelln. Zie Bet~all.

Rijsel. Treinen, 21. - OIIeO 1Iad, !13.
Kltte.r, 81i, S18.
Hltzl, 26'1.
Robaal! z;lo lloubaiJ:.
noeme.nl!!, 216, 217.
UoeseJlIrfl. VeroordceJing der Ilad, 186.
"'f.1f'r, 886~
Ilo Irbatb,(['.). Olllllellcn nu Dift 11'(111,.·

/Iût, 82 - OI'Oltebiug ,pu werktuigen,
182. - WIlrum ct der Doull<:he K.rieg
lil, 209, 810.

Uolanli (Ieem.In), 2~1, 8~8.

Uonte, Dulttehe leugenl, 16. - KrÖg.·
!o",ugenon, 186. - I'roleile betreffende

Reillll. US. \'nbIÜ( van !IIST.lIor.
eier, 29'. - Mi. ,oor de lereebtgo
leelde Belgitche prieltetl, 800.

HonnewlnlleJ. 10".
ItBOde "ruis. Ooorda ~lf'en psebondeo,

61, 112, 116, 117, 4!J. - DWlIcile daak.
behu,illra, I!6. - lIei Belgitehe,lei.
delld Co.ité afgedallkt, Sig.. 2, "11.

Roode (liet) Krul. Blad te BruNei uil.
gege'en, SM, 881.

Ueoseudul, 186,220, S88, 8DI.
Itoile.llberg ("on), 889.
1I0selte, 802.
nonlgnol. Oe(utilleerde burgergenn.

gtlnen, 106. Hl, "4~, H8. - .AII'
lichten",22i.

Itobelaar. 8urgcrge,..ngcneo, 106.
Itotlcrdllm~ 121.
nOllbalx, :.26.
ltoullilUlI, lIil.
ROller, 7U.
Ituppreehl (I'riIlS) un Belerea, 862.
RIl.iltrlureu, 246.
Unlbellfla, 2"!.
Ru)" brOHlt. 8elpa rOOwoagf:a ,oor de

Duitlebel'l Ie atbeidu, UO.
Rur..sea. Ant_oord op bet manifett der

98, !M.

s,
Naarburg, 404.
Sabbe, 8M, 866, 81)6.
Salnt·Gérard, i8.
SlIlnt·GerUlllln, 8118.
:'lalnt.l'..st, 21:16.
Sallngros, 890.
SaIlI, 486.
Sal:t.wedeJ, 106.
:'landt (ron). Nationaal Comiu,I, :?OO.
Sarreburg, "04.
, aadlnuU!. BeIKió'1 erkellielijltbf-id,::1,

liS.
Sda•••te.lo05l11flld , !'.·2.2.
~It.ar aad natItt', 2t7.
~ baarbeet. Te.rurlteer der bllrguge-

,..ngllaell, 103, 108.
Sebchl, a~.
Scbadeotreude, 4SI.
Sehaft'en. !'ijniging 'an dea .mid, .83,....
Schift'er, 420.
Sc:bl&rtcnorl (l'On), "28.
SclulttlJlg lier iW:hllde door den oorlog

1'eroortu!i.t, 877, 818.
~cbeldem.nnJ 246.
Schelde. Vl!tllerltingllll, 86, 8i.- nuil.

lebe 'oorbenlidtel{ln voor oon brug, 64.
Sc:beUebellet 168.
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SChl'lldlllg "all Ill't rolklHlfccllt In
nclgl.:, 21H.

SchellllClIIAIIII. "02·'IOtl.
SchUilt 167. .
~ChUIIAnll"llllcll ,'/LIl rrUschnlters, 7".
Schlobndl, 190.
Selllo!\s Arblll'lIlc, 809.
Sebwll!l, 10 lleoul!ll, 225, te Dioanl, ~12.
StlloollOC7,lcbl, 3"5, :l"6.
Sehrllnck. 226, 227.
~llrlkbewlud tegen de Jlelgcn, G7, 87,

101, 323.
~ebl'ol'dler, 182, SO •
Sdlllctte, 876.
Schlllh:c. "all. 406.
Sef\llrUlanll. Oio Yorgcsehiehtc, 29, 80.
Sclnl'crlll, !I61.
Sehwcstcr (IJle) lies ~'rallktlrenrs, 809.
Sed/Ln. Yerjllurdag in HIl4 te Parijage·

'lord, C".
Seliles. 402, ..04.
Soil11lel. Jo nl woord op het ml&nife~t der 98,
SOIllIlIl, 212,
SeIllIJSI. Afgebrande kerk, 76. - liet

verkeer Ie Mechelen ~tol)gozol> SH.
Yullllllrdige IUlllUOlllcnteo dor Duit.
lellen, 429.

Sonne, fe Boignict, tl6,
SCllllC. Genngenkllllljl, 106,371.
Sel'lllllg. GÜllllllllrtl, 169.
84'1'1' lil verkl.ltrl den oorlog nan 0llit8ollh

hlnd, 261.
Scnlër8, door deo hoogcl'lloood uit bun

Inod "ordro,en, 212.
Sibrel, 79.
SI~nrell, opge,ordenl, 18tl,
:'IlIbel'8telll, 261.
SItuon, 885.
:';IInolls, 447.
Sillllllltl~liIWII.!I. ,\ nt ....oord op hot mlni_

fott der 98, 25...
~llIt·Amalldsbel·g, 811), 820,
Slnt.(lIIII~·bU·Hrllllscl. Woglmlillg ,'I\n

uo Uol8'iSllho ,lag, 883.
Slu! ·l; 1IIIe·hij·lJendermonde. Levonue

schilden, 141.
SIIlI·JoOSI-lon.Soocle, 105,
Slntll.KllolhllIUllc.Wn'·IlI', 875.
Slnt·I'lohw, (11).
Slut.!>lolllräIIOllnlllg, 204.
~11ll-'I'rull!en. WAarde Vlln do A1llrk,

17ö. _Mi.llbruik vno opeischingco, 187.
Soclnl'llflmokrlltoll, 829.
1'001:Inio weigering In Hclgm, 867.
1'OO~Ié16 loologhlne de Frnllec, 2bS.
~odell ("011),846.
SOllllllo." PI.u door oon DUÎtllCi, spion

bewerkt, li6. fiv. 25, - Belgen "re-
dwongen loopgra,en 10 maken, 186.-

OJleitobing 'All IIAArdon, IS4. _ llc·
woordo Mnval vlln 0011 burger, 287.

Solr, ( ••e). ZÜn we klallr~ 2li. - lJuldo
Illl.n AI. llrnnd Whitlook,1S4._ Voor
etel Uil do llolgileho vrouwou om do
brieven der gewondeu to J.ChrÜ'on, 449.

8015lJOlIlJ. Be80hioiing, 148,
SoDa. lloodeloolhold der Bu'iG", 2101.

Y rkillringon 'Rn M. 'ou der GoltE,
218, 864.

SolelJw~s, 221.
Solt au, 104
Sowbrock (r.), 298.
Sophoclell, 880,
Sorluuell.lnwonoraio,end 'l'rbraod, 4SC.

- Zodolijko kwollingen, .......
Soudnn, ..09.
SII•• .Aanplakbrief belrolfond do dng

bladen, 6. - Uroll Vfln vorkeor, 18.
ORllltbetulgingen 111111 het noode Krllil,
I~.H',. - Delgen gedwongou looPKtln"on
te maken, 187. - OÜ1.eillllrl, 171.

SllRnjllllrl1s to I~uik gofutilloord, 80,
Slllluje. Dolglll'l dllnkbllArhoid, 2, 198.
S110101'. Ycroordeolillgcll wogons brievon·

vervoer, 17,
SllltlclorJ 1\. !'robelll'itcllo yoordmchl,

44, 86_.
SIlOUtilI, 4S6.
SlloOr"'~goll. Re""eling, 20, 21, 868. 

Schoning 'ilO 110t ,erkoer, 19~, 968,
869. _ Werkweigering YIIU !let 110....
toneel, 19f, 864, 869-87b, ·,118, _
..Aft\lhllffillg der werkm.ntlroinou, 194.
- Birllteg-aehe balln ''1'11 Tongeren naar
.AlIbei, 9~6. - Loop dor lroinen, 868,
S<:boraing yan hot 'erkeer to Mechelon,
87!.SH.

Sllring, 419,
Slnal81l111d (llelglsch). Druk ,an do

vl'rnlsohle Ouiltnhc uitgaTon, 42.
Shlal.îlwerlqllll.llhen. To I.utlro, 869

872. _ To Mechelen, 872·576.
Slelgergatcll, (I7, 2"8.
S\elll (\·on). illnomillg '1\0 l.uik,62, 68,

805.
Slelll (He) uit Uelglë. Verschijnt to

Londen, 18.
Stcudlll, 176.
Stlli:gnS80ll, 288. - Artikol in do N. R. C.

K(ltchrflpt, 822, 828.
8Weli:r, 306,
SIl'llClln'lI~ (rou), 842.
Sll'lllllilel ~"Oll), ~09,
Strallir. (1\. ron).Ol'bit logen lUACbclIl

VIll.mlngcli on Willen, 8:)2,
Stunt! (lr. fOll), tio l:roberullg (dio)

Belgion~.

Slra:l!!burg, 246.
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StrolUbllek·Uerer, tOl.
StrDbbe., 20.
Stnbben , us.
Slul'rh, 123.
Starlllll.l'.bt In Lih"eu , tie lIo"llIanll.
Stultr.rt, !i1, 804,
Sllddeutltbe lIonal8bene. liet god...

dlenll'frugtluk In &!Igi~, 76. - Aniil:ei
un 11. 'fon Ili..ing, ~9S, 409.

SlIlldelltilehll N.ehrlchtengtelle tIIr die
Xelliralen 80", 803.

SWIl,etcem. &IKl'n gedtrongeo Ie arbei·
den ,oor de Duiltehera, HO, sn. 
8oe11l 'fOOr gellrokeo telegraafdraden,
108.

T.
Tadlu.ll. Be_telde meeniug O'fer de

Belgen, 72. - Meening O'fer de Ger·
manen, 8411.

Tägllche llundsebAn, 2~7. - Weke
lijkJOh bÜblllll, SI I.

'I'umcrhlll, HS,
'1'1IU1lnel!. Ilo Illoordllurtüoll, 18, 74,191.

- Vermakelilkheden door de of/lcieren
ingericht lijdenl do begnfon i.der Ilach t·
offert, 99. - Plunderingen, IMl

Tuiers, 89S.
Tarlrll1. YrijlChnUert ge&traR, 111,

....,. - Y"llIcbheld 1'I.IIZjjll 'erwl,119.
T.d••x, 107.
T.,..on, sn, 194.
Tl' Uea•• Yerbodl'll, 2, 831, S40.
Telegr"', S6t!
Telegr••r en Telefoon. Slraf _egen

'ernielillg, Hl6, t68. 184, ~,IO, SSI',
-124. - 81rar 'An HruHe!, 168, un
gemccnton uit VllLlInderen, 188.

Telegrur. 1'11 teleroondlenst, Ocaoho'*t
in Belgil!, HH.

Teml" (I.e) Iltl!:ileat. Geoorloofde uit·
gue, 9.

Tera~ 1', S71.
Terfaeren. 1Jllrsergfl'fangenlln. 104, t08.

- Btrafln Ife'fal 'fan 'ernieligiag nu
den telegrur, 165.

Thelelllaua, 268.
'I'hellx. Een Dultteh IOtdaat hoort bet

bnongebulder 'oor Luik,op4.lt.ugu.tu8
191". 118.

ThaIseu, UI.
TllIbKul, S80, 890.
Thlel (1'ou). Aanplakbrief bctrolfend do

'fAltohe geruehten, 7.
Tblelt. VerOOn!eelinK 'fan Cortem...d:,

17., _ VuoordeclillK 'fan den burge.
1lIet!tler, 180. _ lt..anklacbt nrplicbtend,

Tbleueu. Y"Üaehntte.... 71. J.e,eado
tebildea, t42, - Duitach helll1urbNr
luch.-ebip l"emieligd, 28).

Thlirl, ::no.
TblJdond•• liloon! op de fIlmlIie ".Icke

naera. 4S2·435.
Thlmlbter, 88.
Tllllin. lt.anpl.kbrie,en belrolfende do

ptIlronen, 167. - Voulen.m.rkl, 185.
Tijdelijke l"erblij"eu, I1l6.
Tij'bl,letl'tI (De)! UY, S08.
Tlwl'j (Tbe). I)nngt Uelgiti binuen, I!!,

:t21. _ Beachieling '.11 Rellna, UR.
TinUra,.. Barg<-rgenngenengdUlilleeni.

106, 119, UI. - .Aa.ic:hllln", !!i,
fig. 14.

Tod (Der) la fl_adera, 310.
TOffel.len b1adea, 6, 8, 9, 10, lt.
Touteren. Orollken IOld.len, 86.

Ouden 'faO diealtplidlligea gelate....
oeerd, 178. - Veulenlmarkt, 18). 
Stl'lltegilOb ll)OOr, 826. - W.leu .Iren
ger gcatNlfl dlln Vlamingen, 86!!.

'I'orgRu, 214,
'l'urnl8tor !luIllOr 810,
Torul.stcr· Würlllrbucll, Btr<lltghoid tegen

do gidlOn, 15", 258.
Toufters, 2211.
TOllrp.l. lnbed.,nemin/f ".a het gond.

176. - Le'l'Ilde tehilden, ."5.
Tnlah, 118.
Tnlzeralt.5, ",SO,
Trelu~hli:~ !11.
Trepter, :t21:l.
Trier. Briefkaarten, 22;.
Trimborb. 370, 377.
Troonrede Uil " A.lIgU8tll.8 1911, 111

dell ltelebilll8', 20~.

Tlell.Ullller (TOn), 82.

u.
Ubl.nen 1'oor l'arijs, 26~.

Uit mijn oorleglldarlioel., tM!.
Ulttocht, 9...
mUm.lam na Dnlbehlaud ..u Ud·

git:, 2'" ~I, 62.
Uulrenliteltsu.wenS,419.
Uren un "er),;eer, 18, 19, 166, 180,

t94, Sd, 8H, 407.

v.
VaderlluHI (liet), in !.loigiG toegelatelI,

lt. _ De DUÎll(lhe IlOtie ta Romo, 800,
,'al!f'rlnndgllerde der Uelgen, S26.S~7,

"16, 416.
'·lll;'en. Sybeter. 117.
,'alekea.ers. I'yalgtllg 'f.ll het p&În



H2 ALPIIAU)::l'ISCli nWISTlm

gelin Valekellllen, 0162-461', fig. 21.
"nlsche lJerlchlen, door de Belgische

~eldaten versproid, 220. - Bedrnffing
1'1111 I'arbreiden VRlL I'Illacho boriohtoll,
6-8, 921.

\'nn Beneden, 4\9.
l'all Hest, 169.
l'alldamme 1101.
1'1'11 Ilen I(enrel, 2901.
Vall lier All, 0I8!).
Vlllldcrklllflerc, 112.
l'nnllervelfle (.:111110). De20ck BMI dil

gevIIngenen, 11, 89. - Antwoord OJI
de manifeatoll, 99, 126. !!()4.

1'1lllderveide (llel'ronw Emlle), 121.
l'all Gebuehleu, I.
\'011 Hore, 0151.
l'.UCllllD. Protest ten Vaticolle omtrent

lteilDa, 148.
l'ellllncll-Sllr.SoltllJrl', IMI.
Velleln&-I)alerllulll~, 841.
Vorlldlfluj: der aluleren, 212-224.
Vel·blijf. Te Oenl, 20.
VerbrIlIlde lJrug. Pllaloor gemarteld, 16,

"8li. - Kerk llrltebrand. 76. - I~

Icherwendo eplchriRclI, 92. - Veer
110nt, 277.

Verbreken van verblnlelllssen, 929.
l'el'drllg' van Genhl', 176, 227, 81D.
Verdun, 221, 222, 217.
Ycrcllnh.;de Sllllen. IJelgiil'a dllllkbnllr_

heid, 1, 22, 199,204, 8S--I.
VondU in het jKIBlbnrc.u ie I.uik, 118.
l'erlltl (Lu). vortebiint in het geheim, Hl.
l'orJaBrdagvftll den KOlllng', 839, 884.
VerjAardag \'1111 dOIl ol Angllstu~, 842·

S~().

Verklikking, 878, 896, 4011, 408.
l'erJlllchte nllnkluchl. 8S7_890.
"CI'rBIUI van ncljlon, 886.
l'er~llIa;:en rllll de nelgl.:cbcColllIll18~le

fall Uuderzoek.I>oburgcrgCl1'lIng<!non,
99. _ Lerende schihlen. 142. - De·
schieting ....n 0llen steden, 145. 
OW.I1K lot lUilitaircn arbeid, 872. 
Moorderijen te Alldonne, 402. - Duit
lehe asnplakhiljetten, 426. - Wreed·
hodon, -431. - Pijniging vall bewonen
vlln Lebbeke, oI4G.

Verstikte houdcn, 289.
Vertryek, 240.
l'or\·ftbeblng nan llokll0l6l1tell. Yer

Blllg Grcindl, 8b, 86, 81. - \'enl.g
DUCflrne, 88, 89, 40, H. - Yenlllg
Jungblntb, 42, oIS. - j1hm 1'flll LeU"'OD,
201J. - OeojlTllphi!ICho kasrten, 277. 
~ÁIIt[OhtOll", 298. - Offlcieele UJed(}
deelingen, !llb, 816.

l'arm I~c lito lUl rl! rU kijku lid 19o1ilill riolI,,

271.
l'eryiers. J>Iuudcring, 166. - Bodroiging

mot ejlhllu,ll'OJl, IIS8.
l'elllensmllrktoll t 1~8, 184, --ItG.
Viearis·genorlllli \'1111 nellIllI, 149.
l·Ullnd. liet Bela;:iethu leger behRlldeld all

011'10 ...!jaud, 114, 995.
l'llIalobllr (Mnrkle. de), 199, 200.
Vlllers.lel-lloest, 89S.
Vliroorde. DUÎltche IllIllplakblljeUen,

12. _ Kerken in de olttllrekou vor·
woe~t, 7(1. -1lIlrgergovangenen,10S.
Belgen goowongea VaD looflgroveu te
mall:en, 1118. - Oijze\lIarfl te Eppegelll
1'o~lgel!el, 170, Veerpont veruletigd,
211. - Do inneming van A.ntwerpen,
281.

XXe Slèclc (1,0). Tc Le 1I,hro ge
drukt, 15.

"Ise. Brand, 84, HO. - ),[oorden, 2<41,
8G6. - JlerbOllw, 2i:t, 27(). - De bnr·
go",eOlto.r, 28S, 284. - Strato.gi.ch
spoor, 826. - "o.rnieliging der 1Il'Chio
,·eD, 420. - Burgerg01'IlDgenen, 442.

\'llllltllerschcllCII door eon ~mllidecl ge
1'llIIgengeuOlttOIl, 212, !!:14, 268.

VlllllUlllche (De) (lIu:et nu Urn!!8el.
Door de DuilllChen geleid, 81S.
Ouitieho beoordooling, 0120.

Vlnlllllsch 110ord, 264.
VIl\lllUsclLe (1I0t) ~ïOII\U. Door do

Duihehen gell.'id, 818. - OuitllCho be
oordeeling, 420.

l'lailUlselle (De) I'ost, 918.
VIl\anlStlle {nal, 8~9.
"lol\llllerell. Burg'el'jtevangenen, 110.
l'lllllndorens (!Je). El11I'JlOlIgebied, 200,

201, 204.
l'lnllllugeu on WIlIon. Duiheho ophit.

lingell van do cenen togon do nnderen,
Sb1, 3()2-8á7, SilO, 411, 414, <111'. - liet
Dllil!IChe eOlllité dot J.ioh met de VIA'
mingen bemoeit, 0120.

l'lilmlseher Slu'l&ebrilhrcr, 8bl.
l'lls11luG'cn, 36
l'odJt I)OI)ICI', 29, 848, 869.
Volk (EIIlllIl WarrOll, de Hodin.
Volk (Ilot • Belgen '~lIwongell te arhcl-

dou voor do Duitsohen, 140.
TiHkcrrecllt !lnd Krlegsgrollcl, ~iu

1I0ymllnn
l'olkerrlllgell (U.s) 1914, 811
Volli:8rreuml (ner). In BelKiëtoogelalen,

10. - Opeisehinlten in Belgiil, 201.
l'oorbedllchlheld lier 1Il0orderUell, Sll,

".Voorstellen vnn Wlllem 11 olln Bolgië,
bO, bI, 00, 8li7.

Vorst, 171.
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\'orwlrb. l'ii~okell O<>gell, 120, 211g.
- Oe 'llreduwe ....n den IOldNI, 21'%. _
Artibl 1'an 1I. Harden, 2-H. _ Oe
lehol'llt, 2~~ - Ver'llroelling ....n Leu·
Ten, 266. - Voonlel aan het .Oeuuehel
Offilierblah", .SI, ~32.

\'o~~llIC:be ZelinDll', in Belgii' toe!'t'laten,
9. - OeICho"t, 24~. _ Verwoellling nn
LeUTen, 266.- .;on 1'r~Dliilt lIllll de
g'(!leerdell, 828 - Ophitsingen tegon
den Koning, 8bO. Pootjes gll1'enlUill
do Vliullingiln, 8&4. _ Orgllniuolletalenl
der DlÛllehel"ll, 8i6.

Vrl" (11. de), 183.
Vrijmetselarij, 2'2, 243.
VrUjCIlDHel"8. 8etehDldi«i--n~1I Tal ,\I.

TOD BreiD, 81.- Zijner geWeNl~ tI'.
Spookbeeld Tau den 'I'l"Ü-.ebuUer, G8-iS.
- Gewilde ontoenlikendbeid TfIn liet
onderuek, 77-81, 210. - Eenondeuot'k
TGOr dl ICII', SI, 82, 192. - Amhleljjk
ondol'llteund, 96,114. - Voorbenlhling
door do Bel/{itellO Regeerin,t', 68, 77,96,
fl7, 2-18, 240, 411. _t111nnollrsf,99.
- Levend gc'fllngengonomou, 110. 
Ollderwij~era, 118. - AlnKflpl"kte
leugens, 218. - Door do DuitlClhen ge·
lukgewentehl, 241. - Oekiekl, 24!._
AanplakbrieTen dl, beweerde aanT"lIen
mededeelen, ~H7. - Beschuldigingen
Tin Y. TOII Bi6lling, !93. 411. _ Arti.
blell aan de darbladelI O~roDr;t'O,

814. - Daiueh lIDdenoek, 893. 
Voaniel 0_ xe lI)et op .lag te dooden,
maar ~e te lalen ..ieltogeD, 432.

vrUwllllge vllrbllndlllg hl I)nllleb
IllId, 248.

IV.
Wn,,!ltem, 132. 20~.

Wuhtebd:e 188.
W.lnbeit (bie) liber du Erl~.

Iteele Ta.n dell Kallltelit"', 80.- KMa.etie
raad, 3~_ - ÜOrlog11'erkJaring TaD
Delgiii aan Duluchland, 32. - Inne
miDI Tall Luik, 68-82. - De .tl'iJrel'
galen, 68. - Hel,lrlleho gruwelen, 116,
119i "'alachheid deur Terhalen, 110,
ISI. - Duittebe Jlropllgand.. 8OS.

Wlldner, 117.
Walen, Kie Ylamlngen
W"Uwltz (ron), 26.
WIl\lentunlieMl. Vernillling ""n hUD werk.

huis, 84.
WareOIIlII!. Veulen.markt, 18à.
Wllrlsolllx, S98.
Wnu_ge, 440.
W.rum el dl'r l)eutSthe "rles bi.

209, 810.
WaUrelol, 226.
W.rer. Dieft. "'all het goud, 116. 

Veulen.markten, 184.
Wax "eller. tehrÜTer "'all OdgHOftZijdi,

tIJ :V" pikJe' ,n~WI. Be..-eerde tehen·
dill~n der Belgitehe on~iidiKheid door
de t·...nlehell (lil de Engfll8ebell, 88.
De OOrl."kllll Tlln den oorlog. 49, 262.
De \'rü~ehultllrl, 78. _ Artikel "'11
K. I':, lil:!. _ Werkza"mheid tlor
Bolgi!C-ho pfllroeljes, 218. - ~el1lrali·

teil Tln ZwiiJIerland. 241. - Ilinler.
pnte militainl, 0128.

Weber. Moord, 12'7; 1'lIlsebheid "'In dit
...erwt, lSO.

W~rde_ Kerk afgflbnlld, 16. - Yail.
aardige am1UeIlH.'Dtell der Dlliu(~ben.,...

Weerw"aknlUlrl'l'l'lell tegen de nU,
lIebulters, 66·110.

Welhnldlill nelr.ebluugen, 910.
Welss, 262.
Welke 111 de OOTluk der strengheid

ran dl'll oorlog' 808.
Weltkrleg (I)er) 111 Uokumellll'n 1I1ld

IJlldern. Innemlnlf nn LIlik, 68-62
Wellkrleg (Der) I!U4, 809.
Well.llplerel (ber), 260&.
WendeI, 828.
lféplon. lfoordell, .8. - l3edteirin~n

lIlet fu.illMri.ng, 4-64.
Wer('bl~r. Kerk afgebrand, .6, 191. 

lIoordllarlijeo ell bralldea., 191. - Ge·
brt"k aan paardell, 0116.

Werkeloosbeld~ 1116.
W~lIel, 121, !8lS.
WeSllUlll/ll. JJurgl.'rgovllngcnllJl, 105.
Wcstnrjl (1'011). BolgCIl Ifcdwongcl1 10

"rbeidcn ,oor do Duitsehe..., IIID.
WesleRde. Reschieting, 144.
Wl!sterst.lIon, 101.
Wl!~lfalell. Ven1., Oreindl, 88. - De
bll~'aIIgelM!D doell er den 00('11,
100. - .'okpurdell ia Belgiiige.tolen,
Ib8, 18~

Wetll·\'IllInderl!a. hol in ellll dot'p
gelOlt, 80. - Vernietigde kun.lp
bouwen, 1b3.

Wet- l!n ferordenlngsblad voor de
be~elle lIlrekl!1l Uil Uelglë, 161, 182.

Weltcll lier bexette lItreken. O,ertre
dinK' er nn, 160-160&.

Wh \tloeli: (liralld). ZÜne weldadigo 'Ker·
kinK, !. - HU brengt hllido aal de
Belgen, 188, 1S4. - Eere1'ooniUer T/lll
het ~aliOlllUll Comilé tot 8tClln (ln
Yoedinsr, 199. - Jo'eNt Tan de Ámul·
kaan he onafballkelökbeid, ~...
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Wleg-and, 211.
Wleland, 2i...
Wielrijder!!. burgt!.... 22, 28. - ~îli.

'liren, 220.
WUn• .:llilbniJr. 'fait wijndOOf" de oNlderell.

jj~. - Pl1lDderill.~ fan w911, Ib7, 170.
- Opei$ehiDK. 1~6. 187, I 8

n:lIamowlh: (W. YOll) Mijllendorr, SlO.
llillem 11. Oerutlellende l"t'fkJarinK

IlgIOO'fer Jk.lgiil, 2~, ~(l. - Yoontellen
aan 8elgitl, ClO, 61. -Porlog....erkl.ring
''''" DeIgiG, bI. - 1'eloll"am ann den
Voortilter der Verccnl/fdc Sinten, 68,
77, 96, 109, 218, 224, 2"8, 260. _
UOlICbuldigingcn legon den 1~lgill(lholl
kieruIl, 77. - lJoo'fllArdjj. 206-206. _
Verklaring betreffende 8elgiil'. leU.
It.odlgheld, 824, S26. - :Muifellt IlfIn
hel Duil.M::he 'folk, BU. _ liede IUIII
de troepen die 11.•• , Cblnft t.rekken., 42••

WIISf':lc. Oemeenlebona, 19(1.
WIIIOII. Telegram nn Wille'JI IJ, 2"8.
Wlnkel·Slnte-Krnll. 168.
WorlIe (DI!'!), S~ ...
WOf'heD..§C:bau (DIl!'). In Belgit toegelall'n,

9. - UittràMh: Waame.llIgtpoilOp
de 1c.IOUl'tONDl ,..an ColU'cel1l'1 en A.nt.
werpen, 167. - Oe,..angenen gedwongen
legen blln ..aderland te arbeiden, !!7._
De IUkgatien, 289. - Belgi!leh kanon
genomen en Uil het Kanaalopgelleld,
268. - liet PnJoi. 'an Juslilie te
Ilru••el. 2S4,

W()doll (JIcv.), 2S8.
WOllril Agelllschall. Inneming 'AD (.uik,

08·62. - "erhalen ..n OpliOOljetl Ie
8runel, ISO. - Spionnen gefullJIeerd,
ISI. - Beeehieting "An de kathedraal
un Jteiml, U6, H7, U9. _ VOD
Uernhardi, 211. - Verwoesting "'.n
Lcu..en, 266, - Do ..eridaring un
.\I. )lu, 259. - Oefeeht"'l1 Sarrebu,,!
en Met&, 40.fo.

Wolrerttlelll. 100. 101.
Wr'NdbHU IfI'u een klooster, 278.

Y.

"ale, IHS, 31...
"peren. 81ikpuell, !S6, !39. _ "er·

lIielillg, lOS. - O.feehlell ia October
e. :Soyember 19101, 219, !~:? ~3,.foIO_

\'~rl~ nIJ.
r r. O...eehll'lIo in October eu ~o"'elllber

191.fo; 219, !!O, !2!, 2t8. _ O,l't'IIroo.
ming(!n, 224. - Opll'ltelUke ..erwamng
IUSlKlhen den Y reD de \' pcrlee, 2:!8.
Door do Duiltchottl be~ikl, 268.

z.
Zakbod:ju Uil Uultsehelloldlltell,426.
Zedelijke kwe11lngen, .fo.fog.4~.

Zellt'lijli:e sterkte lIf'r neigen, 885.
Zeebn'~. Bl!Il!hioling, 142, IU. _

Kt'jjglmuliek, 217. - Ooallieerde ..!ie-.
geniettl, 8fl. - VaArt ,...0 den Rijn
nul' de tee, 826.

Zelt 118 lUid, ill Belgit loertalen, 10._
(Jitlrtbd.: W..,.nf:lDingspolt op een
.tadhais, I~!. - Betehieting nn
Meehelea, 213.

Zeppell.J lÎe Duil h bettuarbur htcht.
.chip.

Zlehlbel'!' (fon), 92.
Zobeltltlt ("tdor ,..on), tchrij'cr "Ill

X,.itg.(aht'ten tin,. Johan"itm. VrÜ'
ICbuttcrl, 11, - Zjjnegoodgllioovigheid,
2,*8.

Zoo 811rnk ZlIratllll8trn, 209.
Zogsen, 102, lOS.
Znr Uelglseben "rage, 8~4.
ZlIrlcher Zeltlllllr, 216.
Zn'elg, 810.
Zwilehen Krleg Ilnd Jo'rlede, SlO.
Zwltllerland. BeI~UI'1 llrkenlelijkhl.'icI,2,

199. - "erklanns;'llo "'IQ Willem 11
26. - Zijne nelltraliteil, H. _ DaillCb~
fllrklaring betTell"ende Kijne Dentra!ileit
~I. '
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Jo'JO, I. - (Verkleinde) bladr.Üde v.n élIn der verboden bladen in
bÜ duir.enden exemplaren verspreid. (Zie bI. 16).



Le Goannseur ADemlUld do

la Ville de LiéCe. Lieutenanl-Gén'"

ral von Kolewe. a rait af&cher hier
ram auiVlUlt :

• AllO: hoiJif,,,tI dr/, Vi/f,d,~.

• l.t' Bow1mesl,.. 6t BnlKtllfs I bil ~,'oir 111

Comllllncbn! Illtmarld qlll' If Cou~rntmml

fl'JlIC'ail. • dedari lil Gou'tmfll'lmt !Ir'sr

Iimpossibilill dl' rl~sltf off~\fflImt ftI

aurllJ1C' ,"aOWt'f'. "U ql,lïlw ~oillui·rMmf' r~

lla 6...r~!>i",.

rOppOIe i cette aflirmatioD 10

démenti Ie plut formeL
-.- ..._"...

L,8Durgm,IIrr.
ADOLPRE MAX.

FIG. 2. - Aanplakbrief 'fao den heer lfas, die oon DuitlChe bewering lo~n.tnn_

(Zie bi. 288).
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AVIS

Le magasin sera fermé Ie

Mercredi 21 juillet.
"

FIO. 8. - Annpltlkbiljel w/I/lrbij de BruB!lel,ehe winkel. bekend mallkten
dl! tij deeln/llllen /lfl1I het XlIlion/lle "eell ".11 tI Juli 191~. (Zie bI. 998).
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~'IO. 4 en ~. - 'ter1wden briel'kaarten in 't gllheim
(Zie bI. 832).
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"'10. 1. - Oen ochtend vall ~\lIgU.lll. 191~, lit~

het Illlit~he leger de~e bekendlJlaldng oppl.kken bÜ
züu inKI in Ilulgill. (/lio bI. 62).

"'JO. 8. _ Verulscht UlIlllllkbiljol, WII&rVlln de bul1l'l'

1lI00a1er, WiellllllJlIlI tl"Ol' I,rlikl, onkllndig WIa. (Zie bi. !&i).
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Flo: 18. - Kijkje op A.nchot, door het Duil~he leger in Áugultu. 191 .. in bnlnd gelloken.
(Zie bI. 227)•

.'

ii':lO. H. _ Tintlgny, door he~ DnilllChe leger in brflnd geltoken in August"l llll.f.

(Zie bI. 227).



Ansiclitm door Duit'ch~ firma" uilgegttJtn m in Belg";' aan de Duiuche ,olà(tCtll tJ,tJ.G·h.

FJO. 16. - KükJe op Oinllnt, met pottret "'UI genel'lllli Beeget, die 1200 huizen liet
in b,..nd Iteken en 700 inwoners YOtmoorooo. (Zie bI. 228).

13L UNIV

GL';:"oi'l'

•'JO. 16. - ~Àln Duililcbe tlulkbool hOlldl tie r.uilitania tegen. (Zie bI. 228).

•



AlUichten door DuillChe firma', uI/gegeten t'll il~ Bûy.'e (UJ1l de D./i/,el., ,oldaten TlerhJcht. ,

Flo. 17. - • WelgeslMgde opei.chillg." De soldfllll hooft kil1dcl'llpotllgood .tlllgclliHlbt",
een lamp, ohooolfU10, 611Z. (Zie bI. 186).

FIG. 18. - .Uhlanen Toor P/lrü," oowolldeN!n del1 Eiff"el-toN!nl (Zie bi. 264).
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FIG. 19. - .Belgisch" kIllIon door do nuit,ehen "eroverd en hlllg8 de ku.t vall
hot .KRnlllll' opgesteld. (Zie bI. 26S).

FIG. 20. - 00 Oude lIJluk! Ie Leuven, looa!. dio cr Ih.na uitdet. De Duillchcl'3
,przekt'1'(l1l d.l lii onl!t'~chQndl'll I•. (Zie bI. 269l.
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-.......----,... :t--.----
1'10. 21. _ "Mruk vltn M'n teekening 'fan CaUot, door een kUIl,t1jjdlehrirt uilg1"ge1'eD.

Do Dl.litl(:hert bew{'l'(ln dat ~Ü de lll!~lrltrflng \'All 1'rÜlchulter~ 'onr~!eh, terwijl het ondertehrill
'Uil C... llllt zegt dlll lij de \).e.trnfling 'Ril verr.rler, voor,telt (I.io bi. 78).

1'10. 22. - Een Belgiteb pa,loor opgehangen.
Teekening uitgege'l'ell door ~n Duilteh kllomÖd~hrif\. (Zie bi 229).

•



FIG. !S. - Krijtopllchrift op een hu..i, to Dendermonde
(.\Icchl'leehe "Irltnl 82). liet hui. moei geljJlUll'd worden,
omdlll hel !JeWOOII([ iJ door (li!U tallhtigjllrigen gTÖjAjl.ro.

(Zie bI. 93).

IHeses Haus ist
zu Schützen

Es iSI stl'ellg vel-botell, ohne
Genehmigung der Kommall
rlalltUl', Iläust'I' zu belretell
odel' in BI',l/ld zu seIzen.
~

Kaiserliches fiamison·Kommando.

1'10 ~4. - Oodrllkl, ambtelijk aanplakbiljet, dlll verlli~dt liuizen in bl'llnd
Ie .teken londer de toetteu\luiug VIU' do KOIllDlllndllntllr. (Zie bI. 89).
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10'10. llrl. - !llattegrond nn 8,ligaies. opgelll..kt door deo Duilteben Ipionoelldienn.
(Zie blo (1).

10'10. H. - Duitlehe epionnen, Ie Druseel werkend; lij lieten een Irlekje nemen na hnD groep.
.... fdrukken '.n hel kiekje werden lenlolld Ie Dru.uel in hel gehei.....erklKht. (Zie bi. 391).
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10"10. 29 - Scheil Uil eeD deel van O,..bIlnt; 111('11 ,.:ndt er (meI een cirkeltje) un.l,"egovcn
0.10 ongcl(lhonden kerken en (mot OOI! krui8jo) do 23 verwoelto kerken. (Zie bI. 76)
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Jul, "Aut l".s.,t 1'00.1 I'Mo.. I' 0.<- ".Hoft
'.'4

"'10. !JO. - De .N....Olllen koe... Uil de mirt In 8t'lgi5 Ttrweleku alel ~iiD werkelijke
.....ude Ier beun", vu .Am.terdam. De ,ulden .01"(" berekend u'gen fr. 2.10; dur de
Jo·... ntel,e .... luelkoers bo1'en pIlri "aai, i. de ",...rtIe1'ermindering 1'1n de mark, 'l'ergeleken

meI de (ruk, nor rrw'er dan hierbo'l'fn aangege1'en i•. (Zie blo lie).
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