
• Van Piere, Eindhoven, 19-11-2015.
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Presenter Notes
Presentatienotities
Dan is het doel bereikt, dan leert gij eerst wat reizenBetekent voor de dolaards en de ware wijzen….U vindt het gedicht sedert maart 2011 uitgespeld op de wand van het Centraal Station Antwerpen.Regering krijgt in 19215 weer moeilijkheden door kanaal Antwerpen/Schelde/MoerdijkGemengd Scheldebeheer en WielingenconflictRESULTAATVerstoring Belgisch/Nederlandse Militaire samenwerking vóór Tweede Wereldoorlog inzake Peel/RaamstellingEindhoven wordt niet verdedigd. Valt onbeschadigd in Duitse Handen. Philipsfabrieken met NatLab. Duitsland kan Zuid-Oost Brabant ongehinderd als opmarsgebied gebruiken. Frankrijk verspeelt het zevende Leger in Brabant.Pas in 1946 geeft Nederland Neutraliteitspolitiek op. Bels Lijntje in 1978 definitief geruimd.



Het Eindhovens Bels lijntje
Een Kempische spoorbaan 

in de Groote Oorlog
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Gerard Strijards

Presenter Notes
Presentatienotities
Lezing bij van Piere op 20 september 2015EEN EXTRATERRITORIAAL SPOORLIJNTJE



Eindhoven 
Willemstraat

• Vredige dagen…
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Presenter Notes
Presentatienotities
Een provinciestadjeMilddadig Eindhoven: de vluchtelingenopvang in 1914Eindhoven: een gezapig provinciestadje in augustus 1914 sudderend onder de blakerende zomerzon. De paardentram draait knarsend het plichtmatig rondje rond de stadsfontein. Rondom het middaguur. 



Oorlogsdreiging

• De agressor
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• Wilhelm II
verklaart Frankrijk de oorlog;

• België is opmarsgebied. 
• Represailles aangekondigd bij 

tegenstand !!! 

Presenter Notes
Presentatienotities
Er is wel wat aan de hand, ver weg in het buitenland, in België. Duitsland is Belgenland binnengevallen. Op 2 augustus ultimatum van Duitsland.Duitse Keizer: geen verzet! Duitsland verklaart Frankrijk oorlog. België is opmarsgebied. Bij weerstand: represailles.



Belgie verzet zich

• Ongedachte tegenstand voor Wilhelm II
• De gruendliche duitse planning loopt in 

het honderd
• België wordt uiteindelijk onder de voet 

gelopen
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Koning Albert I 
van België 

Presenter Notes
Presentatienotities
De Belgische Koning Albert I protesteert op 3 augustus. België is eeuwigdurend neutraal. Dat is in 1839 gegarandeerd. Door Frankrijk, Engeland, Duitsland, Oostenrijk, Rusland. De inval is verdragsschending. Onrechtmatig! Inval op 3 augustus via Luxemburg. Aanval op Luik op 4 augustus.Op het spoorstation dokkeren op deze 4e augustus de wagons van het Eindhovens Bels lijntje uit Luik binnen. Conform de dienstregeling. Druk aan boord, in de eerste klasse.Verhitte eerste klasse passagiers vragen in het Luikerwaals naar “een goed Hotel” aan de witkielen. Dat wordt Hotel “Du  Hier aan de overkant. Op iedere kamer dagelijks een verse lampetkan. 



Vluchtelingen – Bels lijntje

Luik 5 aug. 1914
de brug over de Maas
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Presenter Notes
Presentatienotities
Het was niet best, daar in Luik. Luik wordt gebombardeerd door de Duitsers via lange afstandsgeschut De Duitsers zijn  al de Maas over.De bruggen bij Visé de lucht in gevlogen en ook die bij Dinant. Verwachting:  Albert zal wel toegeven. Belgisch Veldleger is dapper. Maar: vrijwel geen geschut, geen ravitaillering.  Garde Civiques weren zich ook. De Duts heeft bijna twee millioen man op de been. België heeft slechts mobiel Veldleger van 93.000, merendeel geconcentreerd in de Kempen. 



Luik verdedigd zich manhaftig, 
maar de overmacht is te groot.

Uiteindelijk trekken de Belgen terug.

De forten bij Luik
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België

Presenter Notes
Presentatienotities
De forten uit de Luikse citadel antwoordden met donderend geweld, toen we weg gingen. Loncin gaf hem van katoen, daar zit Generaal Leman. Hij kan het lang uithouden. Tussen de forten verkruipt het van de Belgische infanterie. Van alle Gallische volken zijn de Belgen de dappersten. Duitsers beginnen gruwelijke represailles.TWEE bewegingen:EEN vanaf Luik, Noord-Westwaarts door Limburg en de Belgische Kempen naar Nederland toe. De grenzen worden overschreden tussen Weert en Valkenswaard In de drie weken van augustus en de eerste twee van september. Boerenbevolking, burgers, hoog en laag, op de vlucht voor de infanterie van het Eerste Leger. Dat is nog fris, maar al deerlijk verontwaardigd: de Belgen vechten!Het opperbevel had beloofd: de Belgen bieden de weerstand van “dromende schapen”. Dat doen ze niet. Dat komt door het ultimatum. Keizer Wilhelm heeft onbeperkte vrije toegang geëist en compensatie beloofd. Ten koste van Frankrijk. Daarmee is de weerstand een principiéle zaak geworden, nu Albert bedenktijd krijgt.De TWEEDE beweging vanuit Antwerpen, over Roosendaal vanaf 7 oktober. Dat is de grootste, immenste. Het getal vluchtelingen kan slechts geschat worden.

http://wereldoorlog1418.nl/westelijkfront/kaarten/kaart-DEW-206.jpg
http://www.be14-18.be/sites/default/files/fort_loncin.jpg


Nederland 

• Neutraliteitsproclamatie
• Mobilisatie en in afwachtingsopstelling
• In- en export beperkingen
• Monetaire bevriezingsmaatregelen
• Staat van Oorlog en Staat van Beleg 

afgekondigd
• Stillegging internationaal treinverkeer.

• Eindhoven: Derde divisie met 
mobiele brigades.
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maar, het Bels lijntje blijft rijden volgens de dienstregeling.

Presenter Notes
Presentatienotities
Deze deftige mensen zijn de voorboden van een onafzienbare mensenzee vluchtelingen NAAR NEDERLANDDe eerste drie maanden: Een millioen dertigduizend vluchtelingen vragen toelating tot Nederland. De schatting van het Nationaal Vluchtelingencomité.Burgerlijke vluchtelingenMilitaire deserteurs: Belgen/Duitsers/FransenMilitairen, afgesneden van hun eenheden, aan hun lot overgelatenVeroordeelde misdadigersBedelaars, landlopers, vagabonders, prostituees en hun pooiers, het schuim uit Antwerpen en randgemeentenKrankzinnigen en geestelijk gestoordenNa 4 augustus is het even stilNa 12 augustus dringen Saksische infanteristen de Belgische Kempen binnen, moordend, brandstichtend, verkrachtend, stelend, gijzelend, plunderendAfzetten in Valkenswaard, Gestel, aan de Eindhovense Willemstraat, Centraal StationGeen identiteitsbescheiden, geen kaartjes, illegale toegangWat te doen?



Wilhelmina
inspecteert de troepen “te velde”.
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Bels lijntje
• EXTERRITORIALE SPOORWEG

– Luik … veel tussenstations …Eindhoven
– Geen identiteitspapieren
– Geen plaatsbewijzen…
– Illegale grensovergang
– Rijp en groen, braaf en crimineel

• MILITAIR GEZAG
– Wil het lijntje platleggen
– Angst voor bewapende pantsertreinen
– Al dat illegale volk en ook nog deserteurs?

• REGERING
– Lijntje valt buiten NL rechtsmacht
– Saksen-Coburgs grootaandeelhouders
– Contractuele vervoersplicht
– Voorbeeld: spoorwegverdrag Rijn-oeverstaten
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Presenter Notes
Presentatienotities
De bevolking krijgt advies: naar HOLLANDHolland is neutraalNeutraliteitsproclamatieMobilisatie in afwachtingsopstellingDerde divisie in Eindhoven met mobiele brigadesIn- en exportbeperkingenMonetaire bevriezingsmaatregelenStillegging treinverkeer transterritoriaalStaat van oorlog en belegMaar het Bels lijntje blijft voortrijden volgens de dienstregeling. De hele oorlog lang. Het is exterritoriaal en valt niet onder de Nederlandse wetgeving. Ook niet onder de Oorlogswet-1899Het voert allerlei mensen ongecontroleerd aanAfzetten in Valkenswaard, Gestel, aan de Eindhovense Willemstraat, Centraal StationGeen identiteitsbescheiden, geen kaartjes, illegale toegangWat te doen?



• Snijders beroept zich op staatsveiligheid
– Contracten zijn ondergeschikt
– Wil niet dweilen met de kraan open

• Privaat initiatief neemt het voortouw
– Kapelaans in Woensel en Strijp

beginnen “gewoon” opvang te regelen
– Net Syrie: tenten, kampementen, 

inzet Rode Kruis etc.
– Bisdommen en Ordes financieren

• De burgemeester van Eindhoven ( Mens):
– Aanzuigende werking
– Terugsturen.

Generaal Snijders (Militair Gezag)
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Presenter Notes
Presentatienotities
Militair Gezag:DIT MOET STOPPENDat lijntje is gevaarlijk: straks Belgische en Duitse pantserstrein naar Eindhoven. Opbreken of onderbreken. Bovendien: al die Belgen in Kempenland rond Eindhoven: dat trekt Duitse troepen aan. Schermutselingen. Strak zitten we midden in de oorlog.Regering: kan niet. Lijntje valt buiten de Nederlandse rechtsmacht.Huis van Saksen-Coburg groot-aandeelhouderBindende vervoerscontractenSpoorwegverdrag met RijnoeverstatenStandpunt Generaal Snijders: staatsnoodzaak heeft voorrang boven contracten. Ik kan niet dweilen met een lekkende kraan die steeds verder wordt opengedraaid.



Naastenliefde?

Burgemeester en wethouders van 
Eindhoven voegen zich morrend    
naar de uitspraak van de paus…:
– Barakken in Woensel
– Liefdesgesticht in Strijp
– Eikenburg in Stratum
– Tentenkamp Willemstraat
– Liefdesgesticht/binnenziekenhuis 

Rozemarijnstraat
– VIPs zijn altijd in voor een foto
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Paus Pius X op zijn sterfbed:  “de Kerk zij universeel in haar naastenliefde”

Presenter Notes
Presentatienotities
Inmiddels: kapelaans nemen voortouw in Eindhoven, Woensel en Strijp:Private opvang in kloosters en internaten. Slot en clausuur worden opzij gezet. Improvisatie.Huur tenten en tentenkampen, ondersteuning door Rode KruisSubsidiëring via Bisdommen en Ordes: zusters van Tilburg en SchijndelChristelijke charitas eist actieBurgemeester van Mens: werk die pastoors tegen. Ze ondermijnen het neutraliteitsbeleid.Dit heeft aanzuigende werking: Eindhoven als luilekkerlandStuur die mensen terug in overleg met het Duits opperbevelRuys de Beerenbroeck grijpt in: ’s Pausen wil is ultieme humaniteitPius X op zijn sterfbed: de Kerk zij universeel in haar naastenliefdeDe Burgemeester en zijn Wethouders durven hier niet tegen opZij steunen nu, morrend, het particulier initiatiefBarakken in WoenselLiefdesgesticht StrijpEikenburg in StratumTentenkamp WillemstraatLiefdesgesticht/binnenziekenhuis RozemarijnstraatVluchtelingen komen nu per trein en stoomtram toe via Roosendaal, Breda, Tilburg



De val van Antwerpen
7 oktober 1914

• De vluchtelingen komen met treinen, 
stoomtrammetjes en het Bels lijntje in 
grote aantallen Nederland binnen.

NL-regering :
– Selectie bij de poort
– Deserteurs uitzonderen
– Besmettelijke ziektes naar quarantaine
– Criminelen (weer) insluiten
– Beperken van bewegingsvrijheid

• En dat alles zonder enige wettige grondslag
• Vreemdelingenwet 1849 ontoereikend

13Bombardement met Zeppelins

Presenter Notes
Presentatienotities
Vluchtelingen komen nu per trein en stoomtram toe via Roosendaal, Breda, TilburgNA DE VAL VAN ANTWERPEN 7 oktober 1914Kabinet:Selectie bij de poort: deserteurs uitzonderenStaatsgevaarlijke asylanten isolerenBesmettelijke zieken in quarantaineMisdadigers opsluitenBewegingsvrijheid schorten of opschortenMaar: geen wettelijke grondslag voor dit allesVreemdelingenwet 1849 ontoereikend

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Zeppelin_bombing_Antwerpen.jpg


Belgisch grondgebied
in Nederland ?!?

• Vluchtelingenkamp in Woensel 
“Belgisch grondgebied”?

• Bels lijntje onderworpen aan 
Belgisch militair recht?

– Eindhoven vond JA  
(andermans problemen)

– Juristen in Den Bosch en 
Den Haag:  NEE
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Presenter Notes
Presentatienotities
Jurisdictieconflicten met Den BoschIs het vluchtelingenkamp in Woensel “Belgisch grondgebied”?Is het Belgisch militair recht op Belgische militairen toepasselijk?Eindhoven: Ja. Zijn wij er van af.Den Bosch en Den Haag: Nee, zijn jullie gek geworden. Op het kamp of in de interneringsbarakken geldt gewoon het Nederlandse recht.



Dodelijke draad

• Aangelegd door Duitsland in 1915
• Ter bescherming tegen illegalen
• Rustgevend effect
• 1916-1917

– opstanden en ongeregeldheden, 
wegens voedseltekorten

– Blokkades
• Grote vluchtelingen stromen 

verdelen
• Deserteurs aparte problematiek
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Presenter Notes
Presentatienotities
Doodelijke draad aangelegd door Duitsland in 1915.Vreemd genoeg: beveiligende afscherming van Eindhoven tegen “illegalen”.1915: draad doet rust weerkeren1916-1917 diverse opstanden en ongeregeldhedenVoedseltoestand nijpend door Engelse blokkadeDuitsland dreigt steeds met bezetting NederlandAmerika legt Nederlandse koopvaardijvlooot opSuezkanaal gesloten voor Indië-vaart Wassende aanvoer deserteurs: wat met hen te doen?Transport over de grote rivieren naar grote interneringskampen en vluchtelingencentra 



Eind van de oorlog
Belgisch annexatiedrift

• Limburg
• Zeeuws Vlaanderen
• Enclaves
• Grenscorrectie in de Kempen

• Allemaal omdat Nederland 
Deutsch-freundlich was geweest:
– Asiel Duitse keizer
– Zand-grint kwestie
– Nederland verrijkte zich
– Vluchtelingen uitgebuit
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Presenter Notes
Presentatienotities
1918: Belgisch annexionismeLimburg terug bij BelgiëZeeuws-Vlaanderen idemEnclaves in Nederland terugGrenscorrecties geëist in de KempenVerwijten bij Versailles: de ultieme vredeNederland was “Deutsch-freundlich”Duitse Keizer heeft asiel!Nederland heeft zich verrijktBelgische vluchtelingen uitgebuitZand-en-grint-kwestieSnijders wilde met Ludendorff accoordWel komen er bilaterale besprekingen over een Antwerpen/Moederdijkkanaal en een nieuw Scheldregiem.



Versailles 1918-1919 
Belgische inzet bij vredesonderhandelingen

Inzet
• Schelde regiem herijkt
• Geen betaling opvang 

vluchtelingen
• Duitse keizer uitleveren
• Eindhoven gedenationaliseerd

De Belgische vertegenwoordiger
Hymans is niet de goede onder-
handelaar:
• Pedant, langdradig, frikkerig
• Slachtoffer-rol 
• Roept antipathie op

17

Uitkomst

• Nieuw Schelde regiem.

• Geen betalingen.

• Geen uitlevering keizer.

• Bilateraal: Antwerpen-Moerdijk

kanaal.

• Annexaties: niet.

• Enclaves: te moeilijk.

• Veel Belgen blijven in NL.

• Bels lijntje ongewijzigd !

Presenter Notes
Presentatienotities
Inzet bij Versailles:Schelderegiem herijktGeen betaling voor opvang achterafDuitse Keizer uitleverenEindhoven gedenationaliseerdGelukkig: Hymans is de Belgisch vertegenwoordiger* Pedant, langdradig, frikkerig* Steeds slachtoffer-positie* Clemenceau en Lloyd George hebben de pest aan hem“Wat kan ik voor België doen, zeg het mij!” roept Hymans uit. “Sterven!” mort Clemenceau duidelijk hoorbaar.* Wilson denkt dat Antwerpen de hoofdstad is van AmsterdamNederland komt met de schrik vrij.Eindhoven ook. Het Belgisch lijntje blijft intact.De annexaties gaan niet door.



Jan van Nijlen
NL-genaturaliseerde Belg

Bestijg de trein nooit zonder uw valies met dromen

Dan vindt ge in elke stad behoorlijk onderkomen

Zit rustig en geduldig naast het open raam:

Gij zijt een reiziger en niemand kent uw naam.

En arriveert de trein in een vreemdsoortig oord,

Waarvan ge in uw bestaan de naam nimmer hebt gehoord,

Dan is het doel bereikt, dan leert gij eerst wat reizen

Betekent voor de doolaards en de ware wijzen…
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Presenter Notes
Presentatienotities
Veel Belgen blijven. Ze laten zich naturaliseren. En nemen deel aan het openbare staatkundige leven. En doen zich horen in de Nederlandse litteratuur. Jan van Nijlen is er een bekend voorbeeld van.Van hem zijn de strofen:Bestijg de trein nooit zonder uw valies met dromenDan vindt ge in elke stad behoorlijk onderkomenZit rustig en geduldig naast het open raam:Gij zijt een reiziger en niemand kent uw naam.En arriveert de trein in een vreemdsoortig oord,Waarvan ge in uw bestaan de naam nooit hebt gehoord Dan is het doel bereikt, dan leert gij eerst wat reizenBetenent voor de doolaards en de ware wijzen….U vindt het gedicht sedert maart 2011 uitgespeld op de wand van het Centraal Station Antwerpen.



Nederland - België 

Er blijven onopgeloste wrijvingspunten
Bijvoorbeeld:
– Verstoring Belgisch-Nederlandse militaire samenwerking 

voor de Tweede Wereldoorlog
– Dat betrof de Peel/Raamstelling
– Eindhoven wordt niet verdedigd bij Duitse inval (1940)
– Eindhoven valt onbeschadigd in handen van de bezetter.
– Inclusief Philips NatLab en fabrieken 

• Nederland geeft zijn Neutraliteitspolitiek op in 1946!
• Het Bels lijntje rijdt gewoon door tot het in 1978 wordt opgeheven
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Presenter Notes
Presentatienotities
Regering krijgt in 19215 weer moeilijkheden door kanaal Antwerpen/Schelde/MoerdijkGemengd Scheldebeheer en WielingenconflictRESULTAATVerstoring Belgisch/Nederlandse Militaire samenwerking vóór Tweede Wereldoorlog inzake Peel/RaamstellingEindhoven wordt niet verdedigd. Valt onbeschadigd in Duitse Handen. Philipsfabrieken met NatLab. Duitsland kan Zuid-Oost Brabant ongehinderd als opmarsgebied gebruiken. Frankrijk verspeelt het zevende Leger in Brabant.Pas in 1946 geeft Nederland Neutraliteitspolitiek op. Bels Lijntje in 1978 definitief geruimd.
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Presenter Notes
Presentatienotities
Wisselende beelden met vluchtelingen anno 2015 (in sepia)



• Hartelijk dank voor uw aandacht.
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