Donderdag 2 december 1915 – ochtendeditie
’s Gravenhage. Belgische dankbaarheid.
Burgemeester en wethouders hebben de gemeenteraad mededeling
gedaan van het volgende door hen ontvangen schrijven:
Willebroek, de 5e november 1915.
Wij hebben de eer U te melden, dat de besturende Commissie der
burgerlijke Godshuizen van onze gemeente, in haar laatste zitting, op
voorstel van de heer voorzitter, besloten heeft, uit dankbaarheid
tegenover Nederlands residentiestad, waar onze weeskinderen,
gedurende een vol jaar de gulhartigste gastvrijheid genoten, de naam
der gemeente ’s Gravenhage te beitelen in de marmeren eretafels,
die bij de ingang van ons liefdadig gesticht, de namen van zijn
weldoeners vereeuwigen.
Gezegde vergadering heeft ons tevens gelast om u te aanzoeken,
mijn heren, haar gevoelens van diepe erkentelijkheid en achting te
willen overbrengen aan de brave en menslievende bevolking van ’s
Gravenhage voor al het goede, dat zij onze weesjes heeft bewezen.
Uit Havre wordt aan de Indépendance belge geschreven, dat er grote
veranderingen in de Belgische regering en in de administratie te
Sainte Adresse op til zijn. Eerst zal de toeslag voor verblijfskosten van
de ambtenaren worden ingekrompen; het getal der 10-11 ministers
zal ook verminderen en gebracht worden op vijf: oorlog,
buitenlandse zaken, financiën, koloniën en algemene zaken. Er is
sprake van een liberale en een socialistische minister.
Er wordt gezegd, dat de uitgaven van de regering, die nog 3 miljoen
frank per dag belopen, buitensporig zijn. Men zal dus vele nutteloze
uitgaven inkrimpen.

Overwogen wordt de Belgische gezanten in de kleine ZuidAmerikaanse republieken verlof te geven.
Het is ook mogelijk, dat grote veranderingen plaats hebben in de
diplomatieke en consulaire dienst.
Vele consuls en raadsheren, secretarissen en attachés van de legaties
kunnen voor het ogenblik gemist of vervangen worden.
Het ministerie zal, naar verluidt, de beslissing nemen alle Belgen van
minder dan 35 jaar onder de wapens te roepen.
Wij hebben gemeld, dat de doodstraf, waartoe graaf de Hemptinne
in België in het tegen hem gevoerd proces veroordeeld was,
veranderd is in levenslange gevangenisstraf.
Naar het Haagse Correspondentiebureau van zeer bevoegde zijde
verneemt, was zijn gratie door de Nederlandse regering bij de Duitse
regering gevraagd.
Volgens de Secolo heeft kardinaal Mercier aan de paus er zijn
leedwezen over betuigd, dat hij aan het consistorie niet zal kunnen
deelnemen.

Donderdag 2 december 1915 – avondeditie
Aardappelnood in België.
De correspondent te Antwerpen van de Vlaamsche Stem schrijft op
29 november:
De woekerhandel in aardappelen gaat nog steeds voort. Ontzettend
hoge prijzen worden geëist … en betaald, en het is geen

zeldzaamheid de zogenaamde “polderpatatten”, zowat de beste
soort meen ik, tot 17 frank per 100 kilo te zien betalen. Sommige lepe
boeren hebben er wat op gevonden om straffeloos hun
woekerbedrijf te kunnen voortzetten. Zij doen de koopman, met wie
ze natuurlijk een akkoordje hebben, een bewijs tekenen, dat hij voor
de door hem gekochte aardappelen slechts 8 F betaalde, terwijl hij
naderhand 10,50 F of 11 F betaalde.
Toch vliegen zij er nog in, en onlangs heeft de rechtbank, krachtens
de verordening van de gouverneur-generaal van 28 september ll.,
twee zulke slimme boertjes veroordeeld ieder tot 80 mark boete of 8
dagen gevang, dit op aanklacht van een opkoper, die over deze
handelswijze verontwaardigd was.
De vraag is echter hoeveel opkopers zijn voorbeeld zullen volgen.
Want ook de kooplui worden rijk door de prijzen op te jagen, met
medeplichtigheid der katholieke boeren.
Ten einde de woekerhandel in aardappelen te keer te gaan, heeft de
burgemeester van Mechelen, in overeenstemming met de Duitse
overheden, door middel van aangeplakte bekendmakingen, aan de
vroegere verordeningen aangaande de maximumprijzen herinnerd.
Tevens doet hij beroep op de goede wil en het gezond verstand der
landbouwers om bedoelde verordeningen stipt op te volgen. Immers,
de gouverneur-generaal kan zo ver gaan de voorraden verbeurd te
verklaren.
De maximumprijzen der aardappelen werden nogmaals vastgesteld:
van 6 tot 8 F per 100 kilo, naargelang de soorten.
Ik ben wel erg benieuwd te weten hoever de koppige schraapzucht
der Belgische boeren zal gaan, en of zij zich zullen laten afschrikken
door dwangmaatregelen …

