Woensdag 17 februari 1915 – ochtendeditie
Belgische vluchtelingen.
Het kamerlid Juten heeft naar het Huisgezin meldt, het volgende
telegram gezonden aan de minister van buitenlandse zaken:
“Uit België gevluchte personen, zelfs die ruim in eigen onderhoud
voorzien en nog maanden kunnen voorzien, zelfs Nederlanders met
behoorlijke bewijzen van hun nationaliteit, ontvangen van
gedelegeerd regeringscommissaris te b bevel zich te laten
overbrengen naar vluchtoorden te Ede of Nunspeet onder bedreiging
met der sterke arm.
Verzoek in belang Bergen op Zoomse middenstand, die door
toestand toch reeds genoeg lijdt, deze maatregel ongedaan te
maken.”
Belgische kinderen.
Gisteren zijn te Roosendaal onder geleide van de heer Kellenaers van
het R.K. Huisvestingscomité te Leiden en mevrouw De la Faille uit
Antwerpen ongeveer 100 Belgische kinderen aangekomen, onder
wie vele weesjes van 2 tot 5 jaar. Zij zijn opgespoord in het
arrondissement Dendermonde, Zele, Grembergen en in Antwerpen
en omgeving. Door de goede zorgen van de heer Van Schoor uit Sint
Gillis Dendermonde, bijgestaan door de heren Dufraine en Michels,
was de reis van Dendermonde naar Antwerpen in alle opzichten
voorspoedig. In Antwerpen bleven de kinderen een nacht bij
particulieren.
De Duitsers hadden voor de reis van Antwerpen naar Essen een extra
wagen gereserveerd.

Eerstdaags vertrekken notaris Brands van het Tehuis voor Belgische
kinderen te Amsterdam en mevrouw Kellenaers uit Leiden weer naar
België.
Deze week hebben de comités 140 kinderen uit België gehaald.
Geïnterneerden.
Te Amersfoort zal, naar het Handelsblad meldt, onder het
beschermheerschap van generaal Knol, commandant van het
interneringsdepot Amersfoort-Zeist, een tentoonstelling worden
gehouden met daaraan verbonden tombola, waarvan de opbrengst
geheel ten bate komt van noodlijdende vrouwen en kinderen in
België. Voor de tombola zijn enige honderdtallen voorwerpen,
sommige van kunstenaarshanden afkomstig, vervaardigd in de
barakken te Zeist en te Amersfoort, door Belgische geïnterneerden.
De tentoonstelling zal worden gehouden vrijdag 5, zaterdag 6 en
zondag 7 maart.
De eerste dag wordt gedurende de middag een concert gegeven door
het symfonieorkest, samengesteld uit artiesten “1e prijs
Conservatorium”; op zaterdag en zondag afwisselend het
harmoniekorps en het fanfarekorps van de geïnterneerden.
Op de tentoonstelling worden enige honderdtallen voorwerpen,
door de geïnterneerden vervaardigd, te koop gesteld, waarvan de
opbrengst aan de inzenders zelf ten goed komt.
Hoofdprijs wordt een door de schilder Joois vervaardigd portret van
de koningin, omringd door een artistieke lijst van gesmeed ijzer,
vervaardigd door een Belgische artiest uit Lier, die nog meer
kunstvoorwerpen voor de tombola vervaardigd heeft.

Parijs, 16 februari. Officieel bericht van vanmiddag drie uur:
De Engelse troepen hebben gisteren twee de avond tevoren verloren
gedeelten van loopgraven tussen Sint Elooi en het kanaal van Ieper
hernomen.
Londen, 16 februari. Op het front bij Ieper heeft de vijand de 14e
dezer aanvallen gedaan, waardoor hij er aanvankelijk in slaagde
enkele van onze loopgraven te bezetten. Door tegenaanvallen
hebben wij evenwel het verloren terrein herwonnen en enige
gevangenen gemaakt.
Engelse en Franse vliegers bombarderen Zeebrugge en Oostende.
Londen, 16 februari. Vanmiddag hebben 40 Engelse vliegtuigen in
samenwerking met 8 Franse vliegtuigen de streek van Zeebrugge en
Oostende gebombardeerd met het doel de onderneming van enkele
dagen geleden te voltooien. De resultaten zijn zeer bevredigend.
De admiraliteit zegt in een beschrijving van de aanval uit de lucht:
Veertig vliegtuigen en watervliegtuigen hebben Oostende,
Middelkerke, Gistel en Zeebrugge gebombardeerd. Zij hebben
bommen geworpen op de batterijen zwaar geschut ten oosten en ten
westen van de haven van Oostende, op de batterijen bij Middelkerke,
op transportwagens op de weg van Oostende naar Gistel, op de pier
te Zeebrugge om de daarin bij de vorige aanval geslagen bres te
verwijden, op vaartuigen buiten Blankenberge en op trawlers buiten
Zeebrugge.
De Franse vliegtuigen hebben een krachtige aanval gedaan op het
aerodroom te Gistel en daardoor de Duitse vliegers verhinderd onze
vliegtuigen te onderscheppen.

De admiraliteit voegt er aan toe dat de vliegers opdracht hebben hun
aanvallen te bepalen tot punten van militair belang. De vliegers
trachten steeds te voorkomen dat bommen op bewoonde wijken
neerkomen.
Men meldt ons uit Roermond:
Te Maaseik zijn thans vooral de dames aan een streng toezicht
onderworpen. Deze hadden de laatste tijd de Duitsers op handige
wijze om de tuin weten te leiden met het overbrengen van brieven
en kranten. Dezer dagen werden een vijftiental Belgische vrouwen
aangehouden; bij een werden een veertigtal brieven gevonden,
welke tussen de voering der kleren, in de kousen en onder de
haarvlechten verborgen waren. Hierdoor hebben die vrouwelijke
koeriers aan de inwoners van Maaseik heel wat last veroorzaakt. Er
worden thans geen passen meer afgegeven te Maaseik. Wie er een
wil hebben, moet nu naar Luik of Hasselt. En de pas, die ze dan
bekomen, is niet langer dan een dag geldig. Voor een automobielpas
werd zelfs 100 F gevraagd.
Over het algemeen gedragen de bewoners van Maaseik en omgeving
zicht goed naar de voorschriften der Duitse overheid. Zij tonen zich
zeer verbolgen over de daden van hen, die zich niet houden aan die
voorschriften.
De Tribuna meldt dat de reden van het aftreden van de Belgische
gezant bij de Heilige Stoel te zoeken is in de ontevredenheid in
toonaangevende Belgische kringen over de houding van het Vaticaan
ten opzichte van de oorlogvoerenden. Tot zijn opvolger is naar men
weet de vroegere minister van justitie Van den Heuvel benoemd.
Het Handelsblad van Antwerpen meldt dat burgemeester en
schepenen van Saint Nicolas, bij Luik, wegens ontvreemding hebben

terecht gestaan en na een langdurig proces zijn veroordeeld: 1°. De
burgemeester Martiny tot 9 maanden gevangenisstraf, 150 F boete
en 1500 F schadevergoeding; 2° de schepenen Bonneux en Schmitz
elk tot 3 maanden gevangenis, 109 F boete en 125 F
schadevergoeding.

Woensdag 17 februari 1915 – avondeditie
Parijs, 16 februari. Het officiële communiqué van hedenavond luidt:
De krijgsverrichtingen zijn de 16e gunstig voor ons geweest. Over het
gehele front is een artillerieduel gevoerd.
In België zijn de Engelsen ten zuiden van Ieper in het bezit van een
aantal loopgraven, waar de laatste dagen hevig voor gevochten is.
Sluis, 17 februari. Ook deze morgen dreunt het zware geschut aan de
Belgische kust en wel uit de richting van Zeebrugge. Het maakt niet
de indruk van een beschieting van uit zee, al wordt klaarblijkelijk het
zwaarste geschut gebruikt. Het weer is stormachtig voor
vliegmachines.
Het bombardement van Oostende en Zeebrugge door Engelse en
Franse vliegers.
Sluis, 17 februari. Aan het geschutvuur, dat gisterenmiddag van
Zeebrugge uit hier werd vernomen, werd weinig aandacht
geschonken. Iedere dag hoort men de beschieting van vliegers. Maar
nu er melding gemaakt wordt van een bombardement van Zeebrugge
door 48 vliegers, wil ik mededelen, wat hier gezien is.
Tussen 4 en 5 uur en later nog eens werd af en toe licht geschutvuur
van uit zee gehoord en zag men de ontploffing der granaatkartetsen

in de lucht. Er waren geen vliegtuigen tegen de grijze achtergrond der
lucht te zien, al meenden enkelen er een of meer te hebben
opgemerkt. Klaarblijkelijk vlogen zij boven de zee. Het schieten was
ten minste die kant uit gericht. Later op de avond werd in de
nabijheid nog een vliegtuig opgemerkt. Het scherp geluid van
ontploffende bommen werd echter niet vernomen.
Het Belgische gezantschap te ’s Gravenhage verzoekt het volgende
bekend te maken:
Honderden Belgen, die in het buitenland verblijf houden, hebben zich
tot de Belgische regering of haar diplomatieke en consulaire
vertegenwoordigers gewend, om raad te vragen ten aanzien van de
door hen aan te nemen houding tegenover het besluit van Duitsland
betreffende de belasting voor de afwezigen. Daar het niet mogelijk is
elk van hen persoonlijk op die vragen te antwoorden, verzoekt de
Belgische regering de aandacht te vestigen van belanghebbenden op
het communiqué dat gisteren gepubliceerd werd en dat hieronder
volgt. Het zal hen helpen met kennis van zaken een besluit te nemen
betreffende de houding, die ze hebben aan te nemen.
De Belgische regering heeft tot alle neutrale staten een krachtig
protest gericht naar aanleiding van het besluit van de gouverneurgeneraal von Bissing betreffende een belasting, gelijk aan tienmaal
het bedrag van de persoonlijke belasting, met inbegrip van de
opcentiemen voor de Belgische onderdanen, die vrijwillig het land
sedert het begin der vijandelijkheden hebben verlaten.
Deze belasting, in strijd met de grondbeginselen van het volkenrecht
uitgeschreven, draagt het karakter van een ware beroving.
De Belgische regering kan er in geen enkel opzicht het grondbeginsel
van toegeven en de toepassing ervan erkennen.

De betaalde sommen zullen na de bevrijding van het grondgebied
opnieuw moeten worden betaald.
De vervreemdingen, om er de betaling van te verzekeren, zullen van
nul en gener waarde en als niet geschied worden beschouwd.

