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Het militaire radio luister- en zendstation 
erto 

Ter herinnering aan 
Paul Goldschmidt, 

die het station tot stand bracht 
en aan mijn vader, 

Joseph Boone, 
die hem opvolgde. 

JACQUES BOONE 

van wirskaante 2010/MN 7 5 



Auteur 

Jacques Boone werd op 17 
september 1927 in Hoboken 
bij Antwerpen geboren. Hij is 
getrouwd met Valentine Ver Eecke. 
Zij hebben twee kinderen: Myriam, 
licentiate in de archeologie en ldes
bald, doctorandus in de biologie. 
Jacques promoveerde tot doctor in 
de rechten aan de KUL (Leuven) 
op 26 juli 1951 en tot licentiaat in 
het zeerecht aan de ULB (Brus
sel) op 23 juni 1961. Hij prakti
seerde als advocaat in Antwerpen 
en in Turnhout (1952-1956). 
Daarna fungeerde hij als assistent
gewestadministrateur en ten slotte 
als parketmagistraat in Kongo 
(1957-1960). Hij werd attaché 
bij de taaldienst van de Belgische 
Senaat (1962-1965). Vervol-
gens diende hij als parketmagis
traat in Leuven en in Turnhout 
(1965-1994). Op 17 september 
1994 werd hij op rust gesteld als 
emeritus eerste substituut-procu
reur des Konings. 
Archeologie is één van zijn hob
by's. Als lid van de 'Archeologische 
Werkgemeenschap voor Nederland' 
(AWN) nam hij deel aan een acht-
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tal graafkampen in Nederland en 
België. Na opgravingen in 1985 in 
Siegerswoude (Drachten, Friesland) 
schreef hij voor de AWN over de 
ijzerbereiding in de Middeleeuwen. 

Deze studie werd in een rapport 
opgenomen. Jacques is ook lid 
van de 'Antwerpse Vereniging voor 
Romeinse Archeologie'. 
Geschiedenis is zijn andere 
hobby. Jacques is bestuurslid van 
'Taxandria' (Turnhout). Verder is hij 
lid van Heemkundekring 'Amalia 
van Solms', Heemkundekring 
'Marcblas· (Merksplas) en vzw 
'Gevangenismuseum' (Merksplas). 
Omdat hij in september 1944 
de Bevrijdingsdagen beleefde, 
onderhoudt hij nauwe contacten 
met vooral Britse veteranen. Als 
lid van de 'Polar Bear Associa-
tion, Belgian Branch' neemt hij 
actief deel aan vieringen. In het 
jaarboek van Taxandria schreef hij 
over de Boerenkrijg (1997, pp. 
49-123 en 2005, pp 5-110) en 
het militaire luister- en zendstation 
MN 7 in Baarie-Hertog (2008, pp. 
15-163). De schrijver benutte heel 
zijn zorgvuldig bewaarde documen
tatie om de geschiedenis van MN 
7 vast te leggen. Hij gaf 'Amalia' 
graag de toestemming om zijn 
verhaal in de vorm van deze extra 
'Van Wirskaante' te publiceren. 



Voorwoord 

Twee waardevolle menselijke 
eigenschappen waren nodig om 
dit boekwerkje tot stand te laten 
komen. Als eerste was daar het 
respect voor oude documenten, 
paperassen en vlug opgetekende 
krabbels, zodat die bewaard 
werden. Dan Is daar als tweede 
eigenschap een niet aflatende ijver 
en een onwaarschijnlijk doorzet
tingsvermogen tot het doen van 
naspeuringen. 
Met de documentatie die zijn vader 
hem naliet en met de aankno
pingspunten die hij steeds weer 
wist te vinden, is Jacques Boone 
er in geslaagd een zeer bijzonder 
stukje uit de wereldgeschiedenis 
helder te krijgen. 

Zeer velen weten dat tijdens WOl 
niet heel België overrompeld werd 
door de Duitse legermacht. De 
Westhoek met zijn gruwel is alom 
bekend. Weinigen weten dat ook 
Baarle-Hertog, door zijn unieke si
tuering, onbezet bleef. Bij nog min
der mensen leeft het besef, welk 
een uitzonderlijke rol dit stukje vrij 
België tijdens die barre periode 
kon spelen. Tussen 1915 en 1919 
beschikte het Belgische leger in 

Baarie-Hertog over een radiografi
sche afluister- en zendinstallatie. In 
dit boekwerkje gaat de heer Boone 
in op de ontstaansgeschiedenis, de 
uitrusting, de pseudo-clandestiene 
bouw en de ingebruikname van 
het radiostation. Ook de betekenis 
van belangrijke figuren zoals o.a. 
zijn vader, Joseph Boone. wordt 
belicht. De moeilijke werking en 
de permanente dreiging tijdens de 
oorlogsjaren komen eveneens aan 
bod. 

In een tweede deel wordt een 
beeld geschetst van het einde van 
de Grote Oorlog en van de berich
ten die in deze periode werden 
ontvangen. Jacques Boone baseert 
zich op de door hem zorgvuldig 
bewaarde originele documenten 
en plaatst deze tegen de inter
nationale gebeurtenissen die de 
basis vormen voor de vredeson
derhandelingen en wapenstilstand 
in 1918. In een derde deel wordt 
een vertaling gepubliceerd van de 
documenten, ontvangen tussen 6 
november en 23 november 1918. 
Ze vormen een illustratie van de 
internationale gebeurtenissen van 
die tijd. De auteur besluit dan met 

een kort stukje over het einde van 
de radiopost in Baarle-Hertog. 

Wij mogen ons gelukkig prijzen 
dat er een buitengewoon mooie 
samenwerking is ontstaan tus-
sen de auteur en ons bestuurs-
lid Herman Janssen. In goede 
samenspraak kon de laatste dan 
ook in bijlage twee teksten aan dit 
boekje toevoegen. Hij gaat dieper 
in op de persoon van Henri van 
Gilse, destijds burgemeester van 
Baarie-Hertog en spilfiguur in het 
verzet. Ook het vluchtelingenkamp 
bij MN 7 komt uitgebreid aan bod. 
Zo komen de niet te onderschatten 
fragmenten wereldgeschieden is 
welke Jacques Boone beschrijft 
en de kleine, maar niet te onder
schatten plaatselijke bemoeinissen 
daarin, door Herman opgetekend, 
op een prachtige wijze samen. 

Deze extra Van Wirskaante werd 
voorzien van maar liefst een 
tweehonderdtal illustraties, waarbij 
er vele zijn die niet eerder gepubli· 
ceerd konden worden. U hebt met 
MN7 een uniek boek in handen. 

Antoon van Tuijl 
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Dankwoord 

Wij betuigen hierbij onze oprechte 
dank aan allen die ons bij deze 
bijdrage in raad en daad heb-
ben geholpen. Wat het eerste 
deel van deze bijdrage betreft, 
gaat onze bijzondere erkentelijk
heid speciaal naar mevrouw 
Claire Vasic-Goldschmidt-Ciermont, 
dochter van Pa ui Goldschmidt 
en naar mevrouw Anne-Nelly 
Perret-Goldschmidt-Ciermont, zijn 
kleindochter, die ons erg waarde
volle, onuitgegeven documentatie 
en foto's hebben bezorgd. Dank 
aan Jeroen Huygelier, attaché bij 
de ADIV (vroeger OHO) van het 
Ministerie van Landsverdediging in 
Brussel, de zeer gedienstige mentor 
die ons toegang verschafte tot het 
rijke archief van Pa ui Goldschmidt. 
Dank ook aan wijlen luitenant-ko
lonel (o.r.) Guido De Jongh die ons 
zijn interessante bijdrage voor 'The 
Western Front Association' (Baarle
Hertog, een spionagenest?) ter 
hand stelde. 

Mijn erkentelijkheid geldt ook 
voor Antoon van Tuijl en Herman 
Janssen, van Heemkundekring 
Amalla vanSolmsin Baarle
Hertog-Nassau, die ons tijdens 
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een ontdekkingstocht in hun zo 
originele tweelinggemeente hebben 
rondgeleid. Hierbij toonden zij ons 
de plaatsen waar gebouwen en 
masten van de zender, ontvanger 
en goniometer hebben gestaan. Zij 
bezorgden ons interessant fotogra
fisch materiaal uit de rijke verza
meling van de heemkundekring en 
verstrekten ons belangwekkende 
toelichtingen. 

Evenmin mogen wij de medewer
kers van documentatiediensten 
en bibliotheken vergeten die ons 
tijdens onze navorsingen heb-
ben bijgestaan. Wij noemen het 
Koninklijk Museum van het Leger 
en de Krijgsgeschiedenis (KML) 
te Brussel. Wij danken hier in het 
bijzonder mevrouw Anne Godfroid, 
hoofd van het documentatiecen
trum en haar medewerkers, vooral 
Roger V ranken, verantwoordelijke 
van de bibliotheekcatalogus alsook 
Michel Moerenhout, bevoegd voor 
het archief. Zij waren ons speciaal 
behulpzaam. Anderdeels raad
pleegden wij het archief van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken 
(MBZ): wij zijn mevrouw Française 
Peemans, hoofd van dat archief 

en Didier Amaury, zeer erkentelijk 
voor hun bereidwilligheid . Onze 
dankbaarheid is ook bestemd 
voor het Koninklijk Museum voor 
Midden-Afrika (KMMA) in Ter
vuren, afdeling geschiedenis van 
de koloniale tijd en speciaal voor 
mevrouw Nancy Vanderlinden die 
mij bij mijn navorsingen behulp
zaam was. 

Onze heel bijzondere dank Is op 
de eerste plaats bestemd voor het 
Deutsches Technik Museum van 
Berlijn en wel voor zijn mede
werkers, Ir. Joseph Hoppe en 
Ir. Wolfgang Thelen. Laatstbe
doelde deelde ons een uitgebreide 
beelddocumentatie mede over de 
verzamelingen van het museum. 
Hij bewerkte de door ons toege
zonden foto's en verscherpte het 
contrast ervan. Hij bezorgde ons 
zijn interpretatie van het materi
aal en verstrekte ons waardevolle 
raadgevingen. 

Dank zij het 'Espace Ferrié-Musée 
des Transmissions' in Cesson
Sévigné (Frankrijk) kwamen wij In 
contact met Aimé Salles (van Cour
bevoie). Hij was betrokken in het 



project I.R.M.A. ('lnventaire Radios 
Militaires Anciennes Françaises'). 
Hij is eveneens auteur van een 
inventaris op DVD van het Franse 
militaire radiomateriaal (I.R.M.A.
Vo/.1, 1900-1918. De l'étincelle à 
la TM). Hij identificeerde de zender 
(Afb. 078) evenals de daarop voor
komende versterker. Deze laatste 
was al door onze neef Damien 
Truffaut herkend. Hiervoor zijn wij 
beiden heel erkentelijk. 

Mevrouw Christine Cazé. van het 
'Historial de la Grande Guerre' in 
Péronne, mailde ons een afbeel
ding van de 'heterodyneversterker' 
(trillingskringl model T. M. 1917, 
nr. 78. Onze oprechte dank voor 
haar bereidwilligheid. 

Professor emeritus Charles van de 
Koninklijke Militaire School, Tony 
Skinner, gewezen Britse Royal 
Corps of Signals (R Sigs) militair 
en Leon Schyvaerts, secretaris van 
het Olens Radiomuseum. zijn wij 
dankbaar voor het waardevolle 
advies. Jean Lorteije, conservator 
van het Philipsmuseum in Eindho
ven, liet ons kennis nemen van de 
bijzonder interessante oude toestel-

Jen waaraan zijn museum rijk is, 
zoals vonkenzenders. 'coherer' 
(ontvanger) en een Franse militaire 
kristalontvanger, model PER 1918. 

Tot slot mogen wij zeker niet verge
ten om wijlen kolonel (o.r.) Michel 
Halon, conservator en kolonel SBH 
(o.r.) Yves Deraymaeker, admi
nistrateur, te vermelden in onze 
dankbetuigingen. Zij hebben ons 
in het geniemuseum te Jambes 
rondgeleid en gedegen toelichtin
gen verstrekt. 

Wat betreft het tweede deel van 
deze studie betuigen wij onze bij
zondere dank aan luitenant-kolonel 
vlieger SBH o.r. Roger Boury, die 
onze vertaling van de inkomende 
berichten van 'MN 7' kritisch heeft 
nagelezen. Mevrouw Geneviève 
Dreyfus-Armand was zo vriendelijk 
om ons gratis een fotokopie te 
bezorgen van het werk van Lucien 
Laiss (L'arrivée des parlementaires 
a/Iemands devant Ie front oc-
cupé par Ie 171ème R. /.). Zij is 
de directrice van de 'Bibliothèque 
de Documentation Internationale 
Contemporaine' in Nanterre. 
Mevrouw Bérénice Rigaud, 'Ani-

mateur du Patrimoine' van de stad 
Sedan, heeft ons biografische ge
gevens verstrekt over Grandpierre, 
'maire' van de stad. Dr. Franz-Josef 
Verscharen, van het 'Historisches 
Archiv der Stadt Köln', bezorgde 
ons documentatie over Karl 
Hoeber; Prof. Dr. Reimund Haas, 
'Archivoberrat in Köln, Historisches 
Archiv des Erzbistums Köln', deed 
voor ons uitgebreide navorsingen. 
Mevrouw Française Lambrette
Hubert, stadssecretaris van Dinant, 
bezorgde ons gedegen docu
mentatie over het bloedbad van 
Dinanten over de indrukwekkende 
plechtigheid van 6 mei 2001, 
waarbij officiële vertegenwoordi
gers berouw betuigden namens de 
Bondsrepubliek. Aan allen brengen 
wij hier onze oprechte erkentelijk
heid. 

Uiteraard mogen wij niet nalaten 
onze kinderen Myriam en ldes van 
harte bij onze dankbetuigingen te 
betrekken. Zij lazen deze bijdrage 
na. Bovendien realiseerdeldes de 
lay-out, waarvoor hij veel tijd vond. 
Zijn hulp was hierbij onontbeerlijk. 
Wij zijn hem dan ook bijzonder 
dankbaar. 
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Inleiding 

Bij de aanvang van de Eerste 
Wereldoorlog werd, mede dank zij 
de overstromingen aan de IJzer 
einde oktober 1914, de opmars 
van de Duitse troepen gestuit. De 
Westhoek bleef vrij. 

Amper bekend is dat nog een 
ander 'morzel gronds', aldus de 
sappige woorden van een oude 
versie van het Belgische volkslied, 
aan de overweldiging ontsnapte. 
Veel BaarJenaren weten het: de 
gemeente Baarie-Hertog met haar 
volledig door Nederlands grond
gebied omringde 22 Belgische 
enclaves - maar niet het kerkdorp 
Zondereigen - bleef ongeschonden. 

De regio Turnhout werd pas op 27 
oktober 1914 definitief bezet en 
de grensovergangen werden vanaf 
4 november door de Duitsers be
waakt. Kolonel Drimborn fungeerde 
als 'Kreischef'1 . Op 3 november 
1914 maanden de Duitsers 
Henri van Gilse, burgemeester van 
Baarle-Hertog, om zijn gemeente 
over te dragen, wat deze resoluut 
weigerde.2 Een fraaie. gekleurde 
prent met rijmpjes in het Duits 
verwijst naar dit incident. Men ziet 
burgemeester Van Gilse, gezeten 
in zijn werkkamer. die knusjes een 
gesprek afluistert dat tussen de 
veldwachter en een Duitse 'Feldwe
bel' wordt gevoerd {afb. 00 I). 

Koning Albert I verzocht in februari 
1915 aan kapitein-commandant 
AEM {staf adjunct) Albert Wibier 
(afb. 003) voor het Belgische leger 
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Afb. 001. Schilderijtje uit het poëziealbum van Annie van 
Gil se 

Afb. 002. Bijhorende tekst van dhr. Huijnen, rijksveearts uit 
Turnhout 

een draadloze telegrafiedienst op 
te zetten. 

Al vóór de oorlog bleek de koning 
hevig geïnteresseerd te zijn in 
radio-experimenten. Hij steunde 
de oprichting van een radiozend
station in het Koninklijke paleis in 
Laken (1911-1914) door Robert 
Benedict Goldschmidt (niet te ver
warren met Paul Goldschmidt, van 

wie verder sprake) en Maurice Phi
lippson. Op 28 maart 1914 werd 
daar de eerste muziekuitvoering in 
draadloze telefonie gerealiseerd.3 

Voor de koning was kapitein
commandant Wibier geen onbe
kende. In 1911-1912 had hij 
hem opgedragen om in Belgisch 
Kongo tussen de hoofdstad Soma 
en Elisabathstad een net van 



Afb. 003. Kapitein-commandant 
Albert Wibier (collectie KML 
Est-1-636} 

radiotelegrafische verbindingen uit 
te bouwen, waar Albert Wibier en 
Robert Goldschmidt samen glans
rijk in geslaagd waren. Begin 1911 
had de koning Robert Goldschmidt 
al verzocht de mogelijkheid van de 
inrichting van draadloze telegrafie 
in Kongo te bestuderen.4 

Op 3 februari 1915 werd Wibier 
dus aangesteld om de TSF-dienst 
van het Belgische leger te organi· 
serenen op 24 maart 1915 werd 
hij benoemd tot directeur van deze 
dienst, 'directeur technique du ser
vice de la TSF Militaire Belge'.5 In 
1916 (veldtocht bij het Tanganika
meer) organiseerde Wibier de mili
taire TSF-dienst in Kongo, waarvan 
hij ook technisch directeur was.6 

De nieuwe militaire radiotelegrafi
sche dienst vormde een onderdeel 
van de genietroepen. Als kenteken 
droegen de manschappen op 
uniform en hoofddeksel, een genie
helm, met ineengevlochten letters 
'TSF' (Afb. 004}. 

Ir. J. Pierrard, eremajoor van de 
genie, beschrijft de wijze waarop 
commandant AEM Albert Wibier 
(na WO l bevorderd tot luitenant-

Afb. 004. TSF kenteken (collectie 
Geniemuseum, Jambes) 

generaal) zijn opdracht in België 
aan het front vervulde7• Die 
taak was bijzonder omvangrijk. 
Commandant Wibier moest de 
TSF-dienst als korps inrichten, 
de opleiding en uitrusting ervan 
organiseren, de dienst voorzien 
van een laboratorium, scholen, 
een werkplaats en gespecialiseerd 
personeel. In de samenstelling van 
zijn ploeg was Wibier volkomen 
vrij. Hij genoot daarbij de steun 
van Charles de Broqueville, Minis
ter van Oorlog. Wibier zocht jonge 
ingenieurs, beroepstelegrafisten, 
gespecialiseerde arbeiders en jeug
dige mensen met een middelbare 
opleiding. De technisch geschool
den fungeerden als monteurs, de 
telegrafisten als operators. 

Het laboratorium, de werkplaats 
en de opleidingscholen waren in 
de basis van Calais gevestigd.8 In 
het laboratorium werd wetenschap
pelijk onderzoek gedaan en werden 
proeven uitgevoerd. Daar werd het 
Belgische radiomateriaal ontwor
pen dat in de werkplaats werd 
gemaakt. Luitenant R. Braillard, 
van de 8t genie van het Franse 
leger, verzekerde de band met 
commandant (later generaal) G. 

Ferrié, de welbekende bevelheb
ber van de Franse TSF-dienst. In 
de werkplaats werd radiomateriaal 
gebouwd dat aan het Belgische 
front werd gebruikt. 

Pierrard beschreef alleen de ap
paratuur bestemd voor de grond
troepen en de vliegtuigen.9 Over 
de uitrusting van Baarie-Hertog 
schreef hij alleen dat daar in het 
geheim een 5kW-zender werd 
opgericht. 

In de technische school werd het 
personeel opgeleid in elektriciteit 
en draadloze radiotechniek, aange
past aan de gebruikte apparaten. 
In de morseschool werd het seinen 
met een morsesleutel aangeleerd, 
tot een snelheid van 18 à 25 
woorden per minuut. Ten slotte 
was er nog een school voor de 
dienst aan het front 

Afb. 005. Morsesleutel 

Vrijwel gelijktijdig met de oprich
ting van de TSF-dienst, vatte Paul 
Segers, Minister van Spoorwegen, 
Zeewezen, Posterijen en Telegraaf. 
het idee op om in Baarie-Hertog 
een radiotelegrafisch ontvangst
toestel op te stellen. Het was de 
bedoeling om vijandelijke berichten 
op te vangen. Op 29 januari 1915 
stelde hij dit voor aan zijn collega, 
Eerste Minister en Minister van 
Oorlog Charles de Broqueville. die 
het project steunde. Het Franse 
opperbevel drong in die richting 
aan.Io 
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Deel 1. MN 7 

'MN 7' zijn de roepletters van het 

militaire, draadloze Juister- en 

zendstation in Baarle·Hertog. 

1.1. Paul Goldschmidt 
('Ciermont'), spil van het 
project 

Paul Goldschmidt-Ciermont (Afb. 
006) genoot een opleiding als 
onderluitenant van de TSF-dienst, 
als burgerlijk (Vrije Universiteit 
Brussel) en als elektrisch ingenieur 
(lnstitut Montefiore, Universiteit 
Luik). 11 Hij was geboren op 28 
maart 1890 in Sint-Joost-ten-Node 
en overleed in Brussel op 27 febru· 
ari 1969. Op 4 juni 1914 vertrok 
hij naar Kongo voor rekening van 
de 'Service de la Télégraphie sans 

Afb. 006. Onderluitenant Paul 
Goldschmidt (collectie Claire Vasic
Goldschmidt-Ciermont) 
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Afb. 007. Pa ui Goldschmidt 
(8.1.176.90.137; © Koninklijk 
Legermuseum, Brussel) 

Fil'. Hoewel hij bij de aanvang 
van WO 1 als vrijwilliger dienst 
wilde nemen in het vaderland, 
moest hij in Kongo blijven voor de 
afwerking van de radiotelegrafische 
verbindingen met de in het oosten 
ingezette koloniale troepen. 

In januari 1915 keerde hij naar 
België terug waar hij door de 
Minister van Oorlog belast werd 
met de inrichting van het radiotele
grafische station in Baarle-Hertog, 
onder het bevel van commandant 
AEM A. Wibier. Hij werd be
noemd tot reserve onderluitenant 
van de genie. Later vroeg hij zijn 
overplaatsing naar het front. Met 
ingang van mei 191 7 tot het einde 
van de vijandelijkheden was Gold
schmidt er commandant van het 
Vierde TSF-peloton. Volgens zijn 
chef, commandant Albert Wibier, 
was hij een uitstekende ingenieur. 
Hij gaf blijk van grote kwaliteiten. 
Zijn eenheid deed prima werk aan 
de frontlinie.12 Hem werden het 
Belgische Oorlogskruis met twee 
bronzen palmen en het Military 
Cross verleend, evenals het Vuur
kruis en zes frontstrepen. 

0 p 1 december 1915 schreef 
commandant Albert Wibier aan 

Afb. 008. Paul Goldschmidt logeerde bij de familie van Gilse 



Afb. 009. Paul Goldschmidt rechts naast burgemeester 
van Gilse. Uit brieven blijkt dal hij op één van de 
burgemeesterdochters verliefd was. 

Duitsland doordat hij weigerde 
lijsten van werknemers af te geven. 
Hij werd dan ook op Duits bevel 
van al zijn functies bij het C.C.I. 
(Federatie van Kamers voor Handel 
en Nijverheid) ontheven. Aan een 
agent van de Engelse inlichtingen
dienst, Albert Sta i nier, verstrekte 
Goldschmidt belangrijke gegevens 

over de economische toestand in 
België. Met een geheime commis
sie bereidde hij het zogenaamde 
Sociale Pakt voor. 

Na W02 was het creëren en 
organiseren van de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid, welke in 
werking trad op I januari 1945, 
de kroon op het werk van Paul 
Goldschmidt. Tot in 1957 bleef hij 
administrateur-generaal van deze 
Rijksdienst. Hij speelde ook een 
belangrijke rol bij de ontwikkeling 
en het onderzoek in de metaalin
dustrie. Hij was tevens actief aan 
de Vrije Universiteit Brussel, waar 
hij ondermeer voorzitter was van 
de 'Commission d'Etudes Sociales 
de I'Association des lngénieurs' (A. 
I. Br.). Hij schreef veel weten
schappelijke studies, voornamelijk 
op het sociale vlak. Hij had een 
grote artistieke belangstelling, in 
het bijzonder voor muziek. Hij 
stond bekend als een goede en 
integere man, steeds bereid om te 
helpen. 14 

Ferdinand Goffart, consul-generaal 
van België in Vlissingen, dat Paul 
Goldschmidt een voortreffelijke 
ingenieur was, zeer rechtschapen 
en heel eerlijk ('un ingénieur de 
grande valeur, de caractère très 
droit et très honnête'). De opdracht 
waarmee hij in Kongo werd belast, 
had hij erg goed vervuld en hij had 
heel bekwaam de post van Baarie
Hertog opgericht. 13 

Afb. 010. Burgemeester van Gilse en Paul Goldschmidt 
bij de oprichting van de hoofdmast (8.1.176.12.2521; IC 
Koninklijk Legermuseum, Brussel) 

Na de Eerste Wereldoorlog vervulde 
Pa ui Goldschmidt een belangrijke, 
actieve rol in de industrie en op 
allerlei wetenschappelijk vlak. Hij 
was ondermeer lid van de 'As
sociation des Constructeurs de 
Belgique', later 'Fabrimétal', met 
als aandachtsgebied het sociale 
beleid. Hij was zeer sociaalvoelend 
en werd een pionier op sociaal 
gebied. Hij zocht naar inkom
stenbronnen voor werklozen en 
creëerde de eerste kassen voor 
kinderbijslag. Hij werd lid van de 
raad van beheer van het Nationale 
Crisisfonds, dat later de Rijksdienst 
voor Tewerkstelling werd. Tijdens 
de bezetting belemmerde hij de 
deportatie van werknemers naar 



Samen met zijn medewerkers en in 
nauw contact met zijn chef, com
mandant Albert Wibier, gaf Paul 
Goldschmidt gestalte aan het TSF
project in Baarle-Hertog. 

Dit weinig bekende verhaal vindt 
men in grote trekken terug in zijn 
brochure. 15 Deze werd in zeer 
beperkte oplage verspreid. Tussen 
de twee wereldoorlogen in werd 
de radiotelegrafiepost van Baarie
Hertog blijkbaar nog als 'geheim' 
beschouwd. Wij zullen van deze 
brochure en van de grotendeels 
daarop geïnspireerde literatuur 
gebruik maken en haar toelichten 
door middel van bronnenmateri
aal.l6 

1.2. Het opbouwen van MN 7 
-Chronologisch relaas 

1.2.1. Februari en maart 1915 

Op 6 februari 1915 werd com
mandant AEM Albert Wibier naar 
Le Havre gezonden om met de 
Minister van Spoorwegen de haal-
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Afb. 012. Ugging van het :~.endstation in de enclave Hl (B.R. Whyte, En 
territoire Beige, p. 209. Plan bewerkt door Herman Janssen) 

baarheid van het project te bespre
ken. De Minister van Buitenlandse 
Zaken, burggraaf Julien Oavignon, 
formuleerde diverse bezwaren. 

Leon de Paeuw, hoofd van het 
burgerlijke kabinet van Minister de 
Broqueville, geboren in Baarle-Her
tog, was al bezig met de vestiging 
van een vluchtelingenkamp in 
Baarle-Hertog. Op 14 maart 1915 
moest hij samen met ir. Paul Gold
schmidt, die gespecialiseerd was in 
radiotelegrafie, ter plaatse gaan.17 

Uiteraard diende alles met de sluier 
van de grootste geheimhouding 
bedekt te blijven; daarom nam 
Goldschmidt, die weldra fungeerde 
als hoofd van de radiotelegrafiepost 
van Baarle-Hertog, voor de buiten
wereld de schuilnaam 'Ciermont' 
aan. Dit was de familienaam van 
zijn moeder. Zo kon hij niet worden 
verward met zijn naamgenoot, 
radiopionier Robert Goldschmidt, 
wat meteen het einde van het 
project zou hebben betekend. Een 
andere ramp kon op het nippertje 

Afb. 011. Geboorteakte van Leon de Paeuw (gemeentearchief Baarle-Hertog, burgerlijke stand, •23 
november 1873) 
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Afb. 013. Kloosterhoeve (8.1.176.86.107; ~ Koninklijk 
Legermuseum, Brussel) 

voorkomen worden, toen op het 
telegraafkantoor van Baarie-Hertog 
een door de Fransen gezonden 
telegram onderschept werd, lui
dende (vertaald): 'De chef van de 
radiotelegrafiepost van Baerle-Duc 
·Materiaal op komst'. Prompt werd 
het naar de afzender teruggeseind, 
zogezegd omdat het voor Bar-le
Duc in Lotharingen bestemd zou 
zijn geweest .. . 

Het ideale perceel om de barak
ken met de zenderontvanger en de 
antennemasten te plaatsen, werd 
door burgemeester Henri van Gilse 
ter beschikking gesteld. Het lag 
aan de Hoogbraak bij de Klooster
hoeve (kadaster sectie C, nummers 
301 m2 en 301 p2). Het perceel 
was aan drie zijden door Neder
lands grondgebied omsloten (Afb. 
012). Bij een eventuele vijandelij
ke beschieting zouden bijna zeker 
granaten op Baarle-Nassau terecht
komen.'~ Dit konden Antoon van 
Tuijl, Herman Janssen en wijzelf 
vaststellen tijdens onze zoektocht 
op 10 februari 2007. 

De Paeuw werd er ook mee belast 
om samen met Goldschmidt een 
gasmotor als aandrijving voor de 
te bouwen wisselstroomgenerator 
te kopen, evenals de geschikte 
brandstof (antracietkolen). 

Bij de firma Stokvis en Zoon in 
Rotterdam vonden zij een Tan
gye gasmotor van 25 pk (Afb. 
016).19 De motor zou zogenaamd 
gebruikt worden als aandrijving 
voor een dynamo, met het oog op 
de verlichting van barakken voor 
Belgische vluchtelingen, waarvan 
de uitbreiding gepland was. In 
feite ging het om de gebouwen van 
de ontworpen TSF-post, waar de 
zware gasmotor moest dienen om 

Afb. 014. Kloosterhoeve, met op de voorgrond de akker 
waarop de zendmast stond 

Afb. 015. Kruispunt Chaamseweg, Hoogbraak en Nonnen
kuil. De kloosterhoeve bevindt zich achter dit woonhuis 



Afb. 016. Gasmotor 'Tangye patents Birminghan' (8.1.176.3.984; ©Koninklijk Legermuseum 
Brussel) 

de wisselstroomgenerator van de 
vonkenzender te doen draaien. 

Albert Wibier trachtte het nodige 
materiaal voor het bouwen van een 
volledige 5 kW sterke zender en 
ontvanger te vinden. De onder
delen zouden in Calais worden 
samengebracht en gecamoufleerd 
naar Londen worden gezonden 
om van daaruit naar Nederland te 
worden verscheept. De medewer
king van het Belgische consulaat
generaal te Vlissingen was daarbij 
onontbeerlijk. 

1.2.2. Stopzetting op 20 april 
1915 

Intussen kwam er een forse kink in 
de kabel. Het Belgische Ministerie 
van Buitenlandse Zaken had enor
me bezwaren tegen het project. 
Die werden in een nota vastgelegd. 
Volgens het Ministerie diende aan 
de Nederlarn:ise regering toestem
ming te worden gevraagd, wat 
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onvermijdelijk op een Nederlandse 
weigering zou zijn gestuit: het 
neutrale Nederland vreesde in de 
oorlog te worden meegesleurd. Het 
Belgische hoofdkwartier was het 
met dit standpunt eens en op 20 
april 1915 werd beslist om alles af 
te blazen.20 

Intussen had men de TSF-gebou
wen voltooid, was de gasmotor 
op een zware fundering geplaatst 
en een artesische put gegraven. 21 

Daarbij werd geprobeerd de Ne
derlandse overheid een rad voor 
ogen te draaien en haar te doen 
geloven dat het materiaal voor de 
verlichting inderdaad voor een 
vluchtelingenkamp bestemd was. 
Goldschmidt schreef op 18 maart 
191 5 echter dat de Nederlanders 
'ervan overtuigd waren dat wij 
iets anders Installeerden dan al
leen maar de verlichting van een 
vluchtelingenkamp'. Met het oog 
op de geloofwaardigheid van zijn 
verhaal kocht Goldschmidt een 

voorraad gloeilampen en liet ter 
plaatse een dynamo aankopen. 
Dit alles zou later, na de inwer
kingstelling van het radiostation, 
doorverkocht worden. 22 Het lossen 
van twee spoorwagons antraciet in 
het station werd door de Neder
landse overheid geweigerd omdat 
de invoer vanuit Nederland naar 
België verboden was. De steenko
len (brandstof voor de gasmotor) 
moesten dus in transit vanuit 
Groot-Brittannië in Baar1e-Hertog 
worden ingevoerd.23 Op 21 en 23 
maart 1915 kondigde Goldschmidt 
respectievelijk vanuit Londen en 
Baarie-Hertog de verzending aan 
van het zogenaamde verlichtings
materiaal. Hij gaf hierbij een gede
tailleerde opsomming van de zware 
en kleinere appa ratuur die vanuit 
Londen (deels in transit en deels 
via koeriers) zou worden verzonden 
naar burgemeester van Gilse. Ter 
plaatse zou men alles omtoveren in 
een 'poste à étincelles rares', een 
vonkenzen der. 



Afb. 017. Zicht op de Kloosterhoeve en de Chaamseweg. 
Ingenieur De Buyl kijkt toe 

Afb. 018 t/m 020. Het Installeren van de gasmotor Tangye, eind maart 1915 (8.1.176.3.981, 8.1.176.3.979 en 
8.1.176.3.980; ©Koninklijk Legermuseum Brussel) 

Afb. 021. Barakkenkamp van de 
Hoogbraak (8.1.176.13.2529; © 
Koninklijk Legermuseum, Brussel) 



Afb. 022. Hoogbraak 

Afb. 023. Barakkenkamp van de 
Hoogbraak, Nederlandse soldaat helpt 
bij de schilderwerken (8.1.176.3.987 
C Koninklijk Legermuseum, Brussel) 

Op 26 maart 1915 bracht Paul 
Goldschmidt ('Ciermont') verslag 
uit aan Albert Wibier over de stand 
van het werk in Baarle-Hertog. Het 
graven van de de artesische put en 
het bouwen van het postgebouw 
('maison-poste'), het fabrieksge
bouw ('maison-usine') en de loods 
('hangar') waren op dat moment 
bijna voltooid, net als het monte
ren van de motor. Alles zou op 30 
maart helemaal gereed zijn. Het 
gebouw van de TSF-post was 6 x 
4 m groot, het fabrieksgebouw 10 
x 4 men de loods ook 10 x 4 m.24 

De artesische put was 14 m diep. 
Goldschmidt had niets dan lof over 
ir. Gérard De Buyl, die met hem 

in Baarle de ploegkern vormde. 
De Buyl fungeerde als monteur, 
hij was met iedereen bevriend, 
viel niet op en kon geen argwaan 
wekken.25 

Op 29 maart 1915 schreef Wibier 
dat het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken stappen zou zetten om de 
invoer in transit van steenkolen, 
petroleum en bloem 'voor de Belgi
sche vluchtelingen' te bewerkstel
ligen. Voor het overbrengen van 
het materiaal zouden vele bodes 
vereist zijn. Wibier liet Goldschmidt 
vrij in het kiezen van de meest 
geschikte weg voor het overbren
gen van de ladingen vanuit Tilburg 

Afb. 024. Burgemeester van Gilse had een donkerblauwe Arlès uit Villeneuve (Fr.) met vier cilinders 
en zes zitplaatsen 



naar Baarle. Eventueel zou dat 
kunnen met de auto van Henri van 
Gilse 'met aan boord jonge meisjes 
tegen wier glimlach Nederlandse 
officieren geen weerstand zouden 
kunnen bieden'. Zoals verder blijkt 
uit de besproken 'note' van Wibier 
gaat het om de dochters van de 
burgemeester. 

Albert Wibier zou Alexandre Chaus
teur sturen, die in Kongo als opera
tor voor hem had gewerkt. Hij zou 
de details van het transport van 
de ladingen regelen en daarvoor 
op en neer reizen. Talrijke koeriers 
moesten worden ingezet.26 

1.2.3. Hervatting mei 1915 

Zoals hierboven aangestipt, 
scheen het project ten dode te zijn 
opgeschreven. Tot het Franse leger 
(kolonel Genie, 'nomen est omen'} 
op 23 mei 1915 aan Minister van 
Oorlog de Broqueville vroeg om in 
Baarie-Hertog een draadloze radiol
uisterpost en een radiogoniometer 
te plaatsen. Deze zouden voor het 
Franse leger interessante waarne
mingen kunnen doen. Dergelijke 
passieve rol zou men België nooit 
ten laste kunnen leggen.27 Daarom 
stelde Wibier op 25 mei 1915 
voor met het installatiewerk verder 
te gaan, maar van de post pas 
gebruik te maken met instemming 
van het departement van Buiten
landse Zaken.28 

Op 8 juni 1915 deelde het Minis
terie van Buitenlandse Zaken aan 
de Minister van Oorlog mee 'geen 
objecties meer te formuleren tegen 
het voltooien van de inrichting en 
de inwerkingstelling van de ap
paraten, mits het gebruik daarvan 
zou gestopt worden, mocht dit de 
betrekkingen tussen België en Ne
derland in gevaar brengen'. Reke-

ning houdend met de instemming 
van de Minister van Buitenlandse 
Zaken. besliste de Minister van 
Oorlog op 15 juni 1915 dan ook 
om 'het werk verder te zetten, met 
dien verstande dat men zich even
tueel zou neerleggen bij bezwaren 
over punten die de goede betrek
kingen tussen België en Nederland 
in het gedrang konden brengen'. 29 

een zend-, ontvangst- en goniome
terstation in te richten. Voorwaarde 
was dat het zendstation pas dan 
voor transmissie kon gebruikt 
worden, wanneer de Nederlandse 
regering zich daartegen niet zou 
verzetten. 

Daartoe moest men: 
- opnieuw stappen ondernemen 

Afb. 025. Binnengesmokkelde apparatuur voor de 
goniometer (8.1.176.3.986; ©Koninklijk Legermuseum 
Brussel) 

1.2.4. Transport van het 
materiaal (volgens Wibier) 

Op 8 oktober 1915 schreef com
mandant AEM Albert Wibier een 
nota waarin hij op chronologische 
wijze verduidelijkte hoe het project 
tussen 29 januari 1915 en 2 ok
tober 1915 praktisch gerealiseerd 
werd.30 

Een zend- en ontvangststation en 
een goniometriestation dienden te 
worden ingericht. Nadat Gold
schmidt en De Paeuw het terrein 
hadden uitgekozen en terwijl 
Wibier zich bezig hield met het op
sporen van het materieel, werd het 
project door de overheid gestopt. 

In juni 1915 werd door beide 
Ministeries. Buitenlandse Zaken 
en Oorlog, echter beslist het al 
aangevatte werk te hervatten en 

om de uitvoer van het materiaal 
vanuit Engeland te verzekeren en 
de toestemming voor de export 
van antraciet vanuit Nederland 
naar Baarie-Hertog te verkrijgen. 

- radiogoniometrisch materiaal 
verzamelen. 

- personeel voor de bediening van 
dit materiaal opleiden. 

- het montagepersoneel opnieuw 
verzamelen, omdat dit wegens 
de beslissing tot opschorting van 
20 april 1915 al was uitge
zwermd. 

De verwezenlijking van de punten 
2 en 3 werd door het Franse 
leger grotendeels vergemakkelijkt. 
Het zorgde voor de apparaten 
en liet Belgisch personeel bij de 
Franse diensten stage lopen. Het 
realiseren van het eerste punt 
bleek enorm lastig, omdat Groot
Brittannië intussen zeer ernstige 
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beperkingen had opgelegd tegen 
de uitvoer naar Nederland. Hoewel 
het zware materiaal al op 11 juli 
1915 in Londen was opgeslagen, 
werd pas op 27 juli de toestem
ming verleend dat zware materiaa l 
in te laden. Er diende nog een 
invoervergunning in Nederland 
te worden verkregen, alsook een 
vergunning om antraciet voor de 
gasmotor vanuit Nederland naar 
de enclaves uit te voeren. Alle 
formaliteiten werden vervuld alsof 
het ging om zuivere privébelangen, 
zonder enige tussenkomst van de 
Belgische regering. Er werd beroep 
gedaan op een expediteur, een 
transportagent en een ontvangende 
partij. Een waarborgsom werd be
taald om te beletten dat de lading 
uiteindelijk in Duitse handen zou 
geraken. 

Zoals wij hier verder met enkele 
stukken uit het dossier 'TSF Mi' 
van het KML staven, zag het 
scenario beschreven in de nota van 
Wibier, er praktisch als volgt uit. 
Het zware materiaal werd eerst fic
tief verkocht aan een Nederlandse 
ondernemer die vergelijkbare spul
len in zijn werkplaatsen gebruikte. 
Vervolgens werd alles aan een 
handelaar in oud ijzer doorver
kocht. Deze moest dit materiaal, 
gedemonteerd en vermengd met 
oud schroot, naar Baarie-Hertog 
brengen. 

Intussen werd het kleinere 
materiaal uit elkaar genomen tot 
onschuldig lijkende, gemakkelijk 
per koerier te vervoeren stukken. 
Daartoe moesten de koeriers een 
dertigtal keren vanuit Engeland 
via Nederland naar Baarie-Hertog 
reizen. Al naar gelang de aan
komst van de stukken, werden die 
opnieuw gemonteerd en zorgvuldig 
verborgen. 
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Afb. 026. In rieten manden binnengesmokkelde generator 
met nog te monteren onderdelen (8.1.176.13.2531; © 
Koninklijk Legermuseum Brussel) 

Denk niet dat de koeriers blijk 
dienden te geven van geniale 
vindingrijkheid om de bewaking 
die door de Nederlanders rond 
de enclaves werd uitgeoefend, te 
verschalken. Zo werden de zinken 
platen, nodig voor de aardleiding, 
rond het middaguur over de weg 
per kar binnengevoerd. De platen 
botsten tegen elkaar en brachten 
hierbij enorm gerammel teweeg. 
Dit stoorde de douanebeambten 
niet. Ze waren hun middagmaal 
aan het gebruiken ... 

Petroleum werd in kisten de 
enclaves binnengebracht. Toen 
douaniers de inhoud controleerden, 
vestigde men hun aandacht op 
enkele flessen met sterke drank 
en zo ontsnapte de petroleum aan 
hun argusogen. Allerlei erg breek
bare, niet uitneembare meetappa
raten werden per auto ingevoerd, 
dankzij de medeplichtigheid van 
de dochters van burgemeester van 
Gilse, tegen wie de Nederlandse 
officieren zich steeds erg voorko
mend toonden. 

'Nu het ganse materiaal aangeko
men is, kunnen de Nederlanders 
onmogelijk bewijzen dat het vóór 
de oorlog nog niet ter plekke was, 
maar werd binnengesmokkeld.' 
aldus Wibier. 

Paul Goldschmidt reisde begin 
augustus weer naar Baarle-Hertog. 
Van 26 tot 28 augustus 1915 
kwam een lading antraciet voor 
zes maanden de enclave binnen, 
ofschoon de expediteur de invoer
vergunning was kwijtgeraakt. Op 2 
september 1915 verliet het zware 
materiaal Londen. Op 18 septem
ber arriveerde het in Tilburg, op 22 
september stond het in de tuin van 
burgemeester van Gilse en werd 
het overgebracht naar de barakken 
om te worden gemonteerd. Op 2 
oktober 1915 arriveerden de mas
ten op het terrein en op 4 oktober 
1915 begon men met het opstellen 
van de antenne en het installeren 
van de post. 

Wibier voorspelde verder in zijn 
'note' dat op 10 oktober 1915 
de zender vermoedelijk bedrijfs
klaar zou zijn en dan contact zou 
opnemen met St-Pierre-Brouck. 31 

Daarna zou Wibier naar het Franse 
hoofdkwartier reizen, waar hij zou 
nagaan of het niet van kapitaal 
belang was om de door de go
niometers vastgestelde gegevens 
draadloos (per TSF) naar de betref
fende hoofdkwartieren door te 
sturen. Aldus zou door de Britse en 
Franse geallieerden ondermeer de 
koersrichting van zeppelins kunnen 
bepaald worden. Die informatie 
moest hen zo snel mogelijk berei-



ken. Wellicht zou de draadtelegra
fie in dit geval te traag werken. 

In ieder geval zou de post geen 
berichten verzenden vóór de minis
ter zijn zegen had gegeven. Als de 
Nederlanders daartegen wensten 
te protesteren, konden zij dit 
onmiddellijk doen: sinds 4 oktober. 
toen de antennemasten werden 
opgesteld, kenden zij het bestaan 
van het radiostation. Nederlandse 
officieren hadden trouwens onmid
dellijk gevraagd de post te mogen 
bezoeken, wat natuurlijk werd 
geweigerd. Na duchtig drankge
bruik kon luitenant V., chef van de 
douane, zelfs verklaren: 'Wij weten 
heel goed dat er een draadloze te
legrafiepost staat te Baarle-Hertog. 
Het deert ons niet, want dit station 
werkt niet tegen ons.' 

Voorts merkte Wibier in zijn 
'note' op dat de TSF-post van 
Baarie-Hertog waarschijnlijk op 
10 oktober 1915 berichten van de 
Duitsers kon opvangen, de richting 
van de vaste of mobiele TSF
toestellen van de vijand (U-boten 
en zeppelins) kon bepalen en aan 
het Ministerie van Oorlog belang
rijke inlichtingen kon doorgeven. 
Tot nader bericht zou de werking 
van de post beperkt blijven tot de 
punten 1 en 2. 

Bovendien bedankte hij comman
dant Mage32 in Folkestons en Gof
fart, consul-generaal van België in 
Vlissingen, voor de gewaardeerde 
bijstand. Tot slot trok hij de aan
dacht van de Minister van Oorlog 
op de toewijding, de discretie, het 
verstand en de schranderheid die 
door het personeel van de TSF in 
Baarie-Hertog werden betoond, 
vooral door de chef, onderluitenant 
Paul Goldschmidt. 

Afb. 027. Zeppelins bombardeerden geallieerde landen. 
Goniometers bepaalden hun koers, zodat het mogelijk werd 
om hiertegen op te treden. 

1.2.5. Transport van 
het materiaal (volgens 
Goldschmidt) 

Het relaas van Wibier stemt goed 
overeen met de verslagen en brie
ven van Goldschmidt.33 We weten 
dat al het materiaal. behalve de in 
Nederland gekochte motor, naar 
Engeland verscheept werd vanuit 
de Belgische basis van Calais. 
Ingenieur Gaston Victor Adelin Ma
thieu werd belast met het transport 
vanuit Engeland naar NederlandY 
De richtlijnen luidden: 'De valiezen 
met apparaten moesten worden ge
dragen of verzonden naar de heer 
Eetars te Folkestone. Deze persoon 
was ervan op de hoogte gesteld dat 
alle verzendingen ontvangen van 
de heer Bézerie, samen met de di
plomatieke briefwisseling moesten 
gebracht worden naar het Consu
laat te Vlissingen. Van daar uit zou 
het materiaal van Vlissingen naar 
Tilburg worden gedragen door de 
gebruikelijke koeriers. En daar
vandaan zou het materiaal op de 
veiligste manier in Baarie-Hertog 
moeten aankomen.' 

Alternator, hulpgenerator ('excita
trice'), transformator, vonkenbrug, 

klossen, condensatoren en tril 
lingskring waren de basiscompo
nenten van de voor Baarie-Hertog 
bestemde zendapparatuur. Een 
burger in de 21e eeuw, de eeuw 
van de miniatuurelektronica, kan 
zich moeilijk inleven in die 'primi
tieve' zendtechniek. Een vonken
brug (in diverse typen) bestond 
uit elektroden, waarvan het ene 
uiteinde met een antenne verbon
den was, het andere met de aarde. 
Een door een motor aangedreven 
wisselstroomgenerator (alternator} 
met een op dezelfde as gemon
teerde hulpgenerator ('excitatrice'. 
een dynamo voor gelijkstroom), 
vormde de stroombron. Het circuit 
van de zender omvatte verder 
een transformator, klossen en een 
batterij condensatoren. Door het 
indrukken van een morsesleutel 
werd hoge voltage wisselstroom 
doorgelaten die een voldoende 
groot spanningsverschil tussen de 
antenne en de aarde veroorzaakte. 
Hierdoor werden vonken opgewekt, 
de antenne ontlaadde zich, oscil
leerde en stuurde een 'gedempte 
golventrein' de ether in. Het geluid 
kon door radio-ontvangers (in die 
periode meestal voorzien van kris
taldetectoren) worden opgevangen 
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en door operatoren in hun koptele
foon in morsecode worden gehoord 
en ontcijferd. Het fenomeen kan 
worden vergeleken met de hoor
bare golven, veroorzaakt door niet 
ontstoorde bougies van een ben
zinemotor. Het principe van een 
dergelijk draadloze telegrafietoestel 
is op schetsen uiteengezet in de 
overdruk van Guido De Jongh.3s 

Mathieu deelde op 3 juli 1915 
uit Londen mee dat in koffers te 
verzenden zijn: 'een dynamo met 
hulpgenerator en reostaten, zonder 
sokkel. De rest zal volgen (sokkel, 
transformator, blazer, blazermotor, 
olie en marmeren bord)'. Nergens 
schreef hij iets over een verzending 
van zijn 'éclateur dissimilaire', de 
'vonkenbrug Mathieu' waarvoor 
hij bij het Britse octrooibureau een 
patent kreeg.36 

Britten.37 Alles zou als 'elektrische 
verl ichti ngsa pparaten' worden 
verzonden. Mathieu vermeldde 
daarbij dat een stroman was 
gevonden en dat de firma Furness 
Holland de machines zou bezorgen 
bij een zekere Majoie in Tilburg.3a 
Later kondigde Paul Goldschmidt 
aan dat de alternator met toebe
horen vermoedelijk op 2 augustus 
zou vertrekken. Op 4 augustus en 
op 14 augustus 1915 bleek de 
alternator nog niet in Baarie-Hertog 
te zijn gearriveerd. Al het overige 
materiaal was al op 12 augustus 
binnengekomen.39 Op 17 augus
tus 1915 schreef Goldschmidt 
aan Wibier: 'Het monteren wordt 
regelmatig voortgezet. De trillings
kring (circuit oscillant), het bord 
(tableau) en de onderdelen zijn 
afgewerkt. Ik heb een klep (volet> 
laten plaatsen op de kegelvormige 

Afb. 028. Een TSF-operator (mogelijk Alexandre Chausteur) 
poseert bij zendapparatuur die in het barakkenkamp op de 
Hoogbraak klaarligt 

Zoals al vermeld in de nota van 
Wibier, stipte Paul Goldschmidt 
aan dat vergunningen moesten 
worden verkregen van zowel de 
Britse overheden (uitvoer) als van 
de Nederlandse Overzee Trust (in
voer). Alexandre Chausteur. die al 
in Kongo voor Wibier had gewerkt. 
deed daartoe het nodige bij de 
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vonkenbrug (éclateur-cöne), die 
er geen had.' Hieruit volgt dat al 
tussen 14 en 17 augustus de alter
nator met onderdelen waarschijn
lijk was gearriveerd. Goldschmidt 
beschreef in zijn brochure de pit
toreske wijze waarop een en ander 
Baarie-Hertog binnengesmokkeld 
werd, in een met groenten geladen 

hondenkar.40 Volgens wat hier
boven vermeld is uit de nota van 
Wibier, is het zware materiaal pas 
op 22 september 1915 in de tuin 
van de burgemeester samenge
bracht. 

Wibier vermeldde 'diverse beno
digdheden'.41 Het betreft onder
meer dynamo's van 60 A en 15 A 
met reostaten, een motor van 114 

pk, reostaten voor het laden van 
de accumulator, zinken platen, een 
koptelefoon. batterijen, een trans
formator, draad, materiaal voor de 
pylonen. enzovoort. Zestig m2 zink 
voor de aardleiding, ingevoerd door 
De Buyl, werden in een kar vanuit 
Tilburg naar burgemeester Van 
Gilse gebracht. De kar bracht een 
vreselijk metaalgerammel voort. 
Zoals Albert Wibier het schreef in 
zijn nota kwamen de Nederlandse 
douaniers desondanks niet uit hun 
wachtlokaal: zij waren aan het 
lunchen.42 

Op 4 augustus 1915 schreef Paul 
Goldschmidt aan de consul-gene
raal in Vlissingen dat hij de plaats 
had kunnen bepalen die bestemd 
was voor de goniometerpost 43 Op 
6 augustus 1915 schreef Mathieu 
dat de goniometer volgens De 
Buyl goed was aangekomen op de 
eerste etappeplaats (VI i ss i ngen ?) . 44 

Die apparatuur werd blijkbaar 
geleverd door het Franse leger, dat 
daarin gespecialiseerd was. 

Palen voor de antennes werden 
niet vanuit Calais en Engeland naar 
Nederland verscheept. De Buyl 
kocht de nodige scheepsmasten en 
wantkabels in Zaandam.45 

De voornaamste brandstof bestond 
uit antracietkolen, bestemd voor de 
gasmotor. In dit verband hadden 
de Nederlanders in het station van 



Afb. 029. Op het perceel achter dit woonhuis werd het 
goniometrische zendstation opgericht 

Afb. 030. Op de aangeduide plaats bevindt zich het 
fundament van één van de masten voor de goniometer. 
Waarschijnlijk is het een bijmast. 

Baarle al treinwagons geblok
keerd, geladen met in Nederland 
aangekochte antraciet. Inderdaad. 
uitvoer van dergelijke stoffen vanuit 
Nederland naar België was ver
boden. Om dit te omzeilen moest 
antraciet in transit door Nederland 
vanuit Engeland naar Baarle wor
den vervoerd. Diverse formaliteiten 
moesten in Engeland en Nederland 
worden vervuld om vergunnin-
gen te verkrijgen. De kolen werd 
verscheept via de firma Furness. 
waarvan De Buyl zogezegd een 
werknemer was en de Nederlandse 
Overzee Trust werd ingeschakeld. 
Vergunning werd verkregen voor 
15 ton antraciet. 

Helaas had Furness de vergun
ning verloren, zoals ook gemeld 
in de 'note' van Wibier. Omdat het 
onbegonnen werk en tijdrovend 
was om een nieuwe vergunning 
aan te vragen, werden de kolen 
gewoon op spoorwagons geladen 
en naar Baarle gereden. Zonder 
enig probleem van de Nederlandse 
controleambtenaren. laadde een 
zekere 'Kim' (volgens Goldschmidt 
een lid van een bekende onderwe
reldtamiliel op 28 augustus 1915 
en de daarop volgende dagen de 
antraciet in een kar. Via omwegen 
werden de kolen uiteindelijk naar 
de loods van de draadloze tele
grafiepost gebracht en gelost. Uit 
een spleet in de kar was onderweg 
kolenstof ontsnapt, wat met een 
zwarte streep op de weg het traject 
van de kar aftekende ... zonder 
Nederlandse reactie.4 6 

Een kist met vijftien flessen petro
leum werd aangevoerd. Men trok 
de aandacht van de Nederlandse 
douaneambtenaren naar de in die 
kist gestopte flessen sterke drank 
waarop zij werden getrakteerd. 
Zoals ook opgemerkt door Wibier 

van wirskaante 2010/MN 7 23 



in zijn nota werden de petroleum
flessen niet bekeken.47 

Olie en benzine (voor het starten 
van de gasmotor) arriveerden even
eens in Baarle-Hertog. 

In de archieven is er uitdruk-
kelijk sprake van springladingen 
(explosieven), te weten in een brief 
van Goldschmidt van 4 augustus 
1915. Hij heeft het over 'tonite', 
een springstof die ondergronds 
opgeslagen werd. Later kwam dit 
opnieuw te berde, toen geruchten 
rondgingen over een mogelijke 
Duitse aanslag op de enclaves. 
Men wilde het goedje gebruiken 
om in dat geval de radio-installatie 
in de lucht te laten vliegen.4s 

Op 8 september 1915 was 
de delicate laatste verzending 
geregeld. Mathieu kondigde aan 
op 9 september naar Folkestene 
te zullen gaan voor de expeditie 
van een diplomatieke koerier met 
compromitterende stukken, alsook 
met revolvers en patronen.49 

1.2.6. Het oprichten van de 
antennemasten 

Paul Goldschmidt vat het oprichten 
van de antennemasten gedegen en 
kernachtig samen in zijn brochu
re.50 Grondige technische gegevens 
over zender en ontvanger treft men 
daar echter niet aan. Wel preciseert 
hij dat de zender voorzien was 
van een vonkenbrug met dub-
bele kegels en regelbare afstand. 
De kenmerken hiervan kwamen 

Afb. 031 t/m 034. Het 
aanvoeren en bewerken van 
de masten (8.1.176.12.2506, 
8.1.176.12.2501, 8.1.176.87.113 
en 8.1.176.87.115; © Koninklijk 
Legermuseum, Brussel} 
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overeen met die van de zenders in 
laken. Het systeem wekte in de 
antenne een enkele golf op. 
De condensatoren bestonden uit 
een batterij zinken platen tussen 
glasplaten, samengebundeld in 
een oliebad. Het ontvangstma-

teriaal werkte met kristaldetec
toren en koptelefoons; pas later 
zijn radiolampen als versterkers 
ingezet. Voor de hoekmetingen 
(goniometer} beschikte men over 
een uitstekende, heel bijzondere 
ontvangstdoos. 

Met veel waardering beschreef 
Goldschmidt verder de samenstel
ling van de technische ploeg onder 
wie ir. Mathieu, de hoofdoperator 
Chausteur en ir. De Buyl. 
In Zaandam had De Buyl, zoals 
eerder gemeld, een veertigtal 

Afb. 035 t/m 036. Het ingraven van de aardleiding (8.1.176.12.2500, 
8.1.176.89.127; © Koninklijk Legermuseum, Brussel) 
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houten palen (scheepsmasten) 
van 18 m lang gekocht en hij 
had er de nodige metalen kabels 
besteld, nodig voor de verankering 
van de palen. De houtlading werd 
per spoorwagons naar Baarle 
vervoerd en daar gelost, onder de 
soezerige ogen van Nederlandse 
militairen en het stationspersoneeL 
Het hout werd met karren naar de 
radiopost vervoerd. Die moesten 
een groot aantal keren tussen het 
station en de bestemming heen en 
weer rijden. 51 Op 2 oktober 1915 
lagen de palen op het terrein en 
's anderendaags 3 oktober bracht 
men die naar de daartoe bestemde 
plaatsen.52 Nederlandse soldalen 
keken toe. 

Op 4 oktober werkten vijf mannen 
aan de uit te graven aardleiding, 
wat op 6 oktober voltooid was. 
De afmetingen van de 3,50 m 
diepe kuil waren 4,50 m x 9 m. 
Over een oppervlakte van 30 m2 
werden er zinken platen voor de 
aardleiding gesoldeerd en inge
graven. De aansluitingen werden 

geplaatst en de kuil dicht gemaakt. 
De bokkenpoten, bestemd voor het 
oprichten van de pyloon van 40 m, 
werden opgesteld. 
Op 7 oktober is de eerste kleine 
pyloon van 16,50 m omhoog
getrokken. De put voor de grote 
pyloon werd uitgegraven, een 
tweede kleine pyloon opgericht. 
Nederlandse officieren keken toe. 53 

Op 8 oktober werden de vier kleine 
pylonen opgesteld. Goldschmidt 

Afb. 037 ttm 039. Het 
ingraven en solderen van de 
aardleiding (8.1.176.12.2497, 
8.1.176.12.2503 en 
8.1.176.90.135; © Koninklijk 
Legermuseum, Brussel} 



Afb. 040 t/m 044. Het oprichten van een bijmast aan 
de poort van het barakkenkamp, met de hulp van 
Nederlandse soldaten (8.1.176.12.2519, 8.1.176.89.133, 
8.1.176.12.2499, 8.1.176.12.2520 en 8.1.176.12.2508; 
© Koninklijk Legermuseum, Brussel) 



voegde hieraan toe: 'Een ploeg 
Nederlandse soldaten in uniform 
heeft ons hierbij geholpen. Ik zal u 
de foto's opsturen. Waarom is het 
hoofdkwartier zo bang? Weliswaar 
zijn de Nederlandse officieren 
ietwat op hun hoede.'54 

rechtopstaande, vaste bokken
poten. Het resultaat was dat het 
bovenste gedeelte doorzakte en de 
twee onderste pyloonpoten braken 
(zie Afb. 046, bovenaan en Afb. 
047 Vm 050). Goldschmidt repa
reerde de pyloon zoals geschetst 

--

(Afb. 046, linksonder) en liet hem 
optrekken door middel van op de 
voeten draaiende bokkenpoten 
(Afb. 046, rechtsonder en Afb. 
051 Vm 054).56 In zijn brochure 
schreef hij dat een Duits draadloos 
toestel, dicht bij de grens. in cijfer
taal gecodeerde melding maakte 
van het ongeval. Duitse officieren 
op het dak van het grensstation 
van Weelde hadden trouwens het 
gebeuren met kijkers gadegesla
gen. 

Uiteindelijk werd de grote pyloon 
van 43 mop 14 oktober 1915 
rechtgetrokken. De daartoe ge
bruikte bokkenpoten waren 16 m 
lang. Vier palen van 18 m stonden 
aan de vier hoeken, tot steun van 
de uiteinden van de antenne. De 
wanten werden geplaatst en gere
geld op 15 oktober. Bij het hijsen 
sprong de antenne stuk. Pas op 
zaterdag 16 oktober 1915 om vijf 
uur 's middags was het opspannen 
van de antenne beëindigd. 57 

Afb. 045. Bijmast met antenne (collectie Anne·Nelly 
Perret·Goldschmidt-Ciermont) 

Het optrekken van de grote pyloon 
voor de zender en ontvanger liep 
echter niet van een leien dakje, 
aldus Goldschmidt in zijn brief van 
11 oktober 1915 (voorzien van 
tekeningen). 55 Daarin beschrijft hij 
hoe het verkeerd afliep en hoe hij 
het probleem oploste. 

Het werk werd uitgevoerd door 
monteurs van de PTT, onder de 
leiding van Nijs. Goldschmidt had 
gesuggereerd de grote pyloon sa
men te stellen uit drie boven elkaar 
geplaatste palen. De monteurs 
stelden echter een pyloon met 
vijf rondhouten samen en trokken 
dat geraamte op door middel van 
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I l 
Afb. 046. Schetsen van Paul Goldschmidt in een brief van 
11 oktober 1915. Bovenaan: foutief rechttrekken van de 
grote antennemast. Linksonder: reparatie. Rechtsonder: 
tweede poging. {documentatiecentrum KML, dossier TSF 
Militaire) 



Afb. 050. Eerste poging voor het optrekken van de grote antennemast, met de 
foutieve bokkenpoten (collectie Anne-Nelly Perret-Goldschmidt·Ciermont) 

Afb. 047 t/m 049. Eerste poging {8.1.176.86.108, 8.1.176.89.126 en 
8.1.176.12.2510; ©Koninklijk legermuseum, Brussel) 
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Afb. 051. Tweede poging, met de 
goede bokkenpoten (6.1.176.88.120; 
© Koninklijk Legermuseum, Brussel) 

Afb. 052. Tweede poging, met de 
Kloosterhoeve op de achtergrond 
(collectie Anne-Nelly Perret
Goldschmidt-Ciermont) 

Afb. 053. (8 .1.176.87.119; C> 
Koninklijk Legermuseum, Brussel) 
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Afb. 054. Tweede poging, met de Chaamseweg op de 
achtergrond (8.1.176.86.112; ©Koninklijk Legermuseum, 
Brussel) 

/ 

Afb. 055. Tweede poging (8.1.176.87.118; ©Koninklijk 
Legermuseum, Brussel) 

Afb. 056. (8 .1.176.12.2507; lP Koninklijk Legermuseum, 
Brussel} 



Afb. 057 t/m 059. Willem Nijs 
klimt in de mast {8.1.176.89.132, 
8.1.176.88.125 en 8.1.176.88.122; 
© Koninklijk Legermuseum, Brussel) 

Afb. 060. De hoofdmast staat recht (8.1.176.12.2522; ©Koninklijk 
Legermuseum, Brussel) 

Afb. 061. De hoofdmast, met op de achtergrond de St.· 
Remigiuskerk en het klooster van de broeders der christelijke 
scholen {8.1.176.12.2509; ©Koninklijk Legermuseum, 
Brussel) 
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Afb. 062. Links kijkt Paul Goldschmldt aandachtig toe 
(8.1.176.88.124; © Koninklijk Legermuseum, Brussel) 

Afb. 064. Oe antenne is omhoog gehesen 
(8.1.176.12.2518; ©Koninklijk Legermuseum, Brussel} 
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Afb. 063. Paul Goldschmidt draagt de antenne 
(8.1.176.89.129; ©Koninklijk Legermuseum, Brussel) 

De verbinding met het frontnet 
werd tot stand gebracht op 17 
oktober 1915. Aan het radiostation 
Baarie-Hertog werden de roeplet
ters MN 7 toegekend. ~s Gold
schmidt kon in zijn aantekeningen 
de exacte golflengte van MN 7 niet 
terugvinden. Volgens wat hij in zijn 
brochure schrijft en zich kon herin
neren zou die golflengte rond 1200 
m hebben gelegen. Op 25 oktober 
1915 schreef hij aan Wibier 
dat volgens de golflengtemeter 
('ondemètre') de golflengte van de 
uitzending 1280 meter bedroeg. 
Dit zou in strijd zijn geweest met 
het cijfer opgegeven door Wibier, 
1500 m.~9 

De goniometerobservatiepost met 
antennemast werd 'enkele dagen 
later' geïnstalleerd. Volgens onze 
terreinverkenning op 10 februari 
2007 lag de goniometerinstal-
latie aan de Pastoor de Kater
straat, achter huisnummer 33. 
De goniometerpost was eveneens 
voorzien van een antennemast van 
40 m, geplaatst op een behoor
lijke afstand van de hoofdpost om 
interferenties te vermijden. Over 



de goniometerpyloon weten wij 
alleen dat Goldschmidt hem niet zo 
zwaar wilde maken als die van de 
hoofdpost, zodat meer kabels nodig 
zouden zijn voor de verankering.60 

De opstelling van deze pyloon zou 
op 24 september worden gestart. 
In een verslag van november 
leest men dat de ramen ('cadres') 
afgewerkt waren op zaterdag 6 
november om 18.00 uur en dat de 
barakken (van de goniometer) toen 
nog niet volledig voltooid waren. 

Afb. 065. Voorbeeld van een 
radiogoniometrisch station, in 1922 

Een goniometertest werd op 
zondag 7 november van 09.00 
tot 22.00 uur verricht. Resultaten 
volgens Goldschmidt: 'Wij horen 
zeer sterk Norddeich, Keulen, 
Scheveningen en Amsterdam. 
Overdag ('de jour?') is er een vol
ledige uitdoving ('des extinctions 
complètes'l voor de sectoren van 
4° tot 8°(. .. ).'61 

Maandag 8 november werd benut 
voor de verbetering van de ramen 
en om het luistersysteem te instal
leren. Het eerste proces-verbaal 
van opname zou op 9 november 
vertrekken.62 Op 10 november 

1915 noteerde Goldschmidt voor 
de 'Service Goniométrique' dat de 
metingen begonnen waren op 9 
november te 16.00 uur. Hevige 
rukwinden hadden de constate
ringen bemoeilijkt en de ramen 
misschien lichtjes vervormd. 63 

Op 12 november 1915 schreef 
Goldschmidt aan de consul-gene
raal in Vlissingen dat het instal
leren gereed was. Hij nodigde hem 
uit de installaties met een bezoek 
te willen vereren.64 

Rond einde oktober 1915 werd 
een telegraaflijn aangelegd tussen 
de hoofdpost. de goniometer-
post en het telegraafkantoor. De 
ontvanger der PTI, C.J. Loos, bleek 
hiervan niet gediend te zijn en liet 
dit weten aan zijn bestuur.65 In 
1916 zorgde men ervoor dat het 
Belgische telegraafkantoor, waar
mee de TSF-post verbonden was, 
dag en nacht open bleef. Desnoods 
kon dan ook het radiotelegrafische 

station rechtstreeks contact opne
men met de Belgische ambassade 
in Den Haag.66 De telegraaflijn lag 
uitsluitend op Belgisch grondge
bied. 

Na het plaatsen van de hoofdmast 
werd door W.C.L. Nijs een lange 
neus naar de vijand gemaakt: aan 
de top van de hoofdmast hees hij 
de Belgische vlag.67 Duitse wacht
posten op het dak van het grens
station konden die waarnemen. 

1.2.7. Het TSF-station na de 
inwerkingstelling 

De situering van het TSF-station is 
geschetst op de plattegrond van de 
VVV-Baarle-Hertog-Nassau, zoals 
bewerkt door L. Malvozen in zijn 
artikel (o.c.) opgenomen.~X~ De 
zend- en ontvangstpost stonden op 
nr. 11 A, de goniometerpost op nr. 
11 B. Het terrein is tevens afge
beeld op een tekening, gevoegd bij 
een officiële brief van Wibier aan 

Afb. 066. Telegraaflijn tussen het zendstation 'A', de 
goniometerpost '0' en het post- en telegraafkantoor van 
Baarie-Hertog '8' (documentatiecentrum KML, dossier TSF 
Militaire) 



de Minister van Oorlog69 (Afb. 066 
en 089), met de juiste locatie van 
de TSF-post, het huis van burge
meester van Gilse, de goniometer
post, het traject van de telegraaflijn 
en het postkantoor. Oe Nederland
se afrastering rond het Belgische 
TSF-station is ook getekend. 

Wij weten al dat de zender en 
ontvanger voorzien was van een 
40 m hoge pyloon. met aan de 
top vier kleine ra's. ledere ra was 
het vertrekpunt van drie parallel 
lopende antennedraden, circa 75 
m lang. Deze draden, schuin naar 
onder gespannen, waren gekop
peld aan ra's die aan de bovenkant 
van 18 m hoge palen bevestigd 
waren. Deze palen stonden geplant 
in de vier hoeken van het door 
Goldschmidt geschetste perceel.7° 
Deze aanpassing aan de 'para
pluantenne' was nodig omdat de 
verankering van de wanten niet op 
neutraal Nederlands grondgebied 
mocht bevestigd worden. 

Oe hoofdpyloon met bijmasten is 
prachtig afgebeeld op een aquarel 
van Frans Willems (Afb. 084).71 

Afb. 068. Grote antennemast en barakken (collectie Ir. J. 
Boone) 

Deze pyloon en bijmast, alsook de 
barakken, komen ook voor op twee 
foto's, vermoedelijk uit 1917 of 
1918 (Afb. 068 en 06972) . Op één 
van die foto's (Afb. 069) ziet men 
naast de poort een kleine mast, 
evenals op een andere foto (Afb. 
045)73. 

Paul Goldschmidt vestigde de aan
dacht op het feit dat de vier kleine 
palen vlak naast de Nederlandse 
grens waren geplaatst en dus niet 
met wanten konden gesteund 
worden. Om te vermijden dat die 
palen bij stormweer schade zouden 
oplopen, werden ze met schoren 

Afb. 067. Grote antennemast en barakken (8.1.176.12.2527; © Koninklijk Legermuseum, Brussel) 
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Afb. 069. Voor de barakken staat een bij mast, met een dwarshout ter versterking (collectie ir. J. Boone} 
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Afb. 070. Schets door Paul Goldschmidt van een bijmast 
met versterkingen, In een brief van 18 november 1915 
(documentatiecentrum KML, dossier TSF Militaire) 

('jambes de force'), extra wanten 
('haubans') en dwarshouten (Afb. 
070) versterkt.74 Dergelijke paal
structuur komt voor op een foto 
(Afb. 069). 

Wij konden geen afbeeldingen vin
den van de mast en de gebouwen 
van de radiogoniometer. 

Het is voor een leek een zeer 
lastig, vaak onmogelijk karwei om 
de technische uitrusting, zoals 
fotografisch afgebeeld, te bepa I en. 
Het is niet altijd duidelijk welke 
apparaten zijn afgebeeld. Waar het 
kon, hebben wij dan ook beroep 
gedaan op specialisten. Hierna 
volgen in de aangehaalde teksten 
hun interpretaties. 

- De eerder vermelde gasmotor 
'Tangye' van 25 pk, gekocht in 
Rotterdam (Afb. 071 en 072).75 

Op de foto ziet men de zijkant van 
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Afb. 071. Gasmotor Tangye 
(8.1.176.12.2525, ©Koninklijk 
Legermuseum Brussel} 

Afb. 072. Machinekamer 
met gasmotor Tangye 
(Documentatiecentrum KML, dossier 
TSF Militaire) 

het zware vliegwiel van de motor 
die op een betonnen sokkel ge
monteerd is. De motor diende als 
aandrijving voor de alternator van 
de vonkenzender. 

- Generator voor een vonkenzender 
(Afb. 07376 en 074). Wissel
stroomgenerator voor een vonken
zender'77 volgens Wolfgang Thelen 
(Deutsches Technik Museum Ber
lin). 'AC alternator en OC generator 
op dezelfde as gemonteerd' volgens 
prof. em. Charles (Koninklijke Mi· 
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litaire School). De generatorgroep 
komt overeen met een foto uit het 
artikel van Victor Boin.78 Men ziet 
duidelijk de drijfriem waarmede 
de gasmotor de generator doet 
draaien. Het onderdeel rechts op 
de foto is de hulpgenerator ('excita-

trice'), een dynamo die met gelijk
stroom de inductorwikkelingen van 
de rotor (draaiend gedeelte) in de 
alternator (links op de foto) voedt 
en die door inductie wisselstroom 
in de stator (vast gedeelte van de 
alternator) verwekt. 

Afb. 073. Generator voor vonkenzender (collectie Ir. J. 
Boone) 

Afb. 074. Generator voor vonkenzender (8 .1.176.12.2526; 
©Koninklijk Legermuseum Brussel) 

Afb. 075. Ontvangsttoestel en onderdeel 
goniometerontvanger (collectie ir. J. Boone) 



- Ontvangsttoestel (Afb. 075)79, 

volgens W. Thelen en prof. Charles. 
Eerstbedoelde ziet op de console80 

'een tikker verbonden met een te
legraafrelais', de tweede ziet daarin 
'een telegrafische ontvanger, genre 
cohéreur de Branly'. Rechts op de 
tafel is er volgens laatstgenoemde 
'een goniometer ontvanger met ge
kruiste ramen'. Op 7 oktober 1917 
schreef ir. Boon€ (dan hoofd van 
het TSF-station van Baarle-Hertog) 
een relaas over een blikseminslag 
die aan een goniometer schade 
veroorzaakte. 81 Daarbij tekende 
hij een summiere schets. Deze 
stemt min of meer overeen met de 
afbeelding van het toestel rechts op 
de foto. 

- Ontvangsttoestel (Afb. 076).82 

W. Thelen beschrijft enkele 
onderdelen en veronderstelt dat 
het een 'tweekringenontvanger'Bl 
is. Rechts ziet hij ondermeer een 
morsesleutel, een schakelbord voor 
de zendergenerator. In een vorige 
mededeling interpreteerde hij het 
toestel rechts voor de morsesleutel 
als een onderdeel van de gonio
mate~ 'voor richtingbepaling'. 
Dit laatste stemt overeen met de 
mening van prof. Charles. 

Afb. 077. Oit toestel stond 
blijkbaar naast de tafel opgesteld 
(8.1.176.12.2524; ©Koninklijk 
legermuseum Brussel) 

- 'Ontvangsttoestel' (Afb. 078)85 , 

volgens W. Thelen. Hij bemerkte 
linksboven op de foto een 'drie 
radiolampen audiofrequentiever
sterker'86, onderaan links 'een 
tweekringendetector'. 87 Da mi en 
Truffaut (Frankrijk) identificeerde de 

Afb. 076. 'TWee kringen ontvangsttoestel. Rechts op de tafel 
een onderdeel van de goniometer (collectie ir. J. Boone) 

versterker links bovenaan als 'een 
toestel, sinds 1915 in gebruik bij 
de Franse militaire radiotelegrafie 
(commandant Gustave Ferrié)'. 
Blijkbaar ging het om een 'model 
3 TER', uitgerust met triode-radio
lampen, 'type TM'. Deze mening 
over de versterker is bevestigd door 
de Fransman Aimé Salles. Hij heeft 
zich gespecialiseerd in de studie en 
het inventariseren van oud Frans 
militair radiomaterieeL Het naast 
de versterker afgebeelde toestel is 
voor hem een 'Franse zender van 
het type E3'. 

Afb. 078. Ontvangsttoestel met 
versterker 3 TER en zender E3 van 
Franse makelij (collecties Anne-Nelly 
Perret-Goldschmidt-Ciermont en 
Heemkundekring Amalia van Solms) 

Volgens briefwisseling gevoerd tus
sen Wibier en Goldschmidt, moest 
laatstgenoemde zich wenden tot 
kolonel Boucaveille, de Franse 
militair attaché in Nederland. Van 
hem werd geprobeerd om gedaan 
te krijgen dat vanuit Parijs twee
traps versterkersU per diplomatieke 
post zouden worden verzonden.89 

Goldschmidt had op 30 septem
ber 1916 contact opgenomen 
met deze militaire attaché.9o Zeer 
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Afb. 079. Twee cilinder motor, verbonden aan generator, 
mogelijk voor de verlichting van het kamp 

waarschijnlijk kwam de afgebeelde 
versterker inderdaad uit Parijs. 

- 'Tweecilinder motor' (Afb. 079)91, 
volgens W. Thelen en volgens 
T. Skinner, Britse Royal Corps of 
Signals (R Sigs}-oudgediende, 'ver
bonden aan een kleine generator'. 

-Motor (Afb. 080).92 Volgens 
W. Thelen kan het gaan om een 
waterpomp, aangedreven door een 
motor. Zeker is hij niet. T. Skinner 
ziet daarin 'een zendspanningbron, 
aangedreven door een benzine- of 
dieselmotor, rechtstreeks gekoppeld 
aan een DC generator.'93 Zou het 
mogelijk zijn dat het hier inder-

daad gaat om een motorpomp, 
gekoppeld aan de artesische put, 
die zorgde voor de noodzakelijke 
afkoeling van de vonkenbrug van 
de zender? 

-Goniometer (Afb. 081).94 Dit is 
een duidelijke afbeelding van het 
raam van een goniometer, met 
apparatuur en koptelefoon De 
interpretatie van W. Thelen is als 
volgt: 'Het is een richtingzoeker 
(goniometer) in het LG- of MG
bereik. De grote klos kan afgesteld 
worden en ik meen dat de radio- of 
audiofrequentie met radiolampen 
wordt versterkt. '95 In het verslag 
van 7 oktober 1917 van fr. J. 

Afb. 080. Waterpomp met motor. Koelde het opgepompte 
water de vonkenzender af? Of gebeurde die afkoeling met 
aangevoerde lucht? 

38 van wirskaante 2010/MN 7 

Afb. 081. Goniometerraam 

Afb. 082. Onderdelen van de 
goniometer (8.1.176.12.2523; <D 
Koninklijk Legermuseum Brussel) 

Boone, hierboven aangehaald 
(commentaar bij Afb. 075) is er 
sprake van verbrande draden aan 
de primaire spoel, overeenstem
mend met het noord-zuidraam van 
de radiogoniometer.9s 

Wij konden geen andere, nauw
keuriger technische gegevens 
vinden over zender, ontvanger en 
goniometer, evenmin schema's van 
schakelingen. De vonkenzender 



die in Baarie-Hertog werd gebruikt, 
kan well icht gedeeltelijk worden 
vergeleken met het type van een 
zendtoestel dat gebruikt werd 
bij de draadloze telegrafiedienst 
van het Belgisene koloniale leger 
in Belgisch Kongo. In 1916 zijn 
door het Franse leger (genie) twee 
exemplaren aan laatstbedoelde 
dienst geleverd. Het archief van 
het Koninklijk Museum voor Mid
den Afrika bewaart daarvan een 
schema (Afb. 083), alsook de 
technische gegevens.97 Het betreft 
een toestel van 2.000 W met alter
nator, hulpgenerator ('excitatrice'), 
transformator, condensator, spoe
len, enzovoort en een van tweeën
twintig tanden voorziene schijfvon
kenbrug (dus van een ander model 
dan de kegelvormige vonkenbrug, 
vermeld door Goldschmidt). 

1.3. Nederlandse reacties en 
Duitse dreiging 

Toen de antennepylonen uitdagend 
aan de Baarlese horizont torenden, 
was het de vraag welke de reacties 
zouden zijn. 

1.3.1. Nederlandse reacties 

De Nederlandse overheden zullen 
wel eerder vermoed hebben dat 
er in de enc;lave iets anders op til 
was dan alleen maar de installatie 
van elektrische verlichting voor Bel
gische vluchtelingen. Het zou wel 
interessant zijn het Nederlandse 
militaire en diplomatieke archief 
daarover na te pluizen. 

Hoe dan ook, twee 40 m hoge 
antennepylonen en acht kleinere 
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masten waren plotseling uit de 
grond van de enclaves gerezen. 
Niemand kon er naast kijken. Het 
trof als een bliksemschicht tegen 
een niet zo heldere oorlogshemel. 
De opschudding in Nederland, bij 
de overheid, bij de publieke opinie 
en In de kranten was overduide
lljk.98 Volgens wat het Belgische 
gezantschap in den Haag meldde 
aan de Belgische Minister van Bui
tenlandse Zaken was de Nieuwe 
Rotterdamscha Courant de eerste 
krant die op 23 oktober 1915 het 
bestaan van de TSF-post signa
leerde: 'De masten waren namelijk 
duidelijk zichtbaar.' De krant merk
te daarbij op dat de Nederlandse 
regering daarin geen enkele reden 
vond om op te treden. 'Op hun 
grondgebied mochten de Belgen 
doen wat zij goed vonden.'99 

Afb. 083. Schema van een militaire zenderontvanger 2.000 W. van de koloniale troepen (collectie 
K.M.M.A., Musée du Congo Beige, Sect Cc, MRH, R.G. 680, Nr. ordre 8- don du Colanel Wibier) 
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Afb. 084. Zendmast, een aquarel van de Nederlandse 
soldaat Frans Willeros 

Gelukkig was het neutrale Neder
land niet ten offer gevallen aan het 
oorspronkelijke plan von Schlieffen, 
dat erin voorzag dat het Duitse le
ger zowel door Nederland als door 
België zou optrekken om Frankrijk 
aan te vallen. Het was niet meer 
dan normaal dat Nederland nu 
beducht was voor Duitse agressie. 
Heftiger Nederlandse reacties dan 
die van de Nieuwe Rotterdamsche 
Courant zouden dan ook niet lang 
uitblijven. 

Mogelijk wegens Duits protest100 

werden officiële maatregelen getrof
fen, wat gepaard ging met het wis
selen van nota's tussen ministeries 
en protestaantekeningen tussen 
België en Nederland. 101 Zo werd in 
januari en februari 1916 tussen de 
Belgische Ministeries van Buiten
landse Zaken en Oorlog besproken 
in hoeverre het oprichten van de 
draadloze telegrafiepost de Neder
landse neutraliteit in gevaar kon 
brengen. 

Kabinetschef Beyens van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken 
had het uitgebreide advies inge-
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wonnen van Louis Renault, een 
jurist bij het Franse Ministerie van 
Buitenlandse Zaken. De slotsom 
was ondermeer dat België als 
oorlogvoerende staat volgens de 
artikelen 3. 5 en 8 van het Verdrag 
V van Den Haag (daterend van 
18 oktober 1907) een draadloze 
telegrafie-inrichting op haar grond
gebied mocht opstellen. Belgen 
hadden recht van toegang tot de 
enclaves van Baarle-Hertog, maar 
zij moesten zich onderwerpen aan 
Nederlandse controle op personen 
of goederen. 

Die controles mochten niet ontaar
den in plagerijen, wat in feite wél 
het gevalleek te zijn. Nederland 
mocht de enclaves beschouwen 
als vreemd grondgebied en daarop 
een uitvoerverbod van toepassing 
verklaren en aldus zaken onder
scheppen, noodzakelijk voor het 
werken van de TSF-post. Dit zou 
uiteindelijk het werken onmogelijk 
maken.102 De Broqueville. Minister 
van Oorlog, sloot zich bij dat advies 
aan. doch voegde hieraan toe dat 
hij op de vindingrijkheid van het 
hoofd van de militaire draadloze 

telegrafiedienst (Aibert Wibier) 
rekende. Die moest beletten dat 
de bevoorrading van de post in het 
gedrang zou komen. Io3 

In 1917 gaf RenatJ1t een aanvul· 
lend advies over de juridische 
toestand van de enclaves. Alleen 
beperkingen die algemeen van 
toepassing op alle oorlogvoerende 
partijen waren, mochten volgens 
hem gelden voor Baarle-Hertog. 

Afb. 085. Baron Albéric Fallon, 
Belgisch gezant in Den Haag 

Afb. 086. Jonkheer John Loudon, 
Nederlands minister van Buitenlandse 
Zaken 



Afb. 087. Draadomheining rond Baarle, 1916-1918 

Afb. 088. Draadomheining rond Baarle, 
schets van Gallet uit 1916 (B.R. Whyte, 
En territoire Beige, p. 199) 

Afb. 090. Schets van Gallet uit 1916 (B.R. Whyte, En 
territoire Beige, p. 199) 
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Afb. 089. Nederlandse omheining rond de Belgische 
hoofdenclave {documentatiecentrum KML, dossier TSF 
Militaire) 

Geen maatregelen mochten 
worden ingevoerd die speciaal op 
de enclave zouden gemunt zijn. 
Hij bestempelde dit als willekeur 
en in strijd met het volkenrecht. 
Dit was het geval met een door de 
Nederlanders uitgevoerde inbeslag
name van twaalf kisten petroleum 
(in een ander stuk is er sprake van 
benzine?), hoewel die in transit 
naar de burgemeester gezonden 
waren.104 
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In zijn nota van 27 juni 1918 aan 
Baron Fallon (Afb. 085), Belgisch 
ambassadeur in 's-Gravenhage, 
wees jonkheer Laudon (Afb. 086), 
Nederlandse Minister van Buiten
landse Zaken, deze redenering 
af. Hij betoogde dat op grond van 
artikel 9 van het Verdrag V van 
Den Haag neutrale staten wel 
degelijk de uitvoer van sommige 
waren mochten verbieden naar 
bepaalde bestemmingen, zonder 
dit verbod te moeten laten gelden 
voor alle oorlogvoerende staten. 1os 
Tegen de hoofdenclave voerde de 
Nederlandse overheid verscherpte 
blokkademaatregelen in. 

Het centrale Belgische gedeelte 
waar de zender, ontvanger en 
goniometerinstallaties opereerden, 
werd in januari 19161a; door een 
afrastering in maas- en pindraad 
(Afb. 087 Vm 090) volledig inge
sloten.l07 Wie naar het centrum 
wou gaan, kon dit enkel doen via 
door Nederlandse wachtposten 
streng gecontroleerde toegangen. 
Marcel Gallet, consulair agent van 
België in Tilburg, maakte een ver
slag op over de toestand in Baarie
Hertog en beschreef uitvoerig de 
uitgebreide controlemaatregelen. 
Hij voegde er ook een plattegrond 
bij. waarop hij de doorlaatposten 
aanstipte evenals een schets van 
de afsluiting. 108 Over de hoogte 
en de lengte van de afsluiting en 
het aantal toegangen bestaat geen 
overeenstemming. 109 

Op 24 januari 1916 verstrekte 
Albert Wibier aan de Minister van 
Oorlog een kopie van een daarvan 
nogal afwijkende plattegrond, 
samen met een verslag van wacht
meester L.J. Bisseux, rijkswachter 
in speciale dienst In Baarle-Hertog. 
Willier beklaagde zich over het 
optreden van de Nederlanders die 
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Afb. 091. Generaal-majoor P.W. Weber 

inwoners van Baarie-Hertog fouil
leerden. In januari 1916 poogden 
hun soldaten ook tweemaal berich
ten van de Belgische telegraaflijn af 
te tappen. Deze lag nochtans vol
ledig op Belgisch grondgebied .110 

Daarbij gaf hij de minister een 
kopie van de hierna besproken ver
ordening van 29 december 1915 
van de Nederlandse generaal-ma
joor P.W. Weber, commandant van 
de vierde divisie, die het militair 
gezag uitoefende in het gedeelte 
van de gemeente Baarle-Nassau 
'dat door eene afrastering is of zal 
worden omringd' en in een strook 
van 1.000 m breedte, 'van buiten 
aansluitende tegen dat omrasterde 
gebied'. 

Artikel 1 van de verordening ver
bood 'de toegang tot het gedeelte 
der gemeente Baarle-Nassau voor 
zover gelegen binnen een door het 
Militair Gezag op zichtbare wijze 
afgerasterde kring, behoudens het 
bepaalde in art. 2.' In dat artikel 
vindt men een opsomming van de 
wegen, waar dat verbod niet gold. 
Artikel 3 vermeldt de lijst van de 

goederen waarvan de invoer in 
het afgerasterde gedeelte (en dus 
naar de daarin gevestigde zender, 
ontvanger en goniometer) behou
dens speciale vergunning van de 
kantoncommandant verboden was 
(artikel 4). Het betreft: 

Stoffen dienende voor het leve
ren van energie, benodigd voor 
het elektrische bedrijf van een 
station voor draadloze telegrafie 
(volgt een opsomming, onder
meer van brandstof ... }. 
Machines en instrumenten, 
welke deel kunnen uitmaken 
van een station van draadloze 
telegrafie(. .. ). Accumulatoren 
(volgt een lange lijst). 

- Onderdelen (van wat hierboven 
vermeld). 

- Grondstoffen. 

Artikel 5 verwees naar de straf
sancties. artikel 6 stelde dat 
de verordening onmiddellijk in 
werking trad na de afkondiging 
door aanplakking in de gemeente 
Baarle-Nassau. Artikel 7 bepaalde 
ten slotte welke ambtenaren gelast 
waren met het opsporen van over-



tredingen. De datum van afkondi
ging is niet vermeld. 111 

Het kwam erop neer dat in de 
enclave niets mocht worden 
ingevoerd dat op enigerlei wijze 
dienstig kon zijn om de draadloze 
telegrafiepost in bedrijf te houden. 

De tekst van die verordening werd 
in het station van Baarle-Nassau 
uitgehangen. Op 8 juli 1916 stelde 
luitenant-generaal van Terwisga 
een identieke verordening vast, 
welke die van generaal Weber 
verving en die de lijst bevatte van 
artikelen waarvan de uitvoer van 
Nederland naar Baarie-Hertog 
verboden was. Deze verordening 
werd op dezelfde datum in Baarle
Nassau door burgemeester W.C. 
Mensen afgekondigd. 112 

Afb. 092. Lultenant-generaal Willem 
Hendrik van Terwlsga 

Het gedeelte van de provincies 
Limburg, Noord-Brabant en Gel
derland gelegen bezuiden de Rijn 
en de Waal, dus ook het gebied 
van Baarle-Nassau, viel onder de 
staat van beleg, zoals blijkt uit een 
verordening van het militaire gezag 
(voornoemde luitenant-generaal 

Afb. 093. Nederlandse soldatenbarakken naast het plein van 
Loveren 

Afb. 094. Ingekwartierde Nederlandse soldaten 

van Terwisgal van 2 januari 1917, 
afgekondigd in Baarle-Nassau op 9 
januari 1917.113 

Voordat de afrastering rond de 
centrale enclave opgesteld was, 
werden uiteraard al eerder contro
les uitgeoefend. 114 Na het verschij
nen van MN 7 werden die tot het 
uiterste doorgedreven. In januari 
1917 stationeerde in Baarfe-Nas
sau een belangrijke Nederlandse 
troepenmacht, namelijk een batal
jon infanterie onder het bevel van 
een majoor evenals een brigade 
marechaussee en een detachement 
landweer onder het bevel van 
een luitenant. 115 Er was ook een 

douanepost. Patrouilles werden 
uitgezonden. Huiszoekingen 
werden uitgevoerd 116 en personen 
gefouilleerd, zelfs volledig ontkleed. 
Briefwisseling werd geopend. 117 

Aanvankelijk werd 'al wat in het 
zendstation bruikbaar kan zijn' heel 
ruim opgevat. Het was zelfs op 
het randje van het belachelijke af. 
Verboden producten waren bijvoor
beeld in zilverpapier verpakte cho
colade of bonbons, alcoholische 
drank, kaarsen, mosterd, boter, 
enzovoort. Al wat als smeermid
del kon worden gebruikt, werd 
verboden! Het soms erg pietlut
tige toezicht is in officiële stukken 
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opgesomd. us Het gaf wel eens 
aanleiding tot komische incidenten 
die kleurig beschreven staan in de 
documenten119 evenals in de door 
ons aangehaalde literatuur en in de 
pers. In 1916 bracht burgemees
ter Henri van Gilsein Den Haag 
een bezoek aan de Nederlandse 
Minister van Buitenlandse Zaken, 
jonkheer Loudon. Hij beklaagde 
zich over diverse plagerijen, door 
de inwoners van zijn gemeente 
ondergaan.1Z0 Hij werd vriendelijk 
ontvangen en bewerkstell igde uit
eindelijk een merkbare verbetering. 

Het radiostation MN 7 is door de 
blokkade nooit werkelijk in het 
nauw gebracht, mede dank zij 
de door minister de Broqueville 
aangeprezen vindingrijkheid121 

van Wibier, Goldschmidt en hun 
ploeg. 122 Voor de aandrijving en 
verwarming beschikte men steeds 
over voldoende brandstof (kolen, 
benzine, petroleum).123 Wat petro
leum betreft, meldde het Dagblad 
van Noord Brabant op 11 januari 
1917: 'Ons dorp zit tegenwoordig 
in het donker, er is geen petroleum 
meer te krijgen.' Op 1 maart 1917 
schreef dezelfde krant dat de radio
grafische inrichting een echte 'ville 
lumière' (lichtstad) was. Terwijl de 
mensen van Baarle-Nassau elke 
avond in een 'Egyptische duister
nis' zaten, was het of er op dat 
Belgische terrein een 'Roemeense 
petroleumbron' ontstaan was.'124 

De radiotelegrafische en radiogo
niometrische installaties werkten 
altijd zeer behoorlijk, blijkbaar 
ononderbroken tot het einde van 
de oorlog. 

1.3.2. Duitse dreiging 

De vraag rees of de vijand enige 
actie zou ondernemen om deze 
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Afb. 095. In beslag genomen Duitse duikboot U155 in 1919 

uitdagende, storende Belgische et
terbuil uit te snijden? MN 7 werkte 
als luisterpost en onderschepte 
Duitse berichten. Het station kon 
de herkomst en de richting hiervan 
bepalen. Dit gold voor vaste zen
ders, duikboten en zeppelins. Als 
een zeppelin op bombardements
opdracht naar Engeland koers 
zette, konden de Britten van dit 
minder gewenste bezoek worden 
gewaarschuwd 

Over een mogelijke Duitse aanval 
liepen allerlei geruchten. In zijn 
rapporten aan Wibier maakte Gold
schmldt hem opmerkzaam op het 
hiernavolgende. 

11 oktober 1915: Duitse vlieg
tuigen zouden het station kun
nen bombarderen. Het zou 
lastig zijn de barakken met een 
dikke aardlaag tegen bommen te 
beschermen. Die daken zouden 
een dergelijk gewicht niet kunnen 
dragen. Men kon een bomvrij bin
nendak bouwen, wat een moeilijk 
en duur karwei zou zijn. 12s 

29 oktober 1915: de Duitsers 
zouden de Nederlandse regering 
verzocht hebben om van België 
het opdoeken van de radiopost te 

eisen. 126 Nederland had dit afge
wezen. De Duitsers zouden toen 
geantwoord hebben het karwei zelf 
te zullen opknappen. De Belgi
sche ambassade zou dit hebben 
vernomen dank zij loslippigheid 
van het Nederlandse Ministerie van 
Oorlog. Goldschmidt vermoedde 
dat het Duitse plan bestond uit 
het opblazen van het station. Hij 
besloot: 'Wij zullen ons best doen 
om ons te verdedigen.'127 

Op 2 november 1915 rapporteerde 
Goldschmidt aan consul-generaal 
Goffart128 dat de vijand het station 
scherp in de gaten hield. Dit had 
hij uit volgende bronnen verno
men: 
- Men had (een aan de grens goed 

bekendel Duitse onderofficier in 
burger in de omgeving van de 
zendpost aangetroffen. 

- Het Belgische Ministerie van 
Oorlog had veelzeggende Duitse 
radiogrammen opgevangen en 
ontcijferd. 

- Een speciaal door het Belgische 
gezantschap in Den Haag naar 
Baarie-Hertog gezonden agent 
had zulke gegevens van Neder
landse ministeries vernomen. 

- Hij wist dit van een Nederlandse 
officier van de censuurdienst 



Goldschmidt hoopte van hem 
nadere bijzonderheden te ont
vangen. 

Op 18 november 1915 schreef 
consul-generaal Gaftart aan com
mandant Wibier dat Goldschmidt 
hem een bezoek had gebracht. 
Deze laatste wilde zich beklagen 
over het feit dat hij langs een 
omweg had moeten vernemen 
dat de Duitsers van plan waren 
een poging te ondernemen om de 
zendpost te vernielen. Hij wist dit 
namelijk van Mathieu (via com
mandant Mage, Veiligheidsoftieier 
in Folkestonel. Goffart nodigde 
Paul Goldschmidt uit daarover bij 
Albert Wibier dadelijk verslag uit te 
brengen. 129 

20 november 1915: een Duitse 
sergeant in burger had gesproken 

met de Nederlandse schildwach
ten, die op de drie hoeken rond het 
terrein van de zendpost stonden. 130 

26 november 1915: de vijand zou 
(via het 'Beis lijntje'?) met driedui
zend soldaten in een pantsertrein 
Baarie-Hertog kunnen aanvallen. 131 

30 november 1 915: Goldsch m idt 
had officieel van de militaire 
veiligheidsdienst vernomen dat een 
aanslag gepland werd.1s2 

12 december 1915. Goldschmidt 
schreef: J\lles is kalm, maar de 
Hollanders zijn steeds ongerust. 
Van het garnizoen slapen tachtig 
mannen gelaarsd en gespoord, 
klaar voor elk alarm. Zij geloven 
dat een aanslag tegen ons zal ge
richt worden. Het Duitse garnizoen 

van Turnhout heeft laten weten dat 
het ons zal uitroeien.'l33 

In maart en april 1916 schenen 
zich boven Nederland donkere 
onweerswolken samen te pakken. 
Een Duitse aanval op de enclave 
behoorde nu wel tot de mogelijk
heden. Volgens Goldschmidt deed 
bij het leger en de bevolking het 
gerucht de ronde dat Nederland 
spoedig in de oorlog zou worden 
betrokken. Nederlandse troepenbe
wegingen naar Vlissingen en Venlo 
werden gesignaleerd. Verloven 
werden ingetrokken, de Landweer 
opgeroepen. De Nederlandse 
regering legde voor de Kamer een 
verklaring af waarin zij opheldering 
gaf over de noodzaak van de mili
taire maatregelen. Maar zij gaf er 
de werkelijke redenen niet van op. 

r(.. '1-<..""""' ....... f--u-, r 
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Afb. 096. Schets van het hoofdstation door Paul Goldschmidt. De drie Nederlandse schildwachten 
werden met de letter 'S' aangeduid (documentatiecentrum KML, doss. TSF Militaire) 
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Vreesde men een Britse landing in 
Zeeland (Vlissingen)? De hypo
these van een landing daar werd 
ook door het (Belgische?) gezant
schap voor mogelijk gehouden. 
Als het Nederlandse leger zich zou 
terugtrekken, zou het de grens on
beschermd achterlaten. De vijand 
zou dan probleemloos de Belgische 
enclaves aan de noordkant kunnen 
afsluiten en volledig omsingelen. 

In een gecodeerd telegram van 3 
april 1916 verzocht Goldschmidt 
de Minister van Oorlog om instruc
ties. Hij vreesde dat de invallende 
Duitsers de rijkswachters in burger 
in de enclave als spionnen zouden 
behandelen. Het antwoord van 4 
aprilluidde dat bij de komst van 
de Duitsers de post zo nodig moest 
worden vernietigd en het personeel 
moest vluchten. De Duitsers zou
den wel alle personeel van de post, 
zowel burgers als militairen, zonder 
onderscheid ('als spionnen .. .') op 
één leest schoeien. 134 Op 5 april 
1916 deelde Goldschmidt mee dat 
elk onmiddellijk gevaar scheen te 
zijn geweken. De 'tonite' was dan 
ook de grond weer ingegaan. Hij 
had de springstof eerder klaarge
legd, zonder het slaghoedje met 
tulminaal en de lont eraan vast te 
maken. 

Volgens de mémoires van een ze
kere 'mevrouw Docteur', een voor 
de Duitsers werkende spionne, zou 
de Duitse militaire inlichtingen
dienst van Antwerpen wel degelijk 
hebben gepland MN 7 te 'spren
gen', in de lucht te laten vliegen. 
Dit radiostation was voor die dienst 
een 'splinter in het oog': het gaf 
aan de geallieerden gegevens door, 
meer bepaald over Duitse troepen
bewegingen in het bezette gebied 
die het van geheime agenten had 
gekregen. Uiteindelijk ging dit plan 
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toch niet door omdat het com
mando vreesde dat bij schending 
van de Nederlandse neutraliteit 
grootschalige reacties konden 
worden verwacht. 135 

Af en toe was er sprake van het 
oppakken van spionnen. Een pit
toresk geval is beschreven in de 
brochure van Goldschmidt. Een 
sjofel uitziende kerel, die kijkers 
en een fototoestel bij zich had, 
werd gearresteerd en opgesloten 
in het gemeentehuis van Baarle
Hertog, waar geen behoorlijke cel 
beschikbaar was. Aan de regering 
werd telegrafisch om instructies 
verzocht. Het antwoord luidde dat 
de verdachte onmiddellijk diende 
te worden 'uitgedreven'. Dit was 
meer dan eenvoudig: hij moest 
slechts enkele meters lopen en dan 
was hij in Nederland. Voorafgaand 
aan zijn uitzetting werden hem zijn 
kijker en fototoestel teruggegeven 
en werd de marechaussee over zijn 
komst getipt. De marechaussee 
pakte de verdachte onmiddellijk op 
en hij werd in Nederland opgeslo
ten. Hij bleek lid te zijn van een 
georganiseerde spionnenbende. 
Van dit geval is blijkbaar ook 
sprake in documenten. 13ó 

1.4. MN 7 op kruissnelheid 

Zoals hierboven aangestipt wer
den de zender en de ontvanger 
operationeel op 17 oktober 1915. 
Op 9 november 1915 startte de 
goniometerdienst zijn peilingen 
naar vijandelijke zenders. De con
tacten met allerlei netten werden 
uitgetest en geëvalueerd evenals de 
goniometerpeilingen. Aanpassingen 
werden uitgevoerd. Zo meldde 
Goldschmidt over de sterkte van 
de signalen dat dankzij het kappen 
van alleenstaande bomen en het 
twee meter hoger maken van de 

eindpalen de transmissie verbeterd 
was. 'Doch tot de herfst beletten de 
bomen aan de weg ons de aanvan
kelijke RTB (?) terug te vinden.'137 

Het is veelal onmogelijk de in 
de verslagen van Goldschmidt 
vermelde zenders te identificeren 
op grond van de daarin opgege
ven roepletters. Wie zijn KV, KAV, 
POH, BYL, Y, EAC, enzovoort?13ll 

SP2, waarmee MN 7 vaak contact 
opnam, bleek het Belgische station 
van Le Havre te zijn. 139 

Deze vraag betreft vooral vijande
lijke zenders. De hoofdtaak van 
MN 7 was inderdaad hun berich
ten op te vangen en de herkomst 
ervan te bepalen. Zoals opgege
ven in het tweede deel van deze 
bijdrage, waren 'Fül' de kenletters 
van de hoofdpost van de Duitse 
marine, 'Sy' die van het Duitse 
Grote Hoofdkwartier in Spa en ·es· 
die van het vierde Duitse leger.14o. 
Waarschijnlijk werden roepletters 
soms gewijzigd. Op 13 november 
1918 kwam op MN 7 een Duits 
bericht binnen waarin sprake is 
van 'täglich wechselndes Rufzei
chen' (zie verder de tussen 6 en 
23 november 1918 opgenomen 
berichten l. 

Van de inkomende boodschappen 
en goniometerpeilingen dienden 
processen-verbaal te worden 
opgemaakt. Deze moesten aan 
Albert Wibier, directeur van de 
draadloze telegrafiedienst, worden 
gezonden. 141 

Van zulke processen-verbaal kon
den wij in het betreffende dossier 
geen enkel exemplaar vinden. Wij 
vonden echter in het archief van ir. 
Joseph Boone, die Paul Gold
schmidt als hoofd van de post MN 
7 opvolgde, een document waarop 



hij in zijn handschrift blijkbaar der
gelijke afluisterprocessen-verbaal 
(grotendeels) heeft overgeschreven. 
Het betreft berichten, door de post 
opgevangen van 6 november 1918 
tot en met 23 november 1918. 
Daarin kwam onder meer de 
wapenstilstand van 11 november 
1918 ter sprake. Deze belangrijke. 
nog niet uitgegeven tekst, wordt 
verder in vertaling in het derde deel 
van dit boek behandeld. Een aantal 
facsimile's uit het oorspronkelijke 
handschrift zijn ter illustratie in de 
tekst opgenomen. 

Ter vergelijking kan men proces
sen-verbaal bekijken, opgemaakt 
door radiotelegrafisten kort voor 
en tijdens het beleg van Antwer
pen in 1914. 1~ 2 Daarin treft men 
talrijke genummerde met de hand 
geschreven processen-verbaal 
aan, waarin de namen van de 
operators, alsook datum en uur 
van het optekenen zijn vermeld. Er 
is soms sprake van berichten van 
zeppelins. Daarin worden berich
ten, al dan niet In cijferschrift, 
opgenomen, ook wel berichten van 
persdiensten. 1 ~3 

Zoals eerder opgemerkt installeerde 
commandant AEM Wibier net voor 
WOl de radiotelegrafie in de ves
ting Antwerpen. Hij was ook actief 
betrokken bij de verdediging van 
de stad tijdens het beleg. 

Het staat vrijwel vast dat te Baarie
Hertog in het radiotelegrafie- en 
goniometerstation een dienstrege
ling bestond. Zeer waarschijnlijk 
kan die dienstregeling met deze 
voor de secties van de militaire TSF 
in Kongo worden vergeleken.144 

Het betreft een op het KMMA be
waarde minuut van een reglement, 
getiteld (wij vertalen) 'Dienstregels'. 
De tekst is bijna zeker opgemaakt 

door Wibier en vermoedelijk in zijn 
handschrift verbeterd. Wij weten 
dat hij tijdens WOl ook directeur 
was van de in Kongo ingezette 
draadloze telegrafiedienst 

Paragraaf 3 van de dienstregeling 
is getiteld: 'Dienst in een radiote
legrafische post'. Daarin bepaalde 
artikel 4 dat ontvangen radiogram
men dadelijk moesten worden 
overgeschreven in het postboek, 
dat werd bijgehouden door de 
dienstdoende operator. Artikel 5 
bepaalde ondermeer dat in het 
archief van een post te velde onder 
andere een tabel met peilingen 
van zendingen en ontvangsten 
werd bewaard. Volgens artikel 6 

moest het postboek alle op het 
net uitgewisselde mededelingen 
bewaren. Deze werden dadelijk 
bij hun ontvangst ingeschreven. 
De tekst van de op bevel van de 
overheid verzonden radiogrammen 
moest eveneens in het schrijfboek 
worden genoteerd. Alle aan een 
post voor verzending afgegeven 
teksten moesten door de postover
ste worden gebundeld en bewaard. 
De volgeschreven 'cahiers' met 
de daarop betrekking hebbende 
bundels radioberichten moesten, 
wanneer mogelijk, aan de sectie
chef worden verzonden. Artikel 7 
bepaalde dat alle voor een militaire 
overheid bestemde berichten die 
door een TSF-post waren ontvan-

Afb. 097. P.V. nr. A60215 van 13 september 1914, 
'radiotelegraph station' Antwerpen {documentatiecentrum 
KML, Fonds 185, dossier 14, doos 1490) 
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gen, dadelijk op een formulier 
moesten worden overgeschreven 
en dringend per drager worden 
overgemaakt. Voorts stelde artikel 
8 dat radiogrammen letterlijk (zoals 
zij ontvangen werden) op formu
lieren dienden te worden overge
schreven. 

Men kan verwachten dat een ver
gelijkbare werkwijze gold bij MN 7 
en dat daar ook een papiermolen 
draaide. Spijtig is echter dat wij 
niets uit het officiële archief van de 
zendpost hebben teruggevonden. 
Het bij het KML bewaarde dossier 
bevat voornamelijk briefwisseling 
en verslagen, afkomstig van Wibier, 
Goldschmidt en hun medewerkers. 

Paul Goldschmidt beschikte over 
een ploeg monteurs. traceerders 
en operators. Over hen is hij vol 
lof. Van Alexandre Jean Baptiste 
Chausteur145 zegt hij dat deze 'de 
tabellen van de luisterinterceptie 
bijhoudt. In de post is hij kostbaar: 
hij is chef-operator en helpt mij 
tevens als secretaris.'14.; 

1.5. Misverstand tussen 
Goffart en Goldschmidt 

In de briefwisseling tussen com
mandant AEM Albert Wibier en 
consul-generaal Ferdinand Goffart 
vinden we aanwijzingen van een 
misverstand over de geschiktheid 
van Paul Goldschmidt. Op 20 no
vember 1915 schreef Wibier aan 
Goffart te hebben vernomen 'dat hij 
{Goffart) tegen hem (Goldschmidt) 
ernstige grieven heeft, die Goffart 
aan Goldschmidt niet heeft kunnen 
meedelen'. Clermont (Pa ui Gold
schmidt) die meende afgekeurd te 
zijn, vroeg zijn terugroeping. Wibier 
vroeg Goffart hem te zeggen 'welke 
fouten zijn personeel en Clermont 
in het bijzonder zouden begaan 
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hebben.' Op 21 november 1915 
herhaalde Wibier dat het om een 
misverstand ging. 

Op 1 december 1915 schreef 
Wibier aan Goffart dat hij overtuigd 
was van de totale goede trouw van 
'Ciermont'. Hij kende hem sinds 
1912 en vertrouwde hem volledig. 
Clermont was een uitmuntende 
ingenieur. Hij was zeer eerlijk en 
rechtschapen. Op 3 juni 1916 
beschreef Wibier in een brief aan 
de consul-generaal Clermont nog 
als 'een jonge man vol goede 
hoedanigheden, zeer toegewijd en 
enthousiast, die maar één wens 
had: goed te doen'. En nog op 
13 juni 1916 en 26 juni 1916 
stelde hij met veel spijt vast dat 
het misverstand tussen Goffart en 
Goldschmidt nog steeds bestond. 
Hij bleef laatstgenoemde volledig 
vertrouwen .147 

Nergens hebben wij een stuk 
gevonden waarin Goffart enige 
toelichting geeft over de grieven 
die hij zou gekoesterd hebben. Het 
staat vast dat Paul Goldschmidt 
hoegenaamd niets kan worden 
veiWeten. Heel hoffelijk bracht hij 
regelmatig de consul-generaal op 
de hoogte van de vorderingen in 
het project. Zijn medewerking was 
immers onontbeerlijk en blijkbaar 
waren die contacten probleemloos. 
Wellicht kan wat Wibier 'de zaak 
Bisseux' noemt (hij was wacht
meester van de rijkswacht, belast 
met de militaire veiligheid in de 
post), een rol hebben gespeeld bij 
het ontstaan van de onbegrijpe
lijke afkerige houding van Goffart. 
Het was een zaak waarin leden 
van de inlichtingendienst ('Til
mant en consorten')148 betrokken 
zouden zijn geweest. Alleszins 
had Goldschmidt helemaal niets 
hiermee te maken. Misschien 

heeft het bezoek, dat Goldschmidt 
aan Goffart bracht om zich te 
beklagen over het feit dat hij langs 
een omweg had vernomen dat 
de Duitsers snode plannen tegen 
het station koesterden, de wrevel 
van de consul-generaal opgewekt. 
Wij gaan ons hier niet verder met 
hypothesen inlaten welke die ani
mositeit zouden kunnen verklaren. 

1.6. Joseph Boone, opvolger 
van Paul Goldschmidt 

Paul Goldschmidt had herhaalde· 
lijk om zijn overplaatsing naar het 
front verzocht, wat hij uiteindelijk 
verkreeg na zijn vervanging als 
chef van de TSF-post. 

In maart en april 1917 volgde Paul 
Goldschmidt stage bij de tweede 
en vierde TSF-pelotons aan het 
IJzerfront Op 26 april 1917 werd 
hij voor het vierde TSF-peloton bij 
de vierde legerdivisie (4e DA) aan
gewezen. Als reserve onderluite
nant voerde hij aan het front vanaf 
mei 1917 tot het einde van de 
oorlog het bevel over dit peloton.l49 
Zoals hierboven al aangestipt, gaf 
hij er blijk van uitstekende kwalitei
ten en moed. In het uittreksel van 
zijn stamboek leest men dat hij op 
16 november 1918 op de dagorder 
is vermeld. Hij werd vereerd met 
het Oorlogskruis wegens moed en 
zelfopoffering, getoond tijdens het 
offensief in Vlaanderen dat op 20 
september 1918 gestart was.150 

Ir. Joseph Boone volgde hem tot 
het einde van de oorlog als hoofd 
van de zendpost Baarte-Hertog 
op. 1s1 Wanneer hij in Baarie-Hertog 
kwam, is niet duidelijk. Hij bezat 
een identiteitskaart met vermelding 
van 'Baerle-Hertog' als woonplaats, 
afgegeven door de gemeente op 27 
september 1916. Uit een bericht 



Afb. 098. Tennisplein tegenover het huis van burgemeester van Gilse, met ir. J. Boone als derde van 
links (collectie Amalia van Solms) 

van Paul Goldschmidt aan Albert 
Wibier blijkt dat Joseph Boone 
op 2 oktober 1916 bij hem een 
stage volgde. Hij werd er opgeleid 

Vlto·~ns.uf•t de BefOkli.!• 
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in geluidslazing (van morsete
kens), ontvangst en goniometrie. 
Goldschmidt gaf hem theoretische 
lessen.152 Goldschmidt schreef 
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Afb. 099. Identiteitsbewijs van J. Boone (collectie Ir. J. 
Boone) 

dat Boone als Turnhoutenaar de 
toestand in het dorp prima kende, 
mede dankzij zijn schoonbroer F. 
Dierckx.m 

Op 26 december 1916 werd 
Boone door Wibier in Calais ont
vangen. Het gesprek had blijkbaar 
een gunstige afloop en Wibier 
beschouwde hem als een geschikte 
vervanger van Goldschmidt. Op 
2 7 december 1 916 ondertekende 
Boone een vrijwillige dienstneming 
voor de duur van de oorlog en 
werd hij door een dokter geschikt 
bevonden voor alle wapens en alle 
diensten. In Auvours kreeg hij in 
het opleidingscentrum nr. 4 een 
elementaire militaire opleiding. 
Volgens overlevering in de familie 
diende hij op medisch bevel (om 
gezondheidsredenen) daarmee te 
stoppen. 

Op 6 februari 1917 werd Joseph 
Boone aangewezen voor de TSF
post van Baarle-Hertog, met de 
rang van sergeant. Op 6 maart 
1917 nam hij als 'opvolger van 
Clermont' de dienst over. De hele 
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Afb. 100. Volgens deze omslag, bij aankomst op 6 juni 
1916 afgestempeld, verbleef ir. Joseph Boone mogelijk toen 
al in Baarie-Hertog (collectie Jacques Hemelaers, Herentals) 

installatie van Baarie-Hertog werd 
door hem prima in orde bevon
den. 154 Op 6 juli 1917 werd hij tot 
adjudant-monteur benoemd. Na 
vertrek van Paul Goldschmidt bleef 
hij technisch directeur, hoofd van 
de zendpost Baarle-Hertog, tot na 
het einde van de wereldoorlog en 
wel tot 30 april1919155 Zijn defi
nitief verlof als militair is gedateerd 
op 8 april 1920. 

Onder zijn bevel bleef MN 7 
praktisch probleemloos tot het 
einde van de eerste wereldbrand in 
bedrijf. 156 Wij hebben al beklem
toond dat de Nederlandse blokkade 
daarin geen verandering bracht. Er 
grepen blijkbaar geen echt drama
tische. ophefmakende gebeurtenis
sen in Baarie-Hertog plaats terwijl 
Joseph Boone als technisch direc
teur van de TSF-post fungeerde. 

Daarom maken wij alleen de 
hierna volgende kanttekeningen. 
Zoals zijn voorganger, Paul Gold
schmidt (alias 'Ciermont'), bracht 
de nieuwe technisch directeur 
regelmatig verslag uit aan zijn chef 
Albert Wibier. nu majoor AEM. Hij 
had ook contacten met het Belgi
sche consulaat. 157 

1.6.1. Technische incidenten 

19 juni 1917. Bij het op gang 
brengen (van de alternator?) 
verscheen een vlam in de conden-

de machinist te roepen. Deze sloot 
de schakelaars af en trachtte het 
vuur te doven met een natte doek. 
Oe vlammen verschenen rondom 
het deksel, zodat het apparaat naar 
buiten werd gedragen waar het 
vuur is uitgegaan. 

25 augustus 1917. Bij een hevig 
onweer sloeg de bliksem in op de 
telegraafdraden die de goniome
ter met de zendpost verbonden. 
Ondermeer de zoemer ('buzzer') 
verbrandde daarbij . 

7 oktober 1917. Rond 19.30 
uur barstte een sterke atmosferi
sche ontlading los met een zware 
donderslag, die lichte schade aan 
de radiogoniometer toebracht. Drie 
draden aan de primaire spoel, cor
responderend met het noord-zui
draam, brandden door. Oe spiraal 
van de detectQr in de secundaire 
kring was gesmolten. Oe telefoon 
bleek defect. 158 

Afb. 101. Ir. J. Boone, omstreeks 
1900-1910 (collectie ir. J. Boone) 

sator. Zonder de schakelaars af te Afb. 102. Ir. J. Boone, omstreeks 
sluiten, rende de operator weg om 1910 {collectie ir. J. Boone) 
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1.6.2. Duitse aanslag, een 
reële dreiging ? 

Op 27 november 1917 schreef 
Boone te zijn benaderd door 
kapitein Kniphorst. staf adjunct 
van een Nederlandse legerdivisie, 
speciaal belast met het toezicht 
op draadloze telegrafie. 159 Deze 
probeerde inlichtingen los te krij
gen over de TSF-post van Baarle
Hertog, waarop Boone zo vaag mo
gelijk reageerde. Kapitein Kniphorst 
was van mening dat het gevaar 
niet erger was geworden. Toch 
beschouwde hij de maatregelen 
die daartegen genomen waren als 
ontoereikend. Hij beweerde dat de 
vernieling van de post steeds moei
teloos gerealiseerd kon worden 
door in het dorp gevestigde Duitse 
of vreemde agenten. Daarop ant
woordde Boone dat alle bewoners 
van Baarie-Hertog voldoende ge
kend waren. Vreemdelingen in het 
dorp vleien dadelijk op. De kapitein 
antwoordde dat de draadafrastering 
en het door het Nederlandse leger 
en de marechaussee uitgeoefende 
toezicht toch wel de beste bescher
ming boden. 

Dat een Duitse aanval mogelijk 
was en dit gevaar erkend werd 
door de hogere legeroverheid. 
blijkt uit het feit dat in 1923 aan 
rijkswachters voor de duur van hun 
verblijf in Baarie-Hertog frontstre
pen werden toegekend. Joseph 
Boone, adjudant-beroepsvrijwilliger 
van de TSF-troepen, verkreeg 
twee frontstrepen. Het militaire 
personeel van de zendpost, dat 
onder zijn bevel had gestaan. had 
hetzelfde recht. 160 

1.6.3. Spionageactiviteit of 
inlichtingenwerk? 

Op 26 maart 1917 schreef Boone 

dat een Duitse officier of onderof
ficier aan een dame met de naam 
Frijters had gevraagd hoe, door wie 
en met hoeveel personeel er bij de 
TSF-post toezicht werd gehou-
den. Dat gebeurde op het bezette 
Belgische grondgebied . tussen de 
'dodendraad' en de Nederlandse 

grens. Hij vroeg of de bewakers 
gewapend waren. Tevens wilde hij 
weten hoeveel Nederlandse solda
ten in Baarleen omgeving gelegerd 
waren. Hadden zij kanonnen? Zij 
deelde dit voorval mee aan de 
commandant van de Nederlandse 
marechaussee. 

Afb. 103. Duitse soldaten bespioneerden Baarie-Hertog met 
deze kabelballon 

Afb. 104. Kabelballon bij de grens met Baarle-Nassau 

Afb. 105. Deze postkaart toont hoe een kabelballon met 
drijfgas werd gevuld 
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Op 11 april 1917 schreef hij 
dat hij van luitenant Adrien van 
der Burch (van het consulaat
generaal van België in Rotterdam) 
vernomen had dat werknemers 
(van het consulaat?) door hen 
bemachtigde morsebandjes aan de 
Duitsers doorgaven. Alle Neder
landse kranten hadden over deze 
spionagezaak bericht. Boone zou 's 
anderendaags naar het consulaat
generaal reizen voor een onder
houd met de luitenant. 

27 oktober 1917. Een zekere Wils, 
als mijnhouthandelaar woonachtig 
in Venlo en regelmatig naar Baarie
Hertog pendelend, stelde enkele 
verdacht lijkende vragen over de 
radiopost Hij informeerde of de 
tweede post (die van de goniome
ter) gebruikt werd om metingen 
te verrichten en of deze post door 
een telefoonlijn met de hoofdpost 
verbonden was. Hoewel Boone 

Wils als anti-Oults beschouwde, 
suggereerde hij luitenant Notebaert 
inlichtingen over hem in te winnen. 

1.6.4. Rijkswachtbrigade 

De al eerder genoemde Bisseux, 
wachtmeester van de rijkswacht, 
was met een speciale opdracht 
(namelijk als inspecteur van 
de veiligheid) in Baarie-Hertog 
gedetacheerd. Vóór de overname 
van de post door ir. Joseph Boone 
bleek Bisseux al problemen te heb
ben ondervonden. Was hij in een 
smokkelzaak betrokken? Wij weten 
het niet. Consul-generaal Goffart 
schijnt dit aan Paul Goldschmidt 
- ten onrechte -euvel te hebben 
geduid. Op 13 april en 19 april 
191 7 meldde Boone aan Wibier 
dat Bisseux op 11 apri l door het 
rijkswachtcommando was terug
geroepen.161 Boone meende dat 
Bisseux zeker contact had met 

__ ...._ ____ ~ .... 

Afb. 106. Rijkswachters verzorgden de bewaking van het zendstation. 
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smokkelaars (informanten). Langs 
die weg kon deze vernemen of de 
Duitsers een aanslag tegen Baarie
Hertog beraamden. De rechtbank 
van Tilburg had hem tot een 
maand gevangenisstraf veroor
deeld, waartegen hij hoger beroep 
instelde. Boone kende de felten 
niet. Hij had Bisseux verzocht hem 
daarover verslag uit te brengen, 
wat deze echter niet had gedaan. 
Uiteraard kon de wachtmeester na 
die veroordeling niet verder functio
neren in Baarle. 

Op 6 juni 1916 besliste de Minis
ter van Oorlog voor de duur van 
de oorlog tot de heroprichting in 
BaarJe-Hertog van een rijkswacht
brigade van drie man. Dit gebeurde 
op verzoek van de plaatselijke 
burgerlijke overheid. Jonkheer Lau
don, Minister van Buitenlandse Za
ken van Nederland, was daarmee 
akkoord. De rijkswachters mochten 



Afb. 107. De familie van Gilse op uitstap bij het Wolfsven 
in de Hollandse Bossen. Oe rijkswachter links Is mogelijk 
commandant Notebaert. 

zich geüniformeerd op Nederlands 
grondgebied verplaatsen, mits zij 
in geen geval zouden deelnemen 
aan enig gebruik van de enclaves 
als basis voor militaire operaties. 
zoals aan werkzaamheden van 
het draadloze telegrafiestation. 
Op 16 juni 1917 betrok luitenant 
Notebaert zijn post als plaatscom
mandant van de rijkswacht in 
Baarle-Hertog. De wachtmeesters 
Riems en Van looy kwamen onder 
zijn bevel. 

Dat luitenant Notebaert van meet 
af aan met (overdreven?) ijver zijn 
ambt vervulde, blijkt wel uit een 
artikel ondertekend met 'K' en 
verschenen in het Dagblad van 
Noord Brabant nummer 9.884 
van 23 augustus 1917. Reporter 
'K' beklaagde zich erover dat hij 
op 22 augustus 1917 in Baarie
Hertog door de 'luitenant der 
gendarmerie' (uiteraard Notebaert) 
was gearresteerd. Oe overlegging 
van een identiteitsbewijs werd van 
hem gevorderd. Pas nadat hij een 
toegangsbewijs tot de Brusselse 
tentoonstelling van 1910 (!) had 
getoond. liet de luitenant hem 
gaan, hoewel hij hem beschouwde 
als 'geen vriend der Belgen' en als 
een 'verdacht type'. Dit incident 

kan wel beschouwd worden als 
een represaille tegen soms kren
kende Nederlandse maatregelen. 

Op 18 oktober 1917 nam luite
nant Notebaart een vracht van 
261.000 sigaren in beslag van 
Louis Janssens-Bruyninckx, een 
aan de Singel in Baarle-Nassau 
wonende Belgische sigarenhande
laar. De sigarenlading was op weg 
naar Meerle en bestemd voor de 
Duitsers, zoals blijkt uit de reactie 

Afb. 108. Louis Janssens, 
sigarenmaker op de Singel, werd 
veroordeeld wegens handel met de 
vijand. 

van de Duitse luitenant, bevoegd 
voor de gemeenten Meerle, Meer 
en Minderhout Hij kondigde 
represailles aan. De beslaglegging 
werd op het Belgische grondgebied 
uitgevoerd, met toepassing van 
de wet van 1 0 december 1916 
ter beteugeling van handel met de 
vijand. 

Oe inbeslaggenomen sigaren 
werden eerst ondergebracht in een 
barak van de draadloze telegrafie
post. Omdat dit lokaal niet geschikt 
bleek voor het bewaren van 
sigaren, besliste men die op 11 
februari 1918 over te brengen naar 
een beter geschikte bewaarplaats, 
namelijk de 'nieuwe gevangenis' 
(de oude quarantainestallen bij 
het toenmalige douanekantoor in 
de Molenstraatl. Het vervoer met 
paard en kar diende het Neder
landse grondgebied te passeren 
onder dekking van een 'passavant' 
van de Belgische douane. 

Na twee ongehinderde transporten 
werd een lading van 66.500 siga
ren door de Nederlanders in beslag 
genomen. Proces-verbaal werd op
gesteld tegen Notebaert. op grond 
van 'poging tot uitvoer als bedoeld 
bij de Nederlandse wet van 3 
augustus 1914, gewijzigd bij de 
wet van 31 december 1915'. 
Uiteraard gaf dit alles aanleiding 
tot rapportage en het wisselen van 
diplomatieke nota's. Oe officier van 
justitie in Breda klasseerde de zaak 
tegen Notebaert. De in beslag
genomen sigaren werden echter 
niet teruggegeven. Oe correctionele 
rechtbank van Veurne veroordeelde 
Louis Janssens-Bruyninckx tot een 
gevangenisstraf van drie jaren met 
een geldboete van 20.000 fr. en 
tot zes jaren ontzetting. De onmid
dellijke aanhouding van betrok
kene werd bevolen. De Belgische 
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Rechtbank van Eersten Aanleg 
te v~E~~~ 

J I VUYLSTEKE 
DEURWAARDER 

VEURNE 

Afb. 109. In Baarle·Hertog was tijdens WOl de rechtbank 
van eerste aanleg in Veurne bevoegd. 

Minister van Justitie zond het bevel 
voor tenuitvoerlegging door naar de 
rijkswachtcommandant van Baarie
Hertog ( Notebaert) .162 

1.6.5. Tijdelijk verblijf van 
kandidaat-rekruten? 

Er is een ongedateerd kladschrift 
van een brief van Boone, ver
moedelijk ter bevestiging van een 
telegram aan Wibier gericht. Daarin 
meldt hij dat Nuyens (consulair 
agent in Tilburg) de suggestie deed 
om aan dertig tot vijftig jongeman· 
nen, op weg naar het Belgische 
leger, logies in de TSF-post te 
verschaffen. Afvaarten naar Enge
land waren onregelmatig en weinig 
frequent, zodat rekruten tijdelijk in 
hotels werden ondergebracht, voor
namelijk in Rotterdam. Die hotels 
waren echter overbevolkt. 

spaak in het wiel zouden steken, 
zoals in de zaak De Groote. 163 Van 
enige realisatie van dit plan werd 
in documenten geen spoor terug
gevonden. 

1.6.6. Dienstreizen van 

postoverste J. Boone 

Diverse verplaatsingen en over
nachtingen zijn vermeld in 
archiefstukken (onder andere een 
marsorder), reizen naar Tilburg en 

's-Gravenhage. Het gaat onder
meer om verplaatsingen voor de 
persdienst Het is mogelijk dat de 
postoverste door de TSF-post van 
Baarie-Hertog opgevangen berich
ten naar de Belgische persdienst in 
Den Haag bracht, wanneer ze voor 
die dienst enig belang hadden. Een 
duidelijke verklaring vonden wij 
niet.•64 

1.6.7. Werking van MN 7 in 
1917-1918 

Behalve de verder besproken be
richten over de eindfase van WO 1, 
opgevangen vanaf 6 november 
1918 tot en met 23 november 
1918, hebben wij helemaal geen 
documenten of processen-verbaal 
van MN 7 in de door ons onder· 
zachte archieven gevonden. Er is 
echter één blad papier, beschre
ven met potlood en gedateerd op 
21 augustus (Afb. 111 ). Daarop 
komen in kolommen per drie of 
vier gegroepeerde letters voor. 
Ook tijdstippen (van ontvangst?) 
zijn vermeld. Dit document Is niet 
ontcijferd. Vermoedelijk gingen de 

Volgens Boone zou de voorgestelde 
oplossing voor de staat besparin
gen meebrengen. Die moest nu 2 à 
2,50 frank per dag en per man te 
betalen. Het organiseren van een 
logiesmogelijkheid in Baarie-Hertog 
zou echter niet van een leien dakje 
lopen. Bovendien kon men ver
wachten dat de Nederlanders een 

Afb. 110. Prosper De Groote werd op vrijdag 8 december 
1916 gearresteerd nabij herberg De Zwaan (Loveren). Hij 
was op weg naar het TSF-station. 
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berichten uit van een zender met 
roepletters OCÄ. 165 

Wij hebben al eerder aangestipt 
dat voor het beheren van dergelijke 
draadloze zender, ontvanger en 
goniometer een enorme papier-
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winkel moest worden bijgehouden, 
zoals de koloniale TSF-troepen 
dat deden. Boone vroeg aan zijn 
chef of het bijhouden van oude 
afluistercahiers enig nut had. Deze 
documenten hoopten zich op in 
een kast. Mochten die cahiers na 

bijvoorbeeld drie of vier maanden 
worden vernietigd? Het antwoord 
van Wibier kennen wij niet. Alles 
wijst erop dat zulke archiefstukken 
van MN 7 inderdaad verdwenen 
zijn. Uiteraard ging het vaak om 
militaire geheimen.l66 
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Afb. 111. Bericht in cijferschrift van OCÄ (collectie ir. J. Boone) 
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Deel 2. Wapenstilstand 

Slechts de berichten door MN 7 
tussen 6 en 23 november 1918 
afgeluisterd, zijn bewaard geble
ven. Het zijn momentopnamen uit 
deze zo belangrijke periode van de 
Europese geschiedenis. Er werd 
een einde gemaakt aan de zinloze 
slachtingen van WO 1. Deze tekst, 
die in deel 3 is opgenomen, bevat 
interessante gegevens over de 
wapenstilstand, de vorming van 
'Soldatenräte' bij Duitse troepen, 
door de Duitsers achtergelaten 
springstoffen die onschadelijk 
moesten gemaakt worden, oproe
pen gericht aan president Woodrow 
Wilson of aan paus Benedielus 
XV in verband met de dreigende 
hongersnood, enzovoort. 

Om de lezer een beter begrip te 
geven van het kader waarbinnen 
de door MN 7 tijdens die periode 
opgevangen berichten moeten 
worden geplaatst. is het wenselijk 
het verloop van de wapenstilstand 
even in herinnering te brengen. 
Uiteraard is deze kapitale gebeur
tenis, waarvan wij in 2008 de 
90e verjaardag herdachten, al 
breedvoerig behandeld in aller-
lei geschiedkundige publicaties 
en memoires. 167 Wij beperken 
ons verhaal dan ook tot enkele 
hoofdlijnen, die de achtergrond en 
sfeer toelichten van de door MN 7 
ontvangen berichten. 

2.1. Wat vooraf ging 

Dankzij het verdrag van Brest
Litowsk van 3 maart 1918 met 
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de Bolsjewieken hoopte het Duitse 
oppercommando een groot aantal 
divisies van het oosten naar het 
westelijke front te kunnen over
brengen en zo de oorlog in zijn 
voordeel te beslissen. Maar op 6 
a pri I 1917 hadden de Verenigde 
Staten de oorlog aan Duitsland 
verklaard. Vanaf einde juli 1918 
waren al 1.145.000 US-soldaten 
in Frankrijk aangekomen, waar
van 27 divisies aan het westelijke 
front konden worden ingezet. Er 
arriveerden maandelijks 250.000 
man verse Amerikaanse verster
kingen. Het overwicl:lt waarop 
de Duitsers hoopten, kwam er 
niet. Op 8 augustus 1918, onder 
het opperbevel van maarschalk 
Ferdinand Foch168, ontketenden 
de geallieerden (de Britse generaal 

Afb. 112. Maarschalk Ferdinand 
Foch, opperbevelhebber van het 
geallieerde leger 

Douglas Haig) bij Amiens en Mant
didier een met 450 tanks gesteund 
offensief. Voor de Duitsers was de 
verrassing vrijwel totaal, het front 
werd daar ingedeukt. Dit was het 
begin van het einde en de voor
bode van de Duitse nederlaag. 

Afb. 113. Generaal veldmaarschalk 
Paul von Hindenburg 

Generaal Erich Ludendorff I69 

was zich van dit feit bewust, 
hoewel zijn zienswijze soms wel 
fluctueerde. Als eerste kwartier
meester-generaal ('l.General
quartiermeister') voerde hij het 
operationele commando over het 
Duitse leger. In feite was hij de 
machtigste hoofdofficier van de 
O.H.L. ('Oberste Heeresleitung'l, 
hoewel veldmaarschalk Paul von 
Hindenburg170 er het opperbevel 
van bekleedde. De opperste leger
leiding was ondergeschikt aan het 
Gr.H.Qu. ('Groszes Hauptquartier'), 
waarvan keizer Wilhelm de Tweede 



de 'Oberster Kriegsherr' was. Van 
maart tot november 1918 was dat 
hoofdkwartier in het Grand Hotel 
Britannique in Spa gevestigd.171 

Toen op 13 en 14 augustus 1918 
de kroonraad in Spa bijeenkwam, 
verklaarde generaal Ludendorff dat 
een militaire overwinning niet meer 
mogelijk was. De Duitse regering, 
in overleg met het oppercom
mando, besliste dan ook te streven 
naar vredesonderhandelingen met 
de vijand. 172 Met het oog daarop 
werd eerst getracht via de Zwitser
se ambassadeur bij de VS contact 
op te nemen met de Amerikaanse 
regering, dan wel de koningin van 
het neutrale Nederland om haar 
bemiddeling te verzoeken. Dit 
mislukte. 

Eind september geraakte alles 
in een stroomversnelling. Vanaf 
26 september 1 918 ontketende 
maarschalk Foch een grootscheeps 
offensief. Van de Champagnestreek 
tot aan de Maas werden Fran-

Afb. 115. Generaal Paul von Hindenburg, keizer Wilhelm en 
generaal Erich Ludendorff 

sen en Amerikanen ingezet. Van 
Cambrai tot St-Quentin streden 
Britten en in Vlaanderen vochten 
Belgen, Fransen en Britten. De 
geallieerden boekten belangrijke 
resultaten. Op 28 september 1918 
werd met de Bulgaren, geallieerden 
van Duitsland, een wapenstilstand 
ondertekend. Ludendorff kwam tot 
de conclusie dat Duitsland toen 
werkelijk verslagen was. Niet al-

leen diende een verzoek om vrede 
aan president Woodrow Wilsen 
te worden gericht, maar moest 
zelfs dringend een wapenstilstand 
worden gevraagd. Het vredesver
zoek moest steunen op de veertien 
punten die op 8 januari 1918 door 
de president voor het Amerikaanse 
Congres waren uiteengezet.173 

Er vonden diverse besprekin-
gen plaats. De slotsom was dat 
Hindenburg, staatssecretaris voor 
Buitenlandse Zaken von Hintze 
en ten slotte ook de keizer met 
het standpunt van Ludendorff 
instemden. Een nieuwe, volgens 
parlementaire beginselen gevormde 

Afb. 114. Woodrow Wilson, president van de U.S.A. 
Afb. 116. Rijkskanselier Georg von 
Hertling 

van wirskaante 2010/MN 7 57 



regering zou het verzoek om vrede 
en een wapenstilstand tot de geal
lieerden richten. Rijkskanselier 
Georg von Hertling (Afb. 116), 
die tegen het parlementaire stelsel 
was, diende daarop zijn ontslag in. 
Hij werd als kanselier door prins 
Max van Baden opgevolgd. 174 

Hierna volgen enkele stappen van 
de voorafgaande besprekingen, 
zonder uit te wijden over de soms 
dramatische verwikkelingen bij 
de militaire en burgerlijke prota
gonisten en in de 'Reichstag'. Wij 
verwijzen in de noten naar verdere 
literatuur. 

Op 5 oktober 1918 werd via de 
Zwitserse regering een eerste 
Duitse nota, ondertekend door de 
nieuwe rijkskanselier, aan presi
dent Woodrow Wilson gericht.17s 
Max von Baden deelde mee dat de 
Duitse regering het programma van 
president Wilson. zoals uiteengezet 
op 8 januari 1918 en later, als 
basis voor de vredesbesprekingen 
accepteerde. Tevens werd voorge
steld een onmiddellijke wapenstil
stand te sluiten. Dit was de eerste 
van vier Duitse nota's, telkens 
beantwoord door nota's van de 
president. Tot 23 oktober 1918 on
derhandelde deze eigenhandig met 
de Duitsers, zonder de geallieerden 
te raadplegen. 

In het eerste Amerikaanse ant
woord (8 oktober 1918) werden 
toelichtingen gevraagd .175 Aan
vaardde men de voorwaarden 
gesteld in de verklaringen van 8 
januari 1918 en volgende? Sprak 
de rijkskanselier alleen in naam 
van de overheden die tot dan toe 
de oorlog hadden gevoerd? Wilden 
de 'Centrale landen' een wapenstil
stand bekomen, dan moesten zij 
ermee instemmen om hun troepen 
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onmiddellijk uit de bezette gebie
den terug te trekken. 

Eveneens op 8 oktober zond maar
schalk Foch aan de Franse Eerste 
Minister. Georges Clémenceau 
(bijgenaamd 'Ie Tigre'} een voor
ontwerp van verplichtingen die de 
vijand konden worden opgelegd, 
voor het geval dat het staken van 
de vijandelijkheden ter sprake zou 
komen. 177 Hoe de besprekingen 
bij de geallieerden verder verliepen 
beschrijft Foch in zijn mémoires. 178 

De Duitse regering antwoordde 
in haar tweede nota (12 oktober 
1918) de veertien punten te aan
vaarden.179 In de 'Reichstag' was 
de meerderheid het daarmee eens. 

Afb. 117. Georges Benjamin 
Clémenceau, Eerste Minister van 
Frankrijk 

Korte tijd later werd de sfeer 
blijkbaar ernstig vertroebeld. Op 10 
oktober 1918 torpedeerden Duitse 
U-boten diverse passagierssche
pen, zoals de 'Leinster'.180 Meer 
dan 800 opvarenden verdronken. 
waaronder veel vrouwen en kinde
ren. In zijn tweede nota (14 okto
ber 1918) stelde de Amerikaanse 
president ondermeer dat de Duitse 
troepen wederrechtelijke feiten of 
vergrijpen tegen de menselijkheid 

pleegden.181 Zo gingen hun onder
zeeërs verder met het kelderen van 
passagiersschepen en vernielden 
zelfs de reddingssloepen. 

Tijdens hun terugtocht uit Frank
rijk en Vlaanderen begingen de 
Duitsers opzettelijke vernielingen. 
Zolang dit voortduurde kon er bij 
de Verenigde Staten - zoals bij hun 
geallieerden -geen sprake van 
een wapenstilstand zijn. Voorts 
moest het arbitraire bewind dat 
in Duitsland aan de macht was, 
verdwijnen of onschadelijk worden 
gemaakt. Het kwam hierop neer 
dat de monarchie moest worden 
afgeschaft. 

Op 16 oktober trok Foch de aan
dacht van Clémenceau op het feit 
dat militaire hoofdbevelhebbers, 
verantwoordelijk voor de veiligheid 
van hun legers, het best in staat 
waren om de voorwaarden voor 
een wapenstilstand te bespreken. 
In feite was het dus Foch zelf, als 
opperbevelhebber van de geallieer
de legers, die daarmee uiteindelijk 
moest worden belast. 181 

De tweede nota van president 
Wilson sloeg bij de Duitsers in als 
een bom. In hun derde antwoord 
(20 oktober 1918) betwistten zij 
diens aantijgingen.183 Opdracht 
werd aan duikbootcommandanten 
gegeven om geen passagierssche
pen meer aan te vallen. Zij wezen 
Wilson erop dat in het keizerrijk 
een parlementaire, democratische 
hervorming was ingevoerd. In zijn 
derde nota (23 oktober 1918) 
legdeWilsonde nadruk op het 
feit dat de wapenstilstand elke 
hervatting van de vijandelijkheden 
door de Duitsers onmogelijk moest 
maken.184 In geen geval wilden 
de Verenigde Staten besprekingen 
voeren met de machthebbers van 



Duitsland, te weten de militairen 
en de autocratische monarchie. 

Zoals eerder aangestipt had de pre
sident van de Verenigde Staten bij 
die voorafgaande besprekingen in 
feite gehandeld als 'cavalier seul'. 
De Verenigde Staten waren geen 
lid van de Entente, wel daarmee 
geassocieerd. Wilsonstelde dat de 
geallieerde en Amerikaanse militai
re raadgevers over de voorwaarden 
van een wapenstilstand moesten 
worden geraadpleegd. 

Essentiële punten daarvan werden 
grotendeels vastgelegd nadat de 
'militaire raadgevers', volgens Foch 
de hoofdbevelhebbers, hun stand
punt hadden uiteengezet. 1ss 

Afb. 118. Generaal Erich LudendorH 

Generaal Erich Ludendorff rea
geerde heftig tegen de derde nota 
van Wilson. Hij wilde de onderhan
delingen over een wapenstilstand 
stopzetten en de oorlog verdervoe
ren tot het bittere einde. Een door 
veldmaarschalk von Hindenburg en 
later door Ludendorff ondertekende 
en per telegram aan het leger te 
richten afkondiging, werd opge
maakt. Daarin werd de door Wilson 

geëiste 'capitulatie' verworpen. 
Volgens een verwarde uitleg van 
Ludendorff werd de verzending van 
deze afkondiging tegengehouden, 
maar zij lekte uit in de 'Reichstag', 
wat enorme verontwaardiging te
gen het opperbevel ontketende.186 

Op 27 oktober 1918 antwoordde 
de Duitse regering in haar vierde 
nota dat een nationale regering met 
op de grondwet gevestigd beslis
singsrecht de vredesbesprekingen 
zou voeren. 187 Ook de militairen 
zouden aan haar onderworpen 
zijn. Op 29 oktober 1918 bood 
Ludendorff zijn ontslag aan, wat 
onmiddellijk door de keizer werd 
aanvaard. 188 Generaal Karl Eduard 
Wilhelm Groener werd '1. General
hauptq uartiermeister' .1s9 

Afb. 119. Generaal Wilhelm Groener 

Tijdens de conferentie van 25 
oktober 1918 op het Franse 
hoofdkwartier in Senlis, kwamen 
de geallieerde opperbevelhebbers 
samen. 190 Er werd druk overleg ge
pleegd tussen de Eerste Ministers 
en de leden van de opperste oor
logsraad <Conseil supérieur de la 
Guerre), waaraan ook de Belgische 
Minister van Buitenlandse zaken. 
Hymans, deelnam. 191 Op 4 novem-

ber kwam men tot een definitief 
akkoord over de militaire voorwaar
den van de wapenstilstand. Als 
opperbevelhebber van de geallieer
den had maarschalk Foch daarin 
een doorslaggevende stem gehad, 
evenals Georges Clémenceau.192 

Na soms heftige discussies over 
de politieke aspecten met kolonel 
House, vertegenwoordiger van 
Wilson, stuurden de geallieerde 
regeringen op 4 november 1918 
aan de president van de Verenigde 
Staten een memorandum met 
daarin de vastgelegde voorwaar
den. Zij lieten hem weten dat zij 
akkoord gingen met zijn 'veertien 
punten' als basis voor de vredeson
derhandelingen. Zij maakten echter 
een voorbehoud ten aanzien van 
de vooropgestelde 'vrijheid van de 
zee', die vatbaar voor interpretatie 
was. Bovendien moest Duitsland 
worden verplicht alle schade door 
de burgerbevolking geleden in de 
te ontruimen gebieden, te vergoe
den.I93 

In zijn vierde nota (5 november 
1918) deelde Wilsen dit standpunt 
van de geallieerden aan de Duit
sers mee.194 Maarschalk Foch werd 
door de regeringen van de Ver
enigde Staten en de geallieerden 
gemachtigd om de behoorlijk geac
crediteerde afgevaardigden van de 
Duitse regering te ontvangen en 
hen kennis van de voorwaarden 
van een wapenstilstand te geven. 
Intussen had Turkije op 31 oktober 
1918 een wapenstilstand onder
tekend, Oostenrijk-Hongarije op 3 
november 1918. Zoals gemeld had 
Bulgarije op 28 september 1918 
hetzelfde gedaan. Van de 'Centra
Jen' was Duitsland dus de laatste 
in het strijdperk. 
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Afb. 120. De Duitse soldatenopstand begon in Kiel 

2.2. Duitsland wordt een 
republiek 

Rond Karl Liebknecht en Rosa 
Luxemburg werd de extreem linkse 
'Spartakusbund' gevormd. 195 In 
1917 sloten de 'spartakisten' zich 
aan bij de USPD (Onafhankelijke 
Socialistische Partij van Duitsland), 
waar zij een radicale minderheids
positie innamen. Zij zetten het volk 
aan om de oorlog onmiddellijk 
te beëindigen: 'Nieder mit dem 
Kriege! Hoch die internationale 
Solidarität des Proletariats!' .196 

Tegen het einde van 1918 werden 
de spartakisten opgenomen in de 

Afb. 121. Spartakist Karl Liebknecht 
riep de republiek uit 
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KPD (Kommunistische Partij van 
Duitsland). Naar verluidt werden 
de Duitse revolutionairen finan
cieel gesteund door Adolf Joffe, 
Sovjet ambassadeur in Duitsland. 
In januari 1 919 werd Liebknecht 
opgepakt en doodgeschoten.t97 

Gepland werd om in de nacht 
van 29 op 30 oktober 1918 de 
'Hochseeflotte' te laten uitvaren om 
de Vlaamse kust te beschieten. Op 
28 oktober doofden stokers echter 
de vuren van een slagkruiser. De 
bemanningen van twee slagsche
pen gingen aan het muiten. Op 3 
november was het de beurt aan 

praktisch alle bemanningen van 
het derde eskader in Kiel.198 Als 
een lopend vuur breidden zich 
revolutionaire haarden in Duitsland 
uit. Later richtten troepeneenheden 
Sovjet geïnspireerde 'Soldatenräte' 
of 'Arbeiter und Soldatenräte' in, 
ook in ons land.199 

Op 5 november 1918 staken de 
Amerikanen de Maas over bij 
Stenay en op 6 november gaf ge
neraal Groener aan de Duitse troe
pen het bevel zich terug te trekken 
tot de lijn Maas-Antwerpen.200 Over 
het gehele front stootten de geal
lieerden verder door. Beslist werd 

Afb. 122. Revolutie bij de Brandenburger Tor in Berlijn 



Afb. 123. Keizer Wilhelm met echtgenote 

met het Tiende Franse leger een 
krachtig offensief in Lotharingen te 
ontketenen. Wegens de onderte
kening van de wapensti lstand ging 
dit plan echter niet door.201 In het 
Oorlogskabinet bevestigde Groener 
dat het noodzakelijk was de vijan
delijkheden stop te zetten. 

Op 9 november in de voormiddag 
brak in Berlijn de opstand los. Op 
Keizer Wilhelm 11 werd sterke druk 
uitgeoefend om hem tot troonsaf
stand te brengen, waartegen hij 
zich eerst met klem verzette. Na 
het advies van naar het hoofdkwar
tier te Spa ontboden generaals en 
kolonels te hebben ingewonnen, 
nam Wilhelm 11 daarop uiteindelijk 
het besluit als keizer af te treden 
doch koning van Pruisen te blijven. 
In Berlijn werd rijkskanselier Max 
von Baden vanuit Spa ingelicht dat 
de keizer zijn beslissing genomen 

uiterst linksen de macht zouden 
overnemen maakte de rijkskanse
lier (wegens een misverstand over 
de draagwijdte van de keizerlijke 
beslissing?) onmiddellijk bekend 

had. Dit zou spoedig offiCieel wor- Afb. 124. Rijkskanselier prins Max 
den bevestigd. Om te beletten dat von Baden 

'dat de Keizer en Koning beslist 
had van de troon afstand te doen'. 
Zijn ambt van rijkskanselier droeg 
Max von Baden over aan Frie
drich Ebert, lid van de SPD {de 
sociaaldemocratische partij van 
Duitsland). Philipp Heinrich Schei
demann, eveneens lid van deze 
partij. riep hierop de republiek 
uit. zo2 Toen de keizer hiervan op 
de hoogte werd gebracht, wilde hij 
eerst nog het hoofd bieden en bij 
het leger blijven. Uiteindelijk moest 
hij zwichten en vertrok hij op 10 
november 's ochtends in balling
schap naar Nederland.203 

Afb. 125. Philipp Heinrich 
Scheidemann roept de republiek uit 

Een 'Rat der Volksbeauftragten' 
(volksregering) werd gevormd. 
Die was samengesteld uit drie 
leden van de sociaaldemocrati
sche {meerderheids-)partij SPD 
(Ebert204 , Scheidemann202 en 
Landsberg2°5) en drie leden van 
de onafhankelijke sociaaldemo
cratische partij USPD {Haase206, 
Dittmann207 en Barth208). De raad 
werd op 10 november 1918 
bekrachtigd door de Arbeiders- en 
Soldatenraden van Berlijn, die alle 
revolutionaire raden van Duitsland 
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vertegenwoordigden. Ebert werd tot 
voorlopige rijkspresident verkozen 
en op 13 februari 1919 droeg 
de 'Rat der Volksbeauftragten' 
zijn macht over aan de regering, 
die door Philipp Scheidemann in 
opdracht van de 'Nationalversam
mlung' {nationale vergadering) was 
gevormd. Op 14 augustus 1919 
trad de grondwet van de Republiek 
van Weimar in werking. In 1920 
werd de 'Nationalversammlung' 
opgevolgd door de 'Reichstag•.2o9 

Afb. 126. Rijkskanselier Friedrich 
Ebert 

Afb. 127. Staatssecretaris Philipp 
Heinrich Scheldemann 
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2.3. Onderhandelingsfase 

In de overgezette morseberichten, 
destijds door MN 7 opgevangen 
en die verderop in dit boek zijn 
opgenomen, vindt men duidelijke 
echo's van de dramatische gebeur· 
tenissen. 

2.3.1. Samenstelling 
van de Duitse 
wapenstilstandsdelegatie 

Om diverse redenen had generaal 
Groener rijkskanselier Max ven 
Baden gewezen op de dringende 
noodzaak om tot de samenstelling 
van een Duitse wapenstilstand
delegatie te komen. Een van 
de hoofdredenen was blijkbaar 
beslissend: de Amerikanen had· 
den ten noorden van Verdun een 
belangrijk succes geboekt waar
door de door Groener vastgelegde 
verdedlgingslijn Antwerpen-Maas 
in het gedrang kwam. 210 Staatsse
cretaris Matthias Erzberger, van de 
centrumpartij, werd tot voorzitter 
van de wapenstilstandseemmis
sie benoemd.211 Aanvankelijk was 
generaal von Gündeli als voorzit
ter aangesteld, zoals meegedeeld 

Afb. 128. Matthias Erzberger, 
voorzitter van de Duitse delegatie 

aan de geallieerden bij draadloos 
bericht op 6 november 1918. Het 
hoofdkwartier had hem namelijk 
belast met een voorbereidend on
derzoek over de wapenstilstand. 

Nu lag de verantwoordelijkheid bij 
een lid van de regering, tot tevre
denheid van de militairen Groener 
en Hindenburg, aldus ontlast 
van de directe aansprakelijkheid. 
Generaal Dellev von Winterfeldt 
(onderhandelaar voor legeraange
legenheden), gezant Alfred graaf 
Obemdorff (buitenlandse politieke 
problemen) en marinekapitein 
Ernst Vanselow {marineproble
men) waren de overige leden van 
de Duitse delegatie. 212 Kapitein 
Paul von Helldorff en dr. Blauert 
vergezelden de delegatie als tolk 
en als stenograaf. Maarschalk Foch 
bevestigde in zijn mémoires dat 
hij het eerste Duitse radiotelegram 
met de aanvankelijke samenstel
ling van de delegatie tijdens de 
nachtvan 6 op 7 november 1918 
ontving. Daarin werd gevraagd 
waar de Duitsers maarschalk Foch 
konden aantreffen en of daarbij op 
het front der geallieerden in het 
belang van de menselijkheid een 

Afb. 129. Generaal majoor Detlev von 
Winterfeldt 



Afb. 130. Duitse onderhandelaars met vredesvlaggen 

voorlopige wapenstilstand kon ver
wezenlijkt worden. Het antwoord 
van Foch bepaalde alleen dat als 
de afgevaardigden maarschalk 
Foch wilden ontmoeten om een 
wapenstilstand te verzoeken, zij 
zich bij de Franse voorposten aan 
de weg Chimay- Fourmies- La 
Capelle - Guise moesten melden. 
Bevelen werden gegeven om hen 
op te vangen en naar de plaats van 
de bijeenkomst te brengen. 

Foch reageerde dus niet op de ge
vraagde voorlopige wapenstilstand, 
waartegen hij compleet gekant 
was.213 Uiteraard werd beslist aan 
beide zijden het vuur te stoppen 
tijdens de doortocht van de Duitse 
delegatie langs de hun aangewe
zen weg. Op 7 november wilden 
zij tussen 16.00 en 17.00 uur de 
Franse linies bereiken.~14 

2.3.2. Reis van de Duitse 
afgevaardigden tot La Capelle 

Staatssecretaris Matthias Erzber
ger215, voorzitter van de delegatie 
en met een speciale trein vanuit 
Berlijn naar Spa gekomen, be
schreef het verdere verloop van de 
reis naar de Franse linies. Er was 
een laatste bespreking van Erzber
ger met de opperste legerleiding 
('O.H.L.'l in het 'Grand Hotel Bri-

tannique' in Spa. Daarna bemerk
ten jubelende inwoners van Spa 
hoe op 7 november rond 10.00 
uur aan de auto's van de delegatie 
witte vlaggen bevestigd werden. 
Die waren uit beddenlakens van 
het hotel vervaardigd en voorzien 
van kleine naamschilden 'Grand 
Hótel Britannique'.216 Volgens het 
relaas van Jacques Maquet, stads· 
secretaris van Spa, was men zich 
ervan bewust dat Erzberger door 
de frontlinie ging passeren met 
het oog op een wapenstilstand. 
Dit nieuws verbreidde zich als een 
lopend vuurtje.217 

Volgens het telegram nr. 102 van 
staatssecretaris voor Buitenlandse 
Zaken von Hintze waren de eerder 
genoemde afgevaardigden op 7 no
vember om 12 uur uit Spa vertrok
ken. Bovendien vergezelden een 
kapitein, een tolk en twee secreta
rissen de delegatie.218 Een tweede 
groep zou volgens dat telegram 
naar het hoofdkwartier van de 
Duitse kroonprins reizen. Deze zou 
bestaan uit majoor Duesterberg, 
majoor Brinkmann, majoor Kriebel, 
majoor von Botticher en naar wens 
van staatssecretaris Erzberger en 
graaf Oberndorff, bovendien uit de 
'Legationsrat' Freiherr von lersner. 
Verder waren er een aantal cijfe· 
raars (decodeurs) en een journalist. 

Hierna volgt het verhaal van Erz
berger, die goed de sfeer van die 
belangrijke gebeurtenis weergeeft. 

De rit van de colonne auto's met 
de gevolmachtigden naar de 
afgesproken plaats duurde lang 
en werd gehinderd door zich 
terugtrekkende Duitse troepen. 
Op 7 november kwamen zij rond 
18.00 uur in Chimay aan. Een 
Duitse generaal meldde Ertzberger 
dat hij die avond niet verder kon 
rijden, omdat de weg onveilig was 
en versperd met gevelde bomen. 
Niettemin reed Erzberger met de 
delegatie door en bereikte rond 
19.30 uurTrélon, waar zich een 
Duits hoofdkwartier bevond. De 
bevelvoerende generaal vertelde 
hem dat alle voorbereidselen voor 
het passeren van de frontlijn getrof
fen waren. Pioniers hadden de weg 
van alle mijnen ontdaan. Volgens 
de generaal waren zijn soldaten 
sinds zes weken onophoudelijk 
aan het vechten. Een van zijn 
divisies telde nog maar 349 man, 
van een andere was slechts 439 
man over. 

Rond 21.20 uur trokken zij door 
de Duitse frontlijn (Afb. 30, kaart 
gevolgde weg). De colonne reed 
langzaam verder. Aan de eerste 
wagen werd een grote witte vlag 
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gehesen (wellicht met het opschrift 
'Grand Hotel Britannique' ... !) Een 
trompetter liet regelmatig klaroen
geschal horen. 219 Honderdvijftig 
meter verder verschenen de eerste 
Franse soldaten.220 Twee heel 
beleefde Franse officieren brachten 
de delegatie naar een plaats in de 
nabijheid, La Capelle. De wagen 
werd met handgeklap onthaald. 
De eerste vraag van de omrin
gende soldaten was: 'Is de oorlog 
gedaan?' Er werd 'Leve Frankrijk' 
geroepen, maar burgers en militai
ren bleven kalm en terughoudend. 

De straten van La Capelle waren 
nog voorzien van aanwijzingen 
in het Duits. Een groot gebouw 
droeg het opschrift 'Kaiserliche 
Kreis Kommandantur', waarboven 
de Franse driekleur wapperde. 
In het stadje, waar de Fransen 's 
middags waren binnengetrokken, 
werd gevlagd. Erzberger werd naar 
de kleine villa 'Francport' gebracht, 
waar hij de drie Duitse onderhan
delaars aantrof die de ~-<omst van 
de wapenstilstandsdelegatie moes
ten aankondigen. 221 De vijande
lijkheden zouden tot middernacht 
opgeschort blijven. 

2.3.3. Opvang van de Duitse 
delegatie 

Van bijzonder belang is vervolgens 
het verhaal van L. Laiss, dat hij 
schreef in naam van de vrienden
kring van de gewezen militairen 
van de 171e en 371e infanteriere
gimenten. Het is gegrond op herin
neringen van ooggetuigen evenals 
originele schriftelijke bevelen en 
verslagen van officieren. Het ver
haal werd door ons aangevuld met 
gegevens uit de tekst van Gustave 
Babin, oorlogscorrespondent van 
IJl lustration en uit het boek Le 11 
novembre van generaal Maxime 
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Weygand, stafchef van maarschalk 
Foch. 

De opvang van de Duitse delegatie 
bij La Capelle en Thiérache (Aisne) 
had plaats in het gebied van het 
eerste Franse leger, waarover 
generaal Marie Eugène Debeney 
het bevel voerde. In de vroege 
morgen van 7 november vorderde 
de 166e Franse infanteriedivisie in 
de richting van de voorgeschreven 
aanvalsdoelen. De voorhoede, 
onder het bevel van bataljonscom
mandant Oucornez. bestond uit het 
negentiende bataljon jagers te voet 
en een bataljon van het 171 e in
fanterieregiment. Zij achtervolgden 
de zich terugtrekkende Duitsers. 
Oe Franse eenheden bevonden 
zich in de buurt van het bos van 
Nouvion, bij La Capelle. 

Alleen de vooruitgeschoven man
schappen van de derde compagnie 
van het eerste bataljon, het 17le 
infanterieregiment, waren getuige 
van de aankomst van de Duitse 
onderhandelaars. Om 03.00 uur 
werd aan de derde compagnie 
het bevel gegeven om aan de 
noordzijde om La Capelle heen te 
trekken. Zij volgden dit bevel op. 
De voorhoede trok rond La Capelle 
en nam om 07.45 uur stelling 
aan de noordoostelijke rand ervan, 
aan weerszijden van de weg La 
Capelle - Haudroy. De bevrijde 
burgerbevolking onthaalde de 
compagnie geestdriftig. Luitenant 
Hengy voerde het bevel over die 
compagnie. 

Rond 07.30 uur arriveerde kor
poraal wielrijder Abonnat uit het 
regimentshoofdkwartier. Hij had 
een persoonlijk bestemd bericht bij 
zich voor kapitein Marius Lhuillier, 
de commandant van het eerste 
bataljon van het 171 e infanterie-

regiment. Deze laatste volgde de 
voortgang van de derde compagnie 
van zijn bataljon. De korporaal trof 
hem aan op de weg van Buirenfes
se naar La Capelle. Het 'geheime 
en vertrouwelijke' bericht van het 
hoofdkwartier kondigde de komst 
aan van onderhandelaars in een 
Duitse wagen. Daarop gaf kapitein 
Lhuillier om 07.30 uur dit schrif
telijke bevel aan de commandant 
van de derde compagnie: 'Rond 
08.00 uur zal een Duitse wagen 
met onderhandelaars zich melden 
op de weg naar La Capelle. Niet 
schieten. Zodra de witte vlag ver
schijnt: stop, niet meer schieten. 
Getekend: Lhuillier. De officieren 
bewaren het geheim tot het laatste 
ogen bi i k.'222 

Afb. 131. Kapitein Marius Chuillier 

De betrokken eenheden zonden 
patrouilles uit. De voorwaartse be
weging werd volgens plan hervat, 
ook door de derde compagnie. 
Onderweg werden enkele Duit
sers gevangen genomen. Vervol
gens werden opnieuw stellingen 



ingenomen naast de weg La 
Capelle- Haudroy. Men maakte 
zich gereed om eventuele aanval
len af te slaan. 223 Rond 13.00 uur 
verscheen een Franse burger met 
een handkar voor de eerste lijn 
tirailleurs (schutters). Hij zei door 
de Duitsers te zijn gestuurd om 
contact op te nemen met de Franse 
voorposten en te zeggen dat een 
Duitse officier met een bijzondere 
opdracht de voorste linies wou 
benaderen. 

Rond 15.30 uur kwamen drie 
galopperende Duitse ruiters aan 
de linies tevoorschijn. Een van 
hen droeg aan een arm een witte 
zakdoek. Zij stegen af. De ruiter 
met de witte zakdoek salueerde 
naar luitenant Hengy, commandant 
van de derde compagnie, die naar 
voren was gekomen. Hij stelde 
zich voor als luitenant van Jacobi, 
van de jagers te paard. 224 Hij zei 
opdracht te hebben gekregen van 
de generaal die bevel voerde over 
de te Rocquigny gelegerde Duitse 
divisie om aan te kondigen dat 
auto's met onderhandelaars zich 's 
avonds zouden melden. Hoe laat, 
wist hij niet. De auto's hadden 

namelijk vertraging opgelopen die 
aan de slechte toestand van de 
wegen te wijten was. Over de hele 
lengte lagen mijnen. De Duitse 
officier wilde zich niet laten blind
doeken omdat hij opdracht had · 
gekregen in geen geval de Franse 
linies te overschrijden. 

Volgend bericht werd om 14.25 
uur gestuurd door de comman
dant van het eerste bataljon aan 
commandant Ducornez van het 
negentiende bataljon jagers te 
voet. Laatstgenoemde stond aan 
het hoofd van de voorhoede. 'Een 
Duitse officier heeft de wapens 
neergelegd, zonder zich echter 
gevangen te laten nemen. Hij 
verklaart dat de vijandelijkheden 
opgeschort zijn vanaf 13.30 uur. 
De vijand voor ons heeft het vuur 
gestaakt, zonder ons echter verder 
te laten oprukken. Hij wenst te on
derhandelen. Ik ga op informatie. 
Onze voorhoeden passen nauwlet
tend op.'22s 

Drie ongewapende Duitsers die 
dichterbij kwamen, werden intus
sen gevangen genomen. Hun adju
dant verklaarde 'dat een wapen-

Afb. 132. De Duitse delegatie nadert het front 

stilstand gesloten was en dat hun 
het bevel was gegeven het vuur 
te staken om 13.30 uur'. Aan het 
eerste bataljon van het l71e in
fanterie regiment werd bevolen de 
opmars te stoppen en ter plaatse te 
blijven. Commandant Lhuillier gaf 
een schriftelijk bevel aan de derde 
compagnie. Alle wegen moesten 
met kleine posten bezet worden. 
De compagnie moest paraat blijven 
om haar opmars te hervatten of 
om zich tegen elke Duits offensief 
te verzetten. Er gold een absoluut 
verbod om met de Duitsers te 
praten. Het uitdrukkelijke bevel 
werd gegeven om iedere Duitser 
die zich zou melden, gevangen te 
nemen.226 

Luitenant von Jacobi, die goed 
Frans kende. mocht de order lezen. 
Hij gaf zijn woord ter plaatse te 
zullen blijven tot de aankomst van 
de onderhandelaars. Een van de 
hem begeleidende ruiters mocht 
naar de Duitse linies terugkeren 
om er te melden dat contact met 
de voorste Franse linies was gere
aliseerd. Intussen verscheen kapi
tein Marius Lhuillier, commandant 
van het eerste bataljon, ter plaatse 
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met de later beroemd geworden 
korporaal trompetter Sellier. Oe 
Franse kapitein liet luitenant von 
Jacobi naar zijn divisie terugkeren, 
samen met de tweede ruiter die 
hem vergezelde. 

Een dertigtal Franse officieren uit 
allerlei eenheden hadden zich bij 
de voorste linies op de weg la 
Capelle - Haudroy verzameld om 
de komst van de delegatie bij te 
wonen, hoewel het nieuws geheim 
had moeten blijven. Onder hen 
bevond zich ook commandant de 
Bourbon-Bussel, door generaal 
Oebeney (bevelhebber van het 
Eerste Leger) afgevaardigd om de 
onderhandelaars op te vangen.227 

Om circa 20.10 uur rappor-
teerde korporaal Sandoz van de 
3e compagnie na lang wachten 
dat men vanuit de voorste linies 
koplichten van naderende auto's 
had opgemerkt. 228 ledereen holde 
naar voren. Inderdaad zag men op 
een afstand van circa tweehonderd 
meter over de weg van La Capelle 
naar Haudroy de eerste auto uit 
de mist opdagen (Afb. 132). Men 
bemerkte eerst een enorme, klap
perende witte vlag en hoorde het 
sombere klaroengeschal van een 
Duitse trompetter. Luitenant Hengy 
gaf met een zaklantaarn teken om 
te stoppen, terwijl kapitein Lhuillier 
zijn armen op en neer zwaaide. De 
vijf auto's kwamen tot stilstand.229 

De eerste auto stopte precies op de 
plaats waar het monument van de 
'Pierre d'Haudroy' staat.230 In vier 
auto's met brandende koplichten 
zaten de vijandelijke gevolmachtig
den. De laatste auto, met gedoofde 
lichten, was geladen met de 
bagage. 

Uit de eerste auto stapte de al 
eerder genoemde luitenant von 
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Jacobi. Hij herkende luitenant 
Hengyen reikte hem de hand. 
Uit de tweede wagen verschenen 
generaal-majoor von Winterfeldt, 
staatssecretaris Erzberger en graaf 
Oberndorff. Generaal von Win
terfeldt (kaarsrecht, zeer correct 
en met een treurige blik) groette 
kapitein Lhuillier, die naar voren 
was gekomen. Hij bood zijn veront
schuldigingen aan voor de vertra
ging. Lhuillier salueerde op zijn 
beurt en vroeg hem opnieuw in de 
auto plaats te nemen. Hij zou hem 
naar de commandant van de voor
posten voeren. Hij gaf het volgende 
bevel mee: 'Kapitein Lhuillier aan 
commandant van de voorposten. Ik 
zend u de Duitse onderhandelaars. 
Getekend: Lhuillier.' 

Kapitein Lhuillier stapte in de 
eerste auto. Hij riep korporaal 
trompetter Pierre Sellier van het 
eerste bataljon van het 171e infan
terieregiment. Terwijl de auto's nog 
stilstonden, beval hij hem een flink 
'Staakt het vuren!' te blazen. Setlier 
nam vervolgens op de trede van 
de eerste wagen de plaats in van 
de Duitse trompetter en blies het 
'Geef acht!' en de refreinen van de 
betrokken eenheden van de 166e 
infanteriedivisie. Deze klanken be-

P1UkE SELLIER - Clairoa de l'Aru~islice 
qw a sonnc Ie " Ce"""" /o jeu •• 

Afb. 133. Trompetter Pièrre Sellier 

reikten de naburige eenheden. Ze 
verspreidden zich verder over een 
grote afstand van het front. In La 
Capelle weerklonk de 'Marseillaise', 
gespeeld door de fanfares van het 
17le infanterieregiment en van 
de zesentwintigste en negentiende 
bataljons jagers te voet.231 

De auto's reden vervolgens naar de 
commandopost van de voorpos
ten <Ducornez) en van het 17le 
infanterieregiment. De Duitse 

i:!t:'W'k1 --~~''ei'• 
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Afb. 134. 'La Pièrre d'Haudroy' 



onderhandelaars werden naar de 
Villa Päques gebracht, waar com
mandant de Bourbon-Busset hen 
opving. Vervolgens maakten twee 
Duitse auto's met luitenant van 
Jacobi rechtsomkeer om de linies 
terug te passeren. 

Afb. 135. Duitse delegatie In Rocquigny 

Bij order nr. 30 van.7 november 
om 2 2. 15 uur deelde comman
dant Ducornez (commandant van 
het eerste bataljon van het 17le 
infanterie regiment en van het 
negentiende bataljon jagers te 
voet) mee dat volgens de onder
handelaars het voorlopige staakt 
het vuren slechts tot middernacht 
gold. Daarna zouden beide partijen 
hun vrijheid van handelen volledig 
terugkrijgen. Duitse officieren of 
soldaten die zich bij de Franse 
voorposten zouden melden om te 
'verbroederen', dienden krijgsge
vangen te worden genomen. Men 
mocht niet vergeten dat er nog 
geen wapenstilstand was onderte
kend. 

Om 23.15 uur gaf kapitein Lhuil
lier (commandant van de derde 
compagnie van het eerste bataljon, 
17le infanterie regiment) bevel nr. 
71 door, waarin werd gemeld dat 
het staakt het vuren werd verlengd 
tot 's anderendaags 8 november, 

06.00 uur. 'Niet schieten, doch 
elke vijand die zich voor de linies 
aanbiedt, gevangen nemen.'232 

Volgens het relaas van Laiss 
probeerde in de nacht van 8 
november een auto voorzien van 

een witte vlag door de frontlinies te 
rijden. Aan boord zaten de Duitse 
ritmeester von Helldorff, samen 
met commandant de Bourbon-Bus
set en een Franse luitenant. Zij wa
ren vergezeld van een trompetter 
die reglementair klaroengeschalliet 
horen. Ze probeerden om koerier-

stukken (de door Foch voorgelegde 
tekst met de voorwaarden van de 
wapenstilstand) over te brengen. 
Dit lukte niet omdat zij door Duitse 
posten met mitrailleurvuur werden 
onthaald. Bovendien werd de auto 
in Haudroy tegengehouden door 
een mijnontploffing waarbij drie 
Duitse soldaten het leven lieten.233 

Driemaal trachtte de auto tever
geefs door de frontlijn te geraken, 
telkens werd dit door mijnen belet 
en wel in Haudroy, Rocquigny en 
Vignehies.23• 

Op 8 november om 03.00 uur 
schreef Ducornez, commandant 
van de voorhoede van de 166e 
infanteriedivisie, volgend bevel: 
'Operatiebevel voor de dag van 8 
november. Het staakt het vuren 
voorgeschreven op 7 november 
's na middags verstrijkt de 8e om 
06.00 uur. Het offensief zal dan 
ook op 8 november om 06.00 uur 
hervat worden.' 

Dit gebeurde. Het eerste bataljon 
van het 17le infanterieregiment 
trok op 10 november 1918 in Mo
mignies over de Belgische grens. 

Afb. 136. Kapitein Paul von Helidort 
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's Anderendaags, om 11.00 uur 
vernam het regiment dat de opge
legde voorwaarden waren geac
cepteerd en dat de wapenstilstand 
door de vertegenwoordigers van de 
geallieerde en vijandelijke legers 
was getekend.m 

2.3.4. Naar het bos van 
Compiègne 

Volgens Erzberger werden op 
7 november na 22.00 uur de 
Duitse afgevaardigden buiten villa 
Päques met behulp van lichtkogels 
gefotografeerd. ledere gevolmach
tigde nam vervolgens samen met 
een Franse officier in een Franse 
auto plaats. De begeleider van 
Erzberger was commandant de 
Bourbon-Busset De Duitse wa
gens waarmee de delegatie in La 
Capelle gearriveerd was, werden 
daar achtergelaten. 236 Voordat 
de groep de villa verliet, hoorde 
iemand dat een Duitse majoor aan 
generaal-majoor von Winterfeldt op 
fluistertoon zei: 'Volstrekt nood
zakelijk, omwille van de toestand 
der troepen.' Het was duidelijk dat 
hierbij de wapenstilstand werd 
bedoeld. Deze woorden werden 
's anderendaags ter kennis van 
maarschalk Foch gebracht, wat ui
teraard zijn onwrikbaar standpunt 
nog zal hebben versterkt. 237 

Afb. 138. In de pastorij van Homblière werd een sobere 
maaltijd-opgediend 

De autocolonne reed via Guise 
naar Homblières, een dorpje bij 
St-Quentin. Het hoofdkwartier van 
het Eerste Franse leger had er zijn 
intrek in de pastorie genomen. 
Aan de gevolmachtigden werd een 
maaltijd opgediend, bestaande 
uit soep, ham en rijst. Zij werden 
rond middernacht door generaal 
Debeney begroet. die zich veront
schuldigde voor het sobere diner 
en volgens Erzberger erbij gezegd 
zou hebben dat het 'de normale 
maaltijd van alle generaals en 
soldaten van het Franse leger 
was. '238 Volgens Erzberger vertrok 
de colonne auto's op 8 november 
rond 01.30 uur richting Chauny. 
Rond 04.00 uur kwam zij aan bij 

het station van Tergnier, waar een 
speciale trein op de gevolmachtig
den wachtte. De verslaggever van 
l:lllustration, die in Homblières 
was blijven overnachten, was ge
tuige van de aankomst van nieuwe 
Duitse onderhandelaars. Het waren 
twee burgers die zich gespecia
liseerd hadden op economisch 
gebied. Een elegante en hoffelijke 
officier vergezelde hen. 239 

De stad Tergnier bleek volledig 
verwoest. Naast het spoor in het 
vernielde station waarop de voor de 

Afb. 137. Auto waarmee de Duitse gevolmachtigden werden 
vervoerd 

Afb. 139. Generaal Marie Eugène 
Debeney 
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:felegatie bestemde speciale trein 
gerangeerd stond, was een enorme 
trechter zichtbaar. Commandant 
de Bourbon-Busset vestigde daar 
de aandacht op van generaal
majoor von Winterfeldt: 'Dit is te 
wijten aan een tijdbom die drie 
weken na het vertrek van de Duitse 
troepen tot ontploffing kwam.' Het 
antwoord van de generaal luidde 
dat het hoofdkwartier nooit het 
bevel had gegeven om dergelijke 
vernielingen aan te richten. Dit 
moest aan eigenmachtig optreden 
toegeschreven worden. 24D 

Rond 04.00 uur vertrok de trein. 
De bestemming werd geheim 
gehouden en de vensters van de 
rijtuigen bleven afgeschermd. 
De trein kwam om 07.00 uur 

Afb. 141. Trein van maarschalk Foch in het bos van Compiègne 

tot stilstand in een bos, aldus 
Erzberger. Het bleek in Rethondes 
te zijn, bij Compiègne. Op enige 
afstand aan de overkant stond op 
een ander spoor de speciale trein 
van maarschalk Foch.241 Vanwege 
de modder waren beide treinen 
door een smal knuppelpad met 

elkaar verbonden. Om 09.00 uur 
liet maarschalk Foch staatssecre
taris Erzberger weten dat hij de 
gevolmachtigden om 10.00 uur 
zou ontvangen. 

Hoe die besprekingen verlie
pen, gaan wij hier niet in detail 

Afb. 140. Route die door de Duitse delegatie werd gevolgd (Uit: l'lllustration, 16-23 november 1918, artikel G. Babin, 
p. 464) 



weergeven. Wij vestigen slechts de 
aandacht op enkele hoofdpunten. 
Het verloop van de ontmoeting 
en van de onderhandelingen is 
beschreven door Erzberger242, 

Foch243, Weygand244 en besproken 
in het werk van Renouvin.245 Een 
goed résumé kan men aantreffen 
in het boekje 'Armistice 1918' van 
kolonel Codevelle.246 

De delegaties bestonden uit maar
schalk Foch. die optrad namens 
de geallieerde en geassocieerde 
machten en zijn stafchef generaal 
Weygand samen met de Britten Sir 
Rosslyn Wemyss (First Sea Lord) 
en Sir George Hope (Rear Ad mi
ral). Als tolk werden zij bijgestaan 
door de Fransman Laperche en 
de Engelsman Bagod. leder van 
beide partijen nam plaats aan 
de lange zijde van een tafel. Aan 
een kant Foch en Wemyss met 
hun stafchefs, aan de andere kant 
de Duitsers. Aan de twee smalle 
zijden van de tafel zaten de twee 
secretarissen, kapitein von Hell
dorff en de tolk Laperche. 

Nadat de Duitse documen-
ten waarbij aan hun delegatie 
volmacht was gegeven om 'de 
wapenstilstand te sluiten, mits 
goedkeuring door de Rijkskanselier' 
in orde waren bevonden, vroeg 
Foch aan Erzberger wat van hem 
werd verlangd. Het antwoord (van 
Erzberger of Oberndorff?) was dat 
zij gekomen waren om kennis te 
nemen van de voorstellen van de 
geallieerden met betrekking tot een 
wapenstilstand. Daarop reageerde 
Foch kortaf dat hij geen voorstellen 
kon formuleren. Verzocht de tegen
partij om een wapenstilstand? Het 
Duitse antwoord {van Erzberger 
en Oberndorff?) was bevestigend. 
Uiteraard wilde Foch de Duitsers 
in het nauw drijven door hen im-
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pliciet te laten toegeven dat zij de 
oorlog verloren hadden. Zij hadden 
het initiatief voor een wapenstil
stand genomen. 

Vervolgens liet Foch de in het 
Frans gestelde voornaamste voor
waarden van de wapenstilstand 
door Weygand voorlezen.247 Dit 
werd door de tolken meteen in het 
Duits vertaald. Oe volledige tekst 
werd gelijktijdig aan de afgevaar
digden overhandigd. Wij citeren 
Weygand: 'De woorden, duidelijk 
uitgesproken, vielen in een doodse 
stilte {. .. ). De Duitse generaal 
(von Winterfeldt) was lijkbleek, 
op zijn gezicht stond droefheid te 
lezen. Bij het voorlezen van het 
artikel over de bezetting van het 
Rijnland en van bruggenhoofden 
over de Rijn kwamen tranen in de 
ogen van de jonge kapitein (von 
Helldorff?).. . In haar eenvoud 
was de scène pathetisch. het was 
schrijnend. '248 

Afb. 142. Generaal Maxime Weygand 

Binnen tweeënzeventig uren 
dienden de voorwaarden te worden 
geaccepteerd of verworpen. Het 
ultimatum zou op maandag 11 
november om 11.00 uur (Franse 
tijd!) verstrijken. Daarop verzocht 

Erzberger de vijandelijkheden 
over het ganse front voorlopig stil 
te leggen. Hij wees hierbij op de 
ontreddering en de opstandige 
geest in het Duitse leger en op het 
bolsjewistische gevaar in Duitsland 
waartegen Europa zich niet dan 
met de grootste moeite zou kunnen 
verdedigen. Alleen het stopzet-
ten van de geallieerde offensieven 
zou de tucht in het Duitse leger 
herstellen en het land kunnen 
redden. Foch antwoordde daarop 
afwijzend. Vervolgens las gene-
raal majoor von Winterfeldt een 
schriftelijke verklaring voor met een 
identiek verzoek. Door het voortzet
ten van de vijandelijkheden zouden 
op het laatste ogenblik nog talrijke, 
zinloze slachtoffers vallen. Hij 
verwees naar wat twee dagen vroe
ger in het radiotelegram van het 
oppercommando voorgesteld werd. 
Daarop reageerde Foch dat de 
geallieerde regeringen, door hem 
vertegenwoordigd, de voorwaarden 
voor de wapenstilstand hadden 
vastgelegd. De vijandelijkheden 
konden in geen enkel geval worden 
beëindigd voor de ondertekening 
van de wapenstilstand . Erzber-
ger vroeg of de termijn voor de 
aanvaarding of verwerping van de 
voorwaarden niet tot tweeëntachtig 
uren kon verlengd worden. De met 
de opdracht belaste koerier zou 
minstens twaalf uren nodig hebben 
om ter bestemming te geraken. Die 
termijnverlenging werd eveneens 
geweigerd. Bovendien was het niet 
mogelijk enige wijziging aan te 
brengen aan de voorwaarden, die 
opgelegd waren door de geallieerde 
regeringen_ 

Om 11.30 uur zonden de Duitse 
gevolmachtigden een radiotelegram 
aan de rijkskanselier alsook aan 
de oppercommando's. Zij deelden 
hierbij de onwrikbare houding 



van Foch mee. Toch zouden zij 
proberen daarin enige verzachting 
te verkrijgen. Met nadruk verzoch
ten zij om machtiging tot onmid
dellijke ondertekening van de 
wapenstilstand met de eventueel 
aangebrachte amendementen. Bij 
aanvaarding van cl€ voorwaarden 
wensten zij aan de notulen een 
verklaring toe te voegen om erop 
te wijzen dat het opleggen van de 
voorwaarden van de wapenstil
stand het Duitse volk in hongers
nood en anarchie zou storten.2•9 

Besloten werd een koerier (na
melijk von Helldorff, zoals eer-
der gemeld) als brenger van de 
wapenstilstandsvoorwaarden naar 
Spa te sturen. Dit werd ook doorge
seind, alsook een uittreksel van de 
voornaamste 'Bedingungen' (voor
waarden voor de wapenstilstand), 
waarbij benadrukt werd dat het 
naleven van sommige voorwaar
den onmogelijk was omdat het 
onvermijdelijk een hongersnood in 
Duitsland zou veroorzaken. 250 

In de namiddag grepen onder
handelingen plaats. De toon was 
vrij scherp, de sfeer gespannen. 
De Duitse delegatie drong voor
namelijk aan op het verlengen 
van de evacuatietermijnen, op de 
afschaffing van de bruggenhoofden 
en de neutrale zone in Rijnland. 
Verder ijverde zij voor de vermin
dering van het aantal in te leveren 
transportmaterialen, voor een eer
volle terugtrekking van de Duitse 
troepen uit oostelijk Afrika en voor 
de opheffing van de blokkade. Zij 
vestigden de aandacht van hun 
tegenstrevers op de dreigende hon
gersnood en op het bolsjewistische 
gevaar. Op 9 november werden 
de Duitse tegenvoorstellen om 
15.45 uur schriftelijk aan generaal 
Weygand afgegeven.'s Avonds 

Afb. 143. Matthias Erzberger en Alfred von Oberndorff op 
weg naar de ondertekening van de wapenstilstand 

werd vernomen dat de keizer 
afstand van de troon had gedaan 
(evenals de kroonprins). 's Nachts 
was een volksregering gevormd 
waarvan Ebertde leiding had. Het 
schriftelijke antwoord van de geal
lieerden werd op 10 november om 
21.30 uur aan de Duitse delegatie 
overhandigd . 

De termijn voor de ondertekening 
van de wapenstilstand verstreek 's 
anderendaags, op 11 november 
om 11.00 uur. 's Avonds {rond 
20.00 uur volgens Erzberger251 , 

21.00 uur volgens Foch) ontving 
hij een radiotelegram (getekend 
von Hindenburg) waarin het grote 
hoofdkwartier liet weten dat het 
op negen punten een 'Erleichte
rung' (verzachting van de wapen
stilstandsvoorwaarden) wenste 
te verkrijgen. Punt 9 betrof het 
opheffen van de blokkade. Als 
geen verzachting voor zes punten 
kon bekomen worden, dan diende 
de wapenstilstand toch te worden 
afgesloten. In dat geval moest de 
delegatie een vlammend protest 
uiten en een beroep op Wilsen 
worden gedaan.m 

Rond 22.30 uur (tussen 19.00 en 
20.00 uur volgens Fochl bereikten 
twee radiotelegrammen Erzberger. 

Door het eerste werd Erzberger 
gemachtigd de wapenstilstand te 
tekenen. Hij moest in de notulen 
een verklaring van de regering la
ten opnemen. Daarin werd gesteld 
dat bepaalde punten, samen met 
de handhaving van de blokkade, 
de ravitaillering onmogelijk zouden 
maken en hongersnood teweeg 

Afb. 144. Paul von Hintze, Duits 
staatssecretaris voor buitenlandse 
zaken 
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Afb. 145. Plaats waar de wapenstilstand werd ondertekend 

brengen in het niet-bezette deel 
van Duitsland. Daarom werd voor
gesteld wijzigingen van die punten 
te bespreken om de voedselvoor
ziening veilig te stellen. Het tweede 
bericht luidde laconiek als volgt: 
'Herr Staatsekretär von Hintze (Afb. 
144) für Oberste Heeresleitung. 
Oer Friedensdelegation ist durch 
Funckspruch mitzuteilen, dasz die 
deutsche Regierung die ihr am 
8 November gesteilten Waffen
stillstandsbedingungen annimmt. 
Gez. Solf.' Aan de Duitse delegatie 
in Rethondes werd dus per radio 
doorgeseind dat de Duitse regering 
de voorwaarden van de wapenstil
stand accepteerde. 253 

Op 11 november 1918 werd van 
02.15 tot 05.12 uur artikelsgewijs 
heftig over de definitieve versie 
van de tekst gedebatteerd. In veel 
artikelen trachtten de Duitse gevol
machtigden verzachtende amen
dementen te laten aanbrengen. 
Op sommige punten zijn zij daarin 
geslaagd: Elzas-Lotharigen werd 
niet meer als veroverd Frans gebied 
beschouwd, het aantal te leveren 

72 van wirskaante 2010/MN 7 

oorlogsmaterialen werd vermin
derd en de termijn waarbinnen de 
ontruiming door de troepen moest 
gerealiseerd zijn, werd verlengd tot 
eenendertig dagen. Verder werd de 
breedte van de neutrale zone op de 
rechter Rijnoever herleid tot 10 km 
en zou niemand wegens deel
name aan oorlogsfeiten die voor 
de wapenstilstand plaatsvonden, 
vervolgd worden. Er mochten geen 
sluitingen van industriële bedrijven 
of afslankingen van het personeel 
worden opgelegd in het door de 
geallieerden bezette gebied. En 
men verkreeg de ontruiming van 
de Duitse troepen uit oostelijk 
Afrika zonder onvoorwaardelijke 
capitulatie. Voor het overige kregen 
de Duitsers van de geallieerden 
geen enkele toegeving gedaan. Dit 
was ook zo met de belangrijkste 
vraag, die over handhaving van 
de blokkade (artikel XXVI). Oe 
enige tegemoetkoming van de 
geallieerden en de VS was hier dat 
zij overwogen om gedurende de 
periode van de wapenstilstand voor 
zover als nodig te zorgen voor de 
ravitaillering van Duitsland.zs4 Er 

werden nog enkele clausules aan 
de definitieve tekst toegevoegd, die 
in de aanvankelijke versie van 8 
november niet voorkwamen. 

2.3.5. Definitieve tekst van de 
wapenstilstand 

De laatste versie van 11 novem
ber 1918 is een lange tekst met 
bijlagen, over vierendertig artike
len verdeeld. 255 Hierna volgt een 
opsomming van uittreksels uit een 
reeks belangrijke bepalingen. Aan 
de tekst afgegeven op 8 november 
werden, zoals hiervoor opgemerkt, 
enkele verzachtingen aangebracht. 
Wij vermelden de oorspronkelijke 
tekst tussen haakjes. 

- Artikel I. Inwerkingtreding: zes 
uren na de ondertekening. 

- Artikel 11. Ontruiming binnen 
twee weken van de bezette 
landen België. Frankrijk, Luxem
burg, alsook van Elzas-lotha
ringen On de oorspronkelijke 
tekst gelijkgesteld met de bezette 
landen). 

- Artikel 111. Repatriëring van alle 



inwoners van voornoemde lan
den, gijzelaars, beklaagden en 
veroordeelden inbegrepen. 

- Artikel IV. 5.000 kanonnen, 
25.000 (30.000} machinege
weren. 3.000 mijnenwerpers, 
1. 700 (2000} vliegtuigen, bin
nen een bepaalde termijn af te 
staan aan de geallieerden en de 
Verenigde Staten. 
Artikel V. De linker Rijnoever 
evenals Mainz, Koblenz en 
Keulen (met bruggenhoofden) 
worden bezet. Een neutrale 
strook van 10 km (30 km) 
op de rechter Rijnoever wordt 
ontruimd. Dit moet binnen 
eenendertig dagen (vijfentwintig 
dagen) na het tekenen van de 
wapenstilstand voltooid zijn. 
Artikel Vl. Evacuatie van inwo
ners uit de ontruimde gebieden 
is verboden. Er mag geen schade 
aan personen of eigendommen 
worden berokkend. Niemand zal 
worden vervolgd wegens daden 
van deelneming aan oorlogs
maatregelen begaan voor de 
ondertekening van de wapenstil
stand. Er zullen geen algemene 
maatregelen worden genomen 
die waardevermindering van 
industriële bedrijven of afslan
king van hun personeel kunnen 
teweeg brengen. 

- Artikel VIl. 5.000 locomotieven, 
150.000 treinrijtuigen. 5.000 
(10.000) vrachtwagens dienen 
binnen een bepaalde termijn te 
worden ingeleverd. 

- Artikel VIII. Binnen achtenveer
tig uren na het tekenen van de 
wapenstilstand moet het Duitse 
commando alle in de door de 
Duitse troepen ontruimde 
gebieden geplaatste mijnen of 
springstoffen met vertraagde ont
steking aangeven, zoniet volgen 
represailles. 

- Artikel IX. Onderhoudskosten 

van de bezettingstroepen in het 
Rijnland (Elzas-Lotharingen niet 
inbegrepen} komen ten laste van 
de Duitse regering. 

- Artikel X. Onmiddellijke repatri
ering van de krijgsgevangenen 
van de geallieerden en van de 
VS, zonder wederkerigheid. 

- Artikel XI. Zieken en gewonden, 
achtergelaten door het Duitse 
leger in de ontruimde gebieden, 
moeten door Duits personeel 
worden verzorgd. 

Bepalingen betreffende de ooste
lijke grenzen van Duitsland 
- Artikel XII-XV (Afstand van 

verdragen van Boekarest en 
Brest-Litowsk, XVI) 

In Oost - Afrika 
• Artikel XVII. Evacuatie van alle 

Duitse troepen (. . .) binnen de 
door de geallieerden bepaalde 
termijn. 

Algemene bepalingen 
Artikel XVIII. Repatriëring, 
zonder wederkerigheid, van alle 
geïnterneerde burgers, gijzelaars, 
beklaagden en veroordeelden, 
behorende tot geallieerde of 
geassocieerde machten, andere 
dan die opgesomd bij art. 111. 

Financiële bepalingen 
- Artikel XIX. Alle schade moet 

worden hersteld ( ... ). Het kas
geld van de nationale bank van 
België moet onmiddellijk worden 
teruggegeven (. .. ). 

Zeevaartbepalingen 
Artikel XX, XXI. Vrijlating van 
alle krijgsgevangenen, zonder 
wederkerigheid. 

- Artikel XXII-XXIII. (Honderd
zestig onderzeeërs, acht lichte 
kruisers en zes slagschepen 
moesten geleverd worden). Alle 

onderzeeërs moeten geleverd 
worden. Zes slagkruisers, tien 
eskaderslagschepen. acht lichte 
kruisers, vijftig torpedobootja
gers ('destroyers') zullen door de 
geallieerden aangewezen worden 
om te worden ontwapend en 
geïnterneerd in neutrale of geal
lieerde havens. Alle overige oor
logsschepen dienen te worden 
ontwapend in de Duitse havens 
(Art. XXIV, XXV). 

- Artikel XXVI. De blokkade blijft 
van kracht. Duitse handelssche
pen aangetroffen op zee blijven 
vatbaar voor kaping. De geal
lieerden en de VS overwegen om 
tijdens de wapenstilstand, zoveel 
als nodig, Duitsland te ravitail
leren. 

- Artikel XXVII-XXXII. De Duitse 
regering moet aan alle neutrale 
landen vertellen dat alle beper
kingen in het verkeer van hun 
schepen met de geallieerde of 
geassocieerde machten opgehe
ven zijn (XXXIII). 

Duur van de wapenstilstand 
- Artikel XXXIV. Zesendertig 

dagen, met mogelijkheid tot 
verlenging( ... ). In principe zal 
een wapenstilstandseemmissie 
worden opgericht. Die zal onder 
het gezag van het geallieerde 
oppercommando van land- en 
zeemacht staan. 

De opgelegde voorwaarden waren 
dus streng. De bedoeling was te 
beletten dat Duitsland de vijande
lijkheden kon hernemen. Het ging 
om een echte capitulatie. Uiteinde
lijk werd deze tekst om 05.05 uur 
(volgens Foch, 05.12 uur volgens 
Erzberger) door belde delegaties 
aangenomen. De ondertekening 
van het laatste blad had plaats om 
05.10 uur (volgens Foch, 05.20 
uur volgens Erzberger}. Generaal 
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Afb. 146. De oorspronkelijke wagon van Foch werd tijdens 
W02 vernield. Nu staat er in het museum van Compiègne 
een kopie. 

von Winterfeldt en marinekapitein 
Vanselow kregen daarbij de tranen 
in de ogen. Op voorstel van Foch 

werd 05.00 uur genoteerd in de 
slotakte, zodat de wapenstilstand 
om 11.00 uur in werking kon 

treden. De slotformule luidde als 
volgt: 'Deze wapenstilstand is on
dertekend op 11 november 1918 
om 05.00 uur, Franse tijd. Gete
kend : Foch, Erzberger, Wemyss, 
Oberndorff, Winterfeldt, Vanselow.' 

Zoals eerder aangestipt diende op 
verzoek van de Duitse regering bij 
de notulen een verklaring te wor
den gevoegd om te protesteren te
gen sommige voorwaarden van de 
wapenstilstand, welke het Duitse 
volk in anarchie en hongersnood 
zouden storten. Een vertaling in 
het Engels vindt men in de officiële 
Amerikaanse stukken. 256 

2.3.6. Inwerkingtreding van de 
wapenstilstand 

Op 11 november liet Foch onmid
dellijk per radio over het hele front 
en telefonisch aan de hoofdbevel-

Afb. 147. V.l.n.r.: kapitein Vanselow, graaf Alfred von Oberndorff, generaal Oetlev von Winterfeldt, kapitein J.P.R. 
Marriott, staatssecretaris Matthias Erzberger, admiraal Sir George Hope, admiraal Sir Rosslyn Wemyss, maarschalk 
Ferdlnand Foch en generaal Weygand 



hebbers van de diverse eenheden 
het volgende bericht doorseinen: 
'De vijandelijkheden worden met 
ingang van 11 november om 
11.00 uur, Franse tijd, over het 
hele front gestopt. Tot nader bericht 
zullen de geallieerde troepen de op 
die datum en op dat uur bereikte 
lijn niet overschrijden. Gelieve 
die lijn exact mee te delen. Tot 
ontvangst van de aan de legerbe
velhebbers gezonden richtlijnen 
is ieder contact met de vijand 
verboden.'257 

Per brief (gedateerd 8 november) 
had generaal John J. Pershing, 
opperbevelhebber van de Ameri
kaanse strijdkrachten, de inhoud 
van een bijna gelijkluidend bericht 
van Foch doorgestuurd aan de 
bevelhebber van het eerste Ameri
kaanse leger. Daarin stond echter 
'hostilities wilt cease ( ... )at date 
and hour NOT yet determined.' (op 
een nog niet bepaalde datum en 
uur). Hlj meldde dat bevelen in de 
gewenste zin door de geallieerde 
opperbevelhebber rechtstreeks 
zouden gezonden worden aan de 
Amerikaanse legerbevelhebbers, 

Afb. 148. Generaal John Joseph 
Pershing 

om elke vertraging te vermijden. 
Daarna telefoneerde Pershing aan 
de stafchef dat het bericht 'bij 
anticipatie' door een zekere kolonel 
Mott was verzonden voordat de 
wapenstilstand werd onderte
kend. Zolang dit laatste niet was 
gebeurd, had het bericht geen 
uitwerking en werden de vijande
lijkheden voortgezet. 258 

Een tweede bericht van Foch op 
11 november, met het opschrift 
'Radiobericht uitgezonden door 
Eiffel om 05.40 uur', luidde: 'De 
vijandelijkheden worden over heel 
het front gestaakt met ingang van 
11 november, 11.00 uur (Franse 
tijd). Tot nader bericht zullen de 
geallieerde troepen de op die 
datum en op dat uur bereikte 
lijn niet overschrijden. Getekend: 
maarschalk Foch.' Dit bericht werd 
om 06.14 uur in het Engels vanop 
de Eiffeltoren verzonden.259 Deze 
Engelse tekst werd inderdaad om 
05.45 uur op 11 november 1918 
(ditmaal niet te vroeg gericht aan 
de 'Commanders-in-Chief !') als 
Frans draadloos bericht door het 
Hoofdkwartier van het Amerikaan
se Expeditieleger ontvangen.26() 
Op 11 november om 10.44 uur 
is hetzelfde bericht in het Duits, 
afkomstig van EKF (?),door MN 7 
opgetekend. 

Erzberger meldde per radio aan het 
Grote Duitse Hoofdkwartier dat de 
wapenstilstand afgesloten was. 261 

Rond 10.00 uur verschenen 
volgens Erzberger in Rethondes 
nog officieren uit het Grote Duitse 
Hoofdkwartier, samen met twee 
afgevaardigden van de Centrale 
Inkoopinstelling ('Zentraleinkaufge
sellschaft'). Dezen kwamen te laat 
met hun opdracht aan. Erzber-
ger schreef dat hun wensen al 
besproken waren en dat de Duitse 

gevolmachtigden zelfs meer resul
taten hadden behaald dan wat nu 
nog door het Grote Hoofdkwartier 
gevraagd werd.m 

Om circa 10.30 uur ontving Erz
berger de officiële, ondertekende 
akte van de wapenstilstand. Hij 
overhandigde die aan kapitein 
von Geyer met de opdracht deze 
belangrijke stukken per vliegtuig 
naar het Grote Hoofdkwartier in 
Spa te brengen, wat volgens hem 
probleemloos gebeurde.263 Het was 
zelfs een Frans vliegtuig, opgeste
gen met wapperende witte vlaggen 
vanaf de startbaan van Tergnier, 
dat kapitein von Geyer overvloog! 
Uit het Grote Duitse Hoofdkwartier 
werd het volgende telegram nr. 
110 gezonden aan het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken: 'Groszes 
Hauptquartier, den 11. November 
1918. Exzellenz von Hintze an 
Auswärtiges Amt. Wattenstillstand 
heute 11 Uhr 55 in Kraft getreden. 
Gez. Von Hintze'.264 

Hoewel maarschalk Foch in zijn 
mémoires meldt dat met ingang 
van 11.00 uur 'een indrukwek· 
kende stilte volgde op het geraas 
van drieënvijftig weken veldslagen', 
was die stilte niet overal en onmid
dellijk absoluut. 265 Dit kan men in 
deel 3 opmerken bij de in MN 7 
ingekomen draadloze berichten. 
Het was onvermijdelijk dat de 
kennisgeving van de wapenstil
stand niet dadelijk alle betrokken 
legereenheden kon bereiken. 

Op 11 november vertrokken de 
Duitse gevolmachtigden om 11.00 
uur per trein naar Tergnier om er 
weer in hun auto's over te stap
pen met bestemming Spa. Daar 
kwamen zij pas op 12 november 
1918 om 09.00 uur aan. Zij 
kregen er kennis van de verwarring 
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Afb. 149. V.l.n.r.: maarschalk Foch (1), admiraal 
Wemyss (2), generaal Weygand (3), admiraal Hope (4), 
kapitein Marriott (5), commandant Riedinger (6), Ie Mierry 
(7), generaal Oesticker (8) en Laperche (9). Foch stond om 
7 .30u met de ondertekende documenten in zijn tas klaar om 
naar Parijs te vertrekken. 

Afb. 150. Conferentie van Versailles in 1919 

die in de heimat en het bezette 
gebied was ontstaan. Hindenburg 
deelde Erzberger mede dat hij zich 
aansloot bij de regering Ebert. Een 
'Arbeiter- und Soldatenrat' was in 
Spa ingesteld. Soldaten hadden 
epauletten van officieren afgerukt. 
Niemand groette dezen nog. Auto's 
waren voorzien van rode vlaggen. 
Twee afgevaardigden van de solda
tenraad van Hannover arriveerden. 
Zij wilden naar Brussel gaan om 
er de algemene revolutie uit te 
roepen.266 

2.3.7. Verlenging van de 
wapenstilstand267 

De wapenstilstand werd verlengd 
op 13 december 1918, 16 januari 
1919en 16februari 1919(voor 
onbepaalde duur). Daarna volgde 
de Conferentie van Versailles, met 
ondertekening van het verdrag op 
28 juni 1919. 



Deel 3. 
Berichten van 6 tot 23 november 1918 

3 .1. Handschrift 

De met de hand In inkt geschreven 
tekst (meestal in het Duits, soms 
in het Frans en bij uitzondering in 
het Engels} bestaat uit twintig aan 
één zijde beschreven vellen papier 
uit een blocnote, groot 20 x 16.4 
cm. In de marges kan men data en 
tijdstip lezen waarop de berichten 
zijn ingekomen, gevolgd door de 
kenletters van de zendposten en 
die van de geadresseerden. Het 
geschrift is ongetwijfeld dat van 
ir. J. Boone, behalve wellicht het 
opschrift op het eerste blad 'Radio 
lancé par fül (poste chef de la 
marine allemande} à 08.38 Ie 6 
novembre (1918)'. Het geschrift 
is soms moeilijk te lezen, zodat in 
onze transcriptie wel vergissingen 
kunnen voorkomen. Fouten zijn 
meestal overgenomen in de trans
criptie. Toelichtingen worden in 
de noten gegeven. Het ligt voor de 
hand dat de teksten zijn overge
schreven van processen-verbaal, 
bijgehouden door dienstdoende 
operators. 

Wij probeerden de teksten te 
ontcijferen, wat niet altijd moge
lijk was. Woorduitgangen (Duitse 
naamvallen) zijn vaak onduidelijk 
en soms foutief genoteerd. Vermoe
delijk heeft Joseph Boone niet alle 
teksten die tijdens die bepaalde 
periode opgenomen zijn, willen 
bewaren. Het gaat hier vooral om 
het laatste gedeelte, dat moeilijk 

leesbaar wordt, in telegramstijl 
gesteld is en fragmentarisch lijkt. 

Aan de hand van hun roepletters 
werden drie zenders geïdentifi
ceerd, namelijk fül (de hoofdpost 
van de Duitse marine}, Sy (het 
groot Duitse hoofdkwartier in Spa) 
en CS (het Vierde Duitse Leger). 
Betreffende de overige zenders 
hebben wij een verzoek om 
Informatie aan medewerkers van 
het 'Bundesarchiv-Militärarchiv' 
gericht. Hun raad luidde dat wij 
naar Freiburg konden gaan om dit 
zelf in het archief na te pluizen. 

3.2. Vertaling 

De tijdopname en de gebruikte taal 
worden door ons vóór elk tekst
fragment op een uniforme wijze 
vermeld. De voornaamste doorha
lingen zijn weergegeven. Wanneer 
een woord of een deel van de tekst 
ontbreekt, wordt dit aangegeven 
met een puntenreeks {. .. }. Waar 
mogelijk wordt de tekst tussen 
haakjes aangevuld, bij twijfel ge
volgd door een vraagteken. Cursief 
tussen haakjes wordt verwezen 
naar de pagina's van het oorspron
kelijke handschrift. 

6 november 1918 

(08.38 uur, Frans) Radiobericht 
uitgezonden door fül. 268 (Duits} Alle 
officieren en al wie de regering en 
hun officieren trouw blijven, dade-

lijk te Baden verzamelen 269. lt. j 
(22.49 uur, Duits} Sy270 aan 
( ... )gevolmachtigden benoemd 
zijn: generaal der infanterie von 
Günde11271 , staatssecretaris Erzber
ger272, gezant graaf Oberndorff273, 

generaal ven Winterfeldt274 en ka
pitein Vanselow275• De gevolmach
tigden verzoeken om mededeling 
per radiogram waar zij maarschalk 
Foch276 kunnen aantreffen. Zij zul
len vergezeld zijn van commissaris
sen en tolken naast ondergeschikt 
personeel en met motorvoertuigen 
op de aan te duiden plaats aan
komen. Om humanitaire redenen 
zou de Duitse Regering het op prijs 
stellen, mocht bij de aankomst van 
de Duitse delegatie aan het front 
der geallieerden, een voorlopige 
wapenstilstand ( ... } (tot stand 
komen?). 

Afb. 151. Dr. Alfred, graaf von 
Oberndorff 
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Afb. 152. Staatssecretaris Erzberger, generaal von Winterfeldt en gezant graaf von Oberndorff 

7 november 1918 

(02 .05 uur, Frans) X aan X. Aan 
het Franse Hoofdkwartier. Er is 
meegedeeld dat zich voor het 
ogenblik in Sedan en Dalan (lees: 
Balan) 10.000 inwoners bevinden, 
vrouwen en kinderen, zieken en 
gehandicapten. Door bemiddeling 
van haar vertegenwoordigers, van 
de heer Grandpierre in het bijzon
der277, heeft de bevolking laten 
weten aan het Duitse Hoofdkwar
tier dat zij verkoos te blijven liever 
dan de stad te verlaten. Daarop 
heeft het Duitse Hoofdkwartier 
andermaal de aandacht van de 
bevolking getrokken op de gevaren 
waaraan zij zich zou kunnen (hier 
eindigt pagina 1) blootstellen en 
verklaard dat het Duitse Hoofd
kwartier elke verantwoordelijkheid 
voor het leven van de Sedanese 
bevolking afwijst. Ofschoon de 
gemeenteraad van Sedan toegaf 
dat het Duitse Hoofdkwartier zijn 
uiterste best heeft gedaan, heeft 
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hij zijn beslissing aangaande de 
evacuatie van de burgerbevolking 
niet willen wijzigen. Oe gemeen
teraad verzocht echter (het Duitse 
Hoofdkwartier) aan het Franse 
Hoofdkwartier mede te delen dat 
de stad Sedan oprecht wenst dat 
alle vereiste maatregelen worden 
genomen ter bescherming van 
het leven en de veiligheid van de 
ongelukkige bevolking. Het Duitse 
Hoofdkwartier brengt die punten 
ter kennis van het Franse Hoofd
kwartier en meldt dat het elke 
verantwoordelijkheid voor de veilig
heid van de Sedanese bevolking 
afwijst. De Duitse Opperbevelheb
ber. 7N. 

(02.40 uur, Frans) FI-H. Duits 
commando van maarschalk 
Foch. Als de Duitse gevolmach
tigden maarschalk Foch wensen 
te ontmoeten ten einde hem om 
een wapenstilstand te verzoeken 
dienen zij zich bij de Franse voor
posten aan te bieden langs de weg 

Chimay- Fourmies • La Capelle 
- Guise. Bevelen worden gegeven 
om hen te onthalen en hen te voe
ren naar de voor de samenkomsten 
vastgestelde plaats. 

(05.24 uur, Duits) Cq- Aan het 
Franse Hoofdkwartier. Tot dusver 
waren de inwoners vrij, mede in 
het belang van hun veiligheid, 
zich tijdig te verwijderen van de 
gevechtszone dan wel zich in 
handen te laten geven van de 
Ententetroepen. Het staat vast 
dat het laatst vermelde meestal 
beantwoordt aan wat zij dringend 
wensen. Van nu af aan blijven dan 
ook de inwoners van alle plaatsen 
welke ten gevolge van de Duitse 
bewegingen binnen het bereik 
van gevechtshandelingen kunnen 
vallen, in die buurt achter (hier 
eindigt pagina 2). De inwoners 
zijn voor verscheidene dagen van 
levensmiddelen voorzien. Bij het 
naderen van de Ententetroepen 
dient de burgemeester vergezeld 



Afb. 153. Handschrift van ir. J. Boone, blad 1 (collectie ir. J. Boone) 
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van enkele mensen, zwaaiend met 
witte doeken, die troepen tegemoet 
te gaan en hen aldus te wijzen op 
de aanwezigheid van inwoners. 
Men raadt de inwoners aan de 
plaatsen in westelijke of zuidweste
lijke richting te verlaten. 

(12.53 uur, Duits) Sy (Spa) Van 
G. D. H. G(root) H(oofdkwartier) 
der Geallieerden van het G(root) 
D(uits) Hoofdkwartier. 1300. Duits 
Opperbevel aan maarschalk Foch. 
Om de doortocht van de Duitse 
delegatie over beide linies mogelijk 
te maken, is bevel gegeven dat 
heden van Etreing278 tot Ghis (lees: 
Guisel met ingang van 15.00 uur 
het vuur wordt gestaakt. Vanaf de 
Duitse tot de Franse voorposten zal 
de delegatie worden begeleid door 
een commando wegenbouwtroe
pen om de rit van de motorvoertui
gen over de vernielde wegen naar 
La Capelle mogelijk te maken. 

(21.52 uur, Frans) Nu a CS
Legerbevelhebber Debeney 279aan 
Opperbevel Hutier280. Antwoord 
op bericht ontvangen te 18.50 

Afb. 154. Generaal Oskar von Hutier 
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Afb. 155. Kapitein von Helldorff op weg naar Spa 

uur. In overeenstemming met de 
door mij ontvangen instructies 
nam ik beschikkingen om voor de 
Duitse onderhandelaars een veilige 
aankomst te verzekeren. Geen 
enkele andere bijzondere maat
regel wordt genomen. Generaal 
bevelh(ebber). 281 

(22.13 uur, Frans) Fl. Maarschalk 
Foch aan Duits commando. Maar
schalk Foch meldt de ontvangst 
van het bericht waarin is meege
deeld dat de afvaardiging tussen 
21.00 en 22.00 uur bij Hautra
ge282 (?) de linies zal overschrijden. 

8 november 1918 

08.22 uur, Duits) Sy. G(root) 
H(oofd) K(wartier) der geallieerden. 
Radioberichten ontvangen. Voor 
de veilige doorreis van koerier, 
kapitein von Helldorff283 , alsook 
voor de afvaardiging van een of
ficier van de generale staf met (hier 
eindigt pagina 3) beide 'chiffreurs' 
(codeurs) van de marine, wordt 
gezorgd. 

9 november 1918 

(00.30 uur, Duits) Sy. De Duitse 
opperste legerleiding aan de 

Franse opperste legerleiding. De 
hoofdkwartierofficier met een of
ficierkoerier en twee codeurs voor 
generaal von Winterfeldt zullen op 
9 november tegen 12.00 uur (mid
den-Europese tijd) in twee auto's 
de Franse linies bereiken langs de 
weg Trélon - Fourmies - La Capelle. 
Ritmeester von Helldorff heeft om 
23.30 uur de Duitse linies nog niet 
overschreden. 284 

(00.40 uur, Frans) Fl ... dat het 
Duitse vuur stopt om langs de weg 
La Capelle- Fourmies binnen de 
Duitse linies te (kunnen) treden. 
Het Franse vuur is op die weg 
gestopt sinds 18.00 uur. 

(01.58 uur, Duits) G(root) H(oofdl 
K(wartier) der geallieerden, van het 
D(uitse} G(root) H(oofdkwartier). 
De Duitse opperste legerleiding 
aan de F(ransel. O(pperste) 
Uegerleidingl. De Duitse artillerie 
in de sector en (onleesbaar woerd) 
van de weg Fourmies - La Capelle 
had eveneens het bevel gekregen 
om vanaf 18.00 uur te zwijgen. 
Het gaat waarschijnlijk om de 
brand van een munitieopslagplaats 
bij Fourmies waarvan de onregel
matige ontploffingen de indruk van 
artillerievuur kan hebben gegeven. 



"·· ... . ... . ,. _, .. > 
Afb. 156. Matrozenopstand. Uiterst rechts stapt Lothar Popp, toenmalig voorzitter van de arbeiders
en soldatenraad in Kiel. 

De Duitse opperste legerleiding 
aan ... 

(1 0.31 uur, Duits) Sy-G(root) 
H(oofdkwartier) der geallieer-
den van het Duitse G(root) 
H(oofdkwartierl. Oe Duitse op
perste legerleiding aan d€ Duitse 
gevolmachtigden in het G. H. K. 
der geallieerden. Ritmeester ven 
Helldorff tot nog toe aan de Duitse 
linies niet aangetroffen. Gelieve 
een andere persoon met wapenstil
standsvoorwaarden hierh ... (hier 
eindigt pagina 4). 

06.58 uur, Duits) Aan tele (?). 

Een Frans vliegtuig zal op 1.000 
meter hoogte deze namiddag de 
weg Hirson, Chimay, Philippeville 
(volgen) en bij Morville ten westen 
van Dinant landen. Dat vliegtuig 
mag niet beschoten worden.285 

(18.07 uur, Frans) Fl aan Sy. 
Duitse gevolmachtigden aan Duits 
opperbevel. Heliderft is om 15.20 
uur (midden-Europese tijd) rond 
Fourmies door de linies getrokken. 

Gelieve zijn doortocht naar het 
Grote Hoofdkwartier te vergemak
kelijken. Von Winterfeldt. 

09.04 uur, Duits) Aan tele.-CQ. 
Aan het internationale proletariaat. 
Boven de Duitse vloot wappert de 
rode vlag van de vrijheid. De arbei
ders en soldaten hebben in geheel 
Duitsland de macht in handen. 
Morgen herdenken wij de offers 
van de bevrijdingsstrijd. Mogen 
deze de laatste offers zijn. Er is 
genoeg kostbaar bloed gevloeid. De 
arbeidersraad, met socialistische 
groet aan (?)de soldatenraad van 
Kiel (Popp). 286 

(20.09 uur, Duits) X-X. Soldaten
raad. Wij wensen beslist het con
tact met jullie in stand te houden. 
Antwoord of (daarmee) akkoord. 
Soldatenraad Cl. 

(21.05uur, Duits) OJ. Leve de so
ciaalrepubliek van de arbeider- en 
soldatenraden. Uit alle delen van 
het Duitse Rijk komen berichten 
binnen over gelijkaardige ... 

10 november 1918 

(00.45 uur, Frans) Duitse gevol
machtigden aan D(uits) O(pper) 
C(ommando). Fr(ans) O(pper) 
C(ommando) laat ons weten dat 
codeurs die vandaag om 12.00 
uur de Franse linies zijn overge
trokken, pas zondagvoormiddag 
hier kunnen zijn. Onmogelijk eer
der gewenst telegram te verzenden. 
Tot nu toe niets nieuws. Antwoord 
in afwachting op het verslag Heli
derft met marinecijfercode. Meld 
ontvangst. Erzberger. 

(01.20 uur, Engels) PB. Duitse 
keizer heeft troonsafstand ge-
daan ... Ebert moet kanselier 
worden wanneer troonsafstand vol
tooid. Grondwetgevende vergade
ring dient te worden verkozen om 
te beslissen over verdere regerings
vorm van Duitsland ... (Afb. 157) 
(hier eindigt pagina 5). 

<02.58 uur, Duits) LP aan CQ. 
Vrijheids- en vredesgroet aan allen. 
Berlijn en omgeving in handen 
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Afb. 157. Troonsafstand door de keizer 

van arbeiders- en soldatenraden. 
Adolf Hoffman. Landdagafgevaar
digde.287 

(04.04 uur, Duits) BSL aan DX
VNu. Ook hier brengt de soldaten
raad aan het station ginds onze 

Afb. 158. Soldatenrevolutie in Berlijn 
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groet over. Toestand volkomen 
rustig en ordelijk.288 

(04.48 uur, Duits) nmw ... terug bij 
nadering van de vijand terugtrek
ken. Daarmede is wapenstilstand 
praktisch ingetreden. 

(05.54 uur, Duits) Gz aan n4 -
Hier ('herachtigkeit'?) en orde. 
Soldatenraad. 

(13.37 uur, Duits) POZ(?) aan Bln. 
Grootstation Nauen in handen ar
beiders- en soldatenraad. Stations 
zijn klaar. ('rolle'? ) aan ('Hilder
scheid'?) 

(14.14 uur, Duits) SY. De Duitse 
opperste legerleiding aan de Duitse 
gevolmachtigden bij de opperste 
legerleiding van de geallieerden. 
Vier Duitse gevolmachtigden zullen 
vandaag, 10 november, tussen 
18.30 en 21.00 uur langs de 
weg Chimay - Trélon per auto de 
voorste Duitse linies overschrij
den om naar de Franse opperste 
legerleiding te rijden. 289 Het zijn 
majoor von Boetticher290 , Iu i tenant 
Köntler291 , geheimraad Frisch292 , 

Dokter Melchior293, deze laatste 
vandaag als civiele commissaris 
voor bevoorradingsproblemen. 
Voorts een begeleider. Men ver
zoekt een staakt het vuren teweeg 
te brengen in de betreffende sector 
en tegen voornoemde tijd. Gelieve 
ontvangst te melden. 

06.05 uur, Duits) fi-SY. Aan het 
hoofdkwartier der geallieerden, van 
de Duitse opperste legerleiding. 
ll.OO-W30. De Duitse opperste 
legerleiding aan de geallieerden. 
Vertrek heeft met vertraging plaats. 
Mogelijk overschrijden de gevol
machtigden de voorste Duitse 
linies enkele uren later (hier eindigt 
pagina 6). 

( 17.25 uur, Duits) BC-QÄ. Alle 
soldatenraden zenden de soldaten
raad van Alter Gratow hun kame
raadschappelijke groet over. 

( 18.23 uur, Duits) FI-SY. De Duitse 
opperste legerleiding aan de gevol-



Afb. 159. Arbeiders- en soldatenraad van Guben 

machtigden bij de legerleiding der 
geallieerden. De Duitse rijksleiding 
zendt aan de opperste legerlei
ding volgend schrijven over voor 
staatssecretaris Erzberger. Uwe 
Excellentie is gemachtigd om de 
wapenstilstand te ondertekenen. U 
zult gelijktijdig volgende verklaring 
bij het protocol afgeven: 'De Duitse 
regering zal met al haar kracht 
voor de uitvoering van de gestelde 
voorwaarden zorgen. Echter be
schouwen de ondergetekenden het 
als hun plicht hierop te wijzen dat 
het ten uitvoer brengen van enkele 
punten in die voorwaarden de 
bevolking van het niet te bezetten 
deel van Duitsland in hongersnood 
zal storten. Alle voorraden die 
voor de ravitaillering der troepen 
bestemd waren, moeten worden 
achtergelaten in de te ontruimen 
gebieden. Bovendien worden de 
verkeersmiddelen in die mate 
beperkt dat het gelijkstaat met een 
ontzegging ervan, een en ander 
onder handhaving van de blok-

kade. Deze maatregelen maken de 
bevoorrading en elke organisatie 
van de verdeling ervan onmogelijk. 
Ondergetekenden vragen dan ook 
dat wijzigingen aan zulke punten 
mogen worden besproken, waarbij 
de bevoorrading veilig gesteld kan 
worden. Rijkskanselier.'294 De op
perste legerleiding verwijst verder 
naar de hedenmiddag overge
zonden punten aan generaal von 
Winterfeldt. Ondertekening van de 
wapenstilstandspunten. 

(20.28 uur, Duits) De Duitse op
perste legerleiding aan de gevol
machtigden bij de opperste leger
leiding van de geallieerden. Om het 
passeren van de voorste linies te 
vergemakkelijken voor voornoemde 
Duitse afgevaardigden: majoor van 
Boetfiche (van Boetticher) enz., 
gelieve de weg Trélon - Chimay van 
vuur te doen vrijhouden tot morgen 
11 november 04.00 uur (hier 
eindigt pagina 7). 

(21 .05 uur, Duits) De soldaten 
van het 4e lnf(anterie) Reg(iment) 
in Metz moeten wachten op het 
bevel van de opperste legerleiding 
voor de aftocht naar de heimat 
Beiers Ministerie van Oorlog. V. 
nummer fall (?J Medeondertekend. 
Schöppe. 295 

Afb. 160. Staatssecretaris Matthias 
Erzberger 
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Afb. 161. Handschrift van ir. J. Boone, blad 7 (collectie ir. J. Boone) 
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11 november 1918 

(00. 19 uur, Duits} Fl-Sy. Duitse 
opperste legerleiding aan gevol
machtigden bij opperste leger-

,"_ 1/ -2-/. > -

.-fl- 1/ 

f).tf- r-e-

f.tJ ~"_... !7- F ~ 

fvd - ft~-· - e " .. 

leiding der geallieerden. Leiding 
zeeoorlog wenst met bijkomende 
vertegenwoordiger deel te nemen 
aan besprekingen. Bestaan er 
bezwaren? 

Afb. 162. Handschrift van ir. J. Boone, blad 8 (collectie ir. J. Boone} 

(02.49 uur, Duits) fb-fhm. Oe 
Spaanse gezant in Brussel aan 
Z(ijne) M(ajesteitl de Koning 
van België. De Spaanse gezant 
verzoekt morgen (maandag) tussen 
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Aan de bevolking van Brussel. 
De Duitsche republiek en de Soldatenrat, die deze iD Brussel verlegen· 

wordigd, begroet de belgische bevolking als broeders. 
Het zinneloze bloedvergieten heeft opgehouden. 
Nu moet de rust behouden worden! Hel is noodzakelijk, dat allo: open

bare lokaliteiten van .5 uur 's avonds tot 10 uur 's morgens duitsche iijd ge. 
sloten blijven. 

Oe kommissie van veiligheid van den Soldatenrat zal zorg dragen voor 
de navolging van deze noodzakelijkr maatregelen. 

Voor alles, wat voor het welzijn van de inwoners noodzakelijk is, zal 
gezorgd worden. 

Oe voed.selvoorriening van de civiele bevolking blijft xooals voorbeen. 
De Soldatenrat waarborgt zekerheid voor leven en eigendom van aUe personen 
zonder aanzien van de nationaliteit. 

Alleen nog dagen scheiden ons van den vreede! 
De Soldalenrat rekent op bet inzicht van de belgisc:be besturen en 

bevolking. 
Hij vuwacht hare ondersteuning voor de ontruiming van bet land op 

vreedzame wijze. 

De Soldatenrat: 
get.: Freund, 1. Voorzitter. 

8 r u aa eI, 10. November 1918. 

Afb. 163. Affiche van de soldatenraad van Brussel (Stadsarchief Brussel, Archives de la Guerre 
14-18, farde nr. 25) 

07.00 en 08.00 uur (Belgische 
tijd) de Spaanse consul in Brussel 
met een gewichtige mededeling 
naar Z(ijne) M(ajesteit) de Koning 
der Belgen te mogen sturen. De 
auto voert de Spaanse en een witte 
vlag en volgt de hoofdweg Brussel 
- Aalst naar Gent.296 

(05.40 uur, Frans) CQ·FI. Maar
schalk Foch aan opperbevelhebber. 
1. De vijandelijkheden zullen over 
het ganse front gestaakt worden 
vanaf elf november te 11.00 uur 
(Franse tijd) 2. Tot nader bericht 
zullen de geallieerde troepen de op 
die datum en op dat uur bereikte 
lijn niet overschrijden. Onderte
kend door maarschalk Foch.297 

(07 .05 uur, Frans) SY-FI. Tekst van 
de wapenstilstand aan het G(root) 
H(oofd) K(wartier).298 

(09.00 uur, Duits) Ki·Ci. Aan 
soldatenraad Keulen: verzocht 
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wordt om te voorzien in de onmid
dellijke vrijgave van de volledige 
aanvoer van levensmiddelen uit de 
provianddepots in bezet gebied. 
De soldatenraad Brussel aan 
de chef bestuur in Vlaanderen. 
Schobbe299(hier eindigt pagina 8). 

(09.48 uur, Duits) X. Oppercom
mando Debeney. Oppercommando 
vestigt aandacht hierop dat zich in 
het ('Nahkampfmitteldepot'? Close 
cambat gevechtsmiddelen depot?) 
OK m, noordwesten Trélon tussen 
spoor en weg Trélon ( ... ) lijdont
stekingstuigen bevinden, met de 
ontsteking waarvan in de loop van 
vandaag <...J 

(10.22 uur, Duits) Cq-Ci. Kame
raden. De soldatenraad Brussel is 
opgericht en heeft de controle over 
gezamenlijke militaire en burger
lijke overheden overgenomen. 
Gouvernement en commandantuur 
hebben zich onder de soldatenraad 

geplaatst. De overgang heeft zich 
geheel rustig afgewikkeld.300 

(10.44 uur, Duits) EKF. 1. De 
vijandelijkheden dienen om 11 .00 
uur over gans het front te worden 
gestaakt. 2. Vanaf dat tijdstip mag 
de voorste linie in vijandelijke 
richting niet meer overschreden 
worden. Verdere bevelen volgen. 

(12. 14 uur, Duits) SY·OBH. Bevel 
over begin van wapenstilstand 
ontvangen. Legergroep Kroonprins 
Rupprecht (Afb. 165).301 

(13.24 uur, Duits)(. .. ) aan 
Eerste en Derde Engelse Legers. 
Een zwaar Engels geschut schiet 
nog tegen zuidwestelijke (brug?). 
Gelieve het vuur dadelijk te staken. 
D.0.2e (leger?)302 

(13.14 uur, Duits) Ki-Ci Berlijn. 
{aan?) de redactie 'Vorwärts'. In 
Brussel werd deze middag een 



I 11. J r,. I_ l 

'· l 

Afb. 164. Handschrift van ir. J. Boone, blad 9 (collectie ir. J. Boone) 
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Afb. 165. Kroonprins Rupprecht von 
Bayern 

soldatenraad opgericht. Gouverne
ment en commandantuur hebben 
zich onder de soldatenraad gesteld. 
De S(oldatenlR(aad) heeft de 
controle over gezamenlijke militaire 
en burgerlijke overheden overge
nomen. De overgang heeft zich 
geheel ordelijk afgewikkeld. Boven 
de administratiegebouwen van het 
genera a !gouvernement wappert 
de rode vlag. De soldatenraad van 
Brussel.303 

(14.36 uur, Engels) a.o.K. 5. 
Wapenstilstand sinds 11.55 uur. 
Gelieve vijandelijkheden aan het 
Maasfront onmiddellijk te stoppen. 

(14.39 uur, Frans)(?) De wapen
stilstand is in werking getreden 
sinds 11.55 uur. Zorg voor het 
beëindigen der vijandelijkheden 
aan het Maasfront a.o.K.5 (hier 
eindigt pagina 9). 

04.41 uur, Duits) FI-SY. Aan 
de Q(pperstel L(egerleiding) der 
G(eallieerdenl van de D(uitse) 
O(pperste) L(egerleiding), Aan het 
front Stenay- Beaumant aan de 
Maas zetten de Amerikanen in 
weerwil van afgesloten wapen
stilstand aanval voort. Gelieve 
stopzetting vijandelijkheden te 
bewerkstelligen. 

(16.09 uur, Frans) SY-FI. 
G(rootl H(oofd) K(wartier) der 
G(eallieerden) aan G(root) D(uitsl 
H(oofdkwartier). Hebben uw radio 
van 15.13 uur ontvangen. Bevelen 
zijn gegeven opdat de Amerikaanse 
aanvallen, gemeld op het front 

Afb. 166. Raad van het Volk 
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Stenay- Beaumont. meteen wor
den stopgezet. 304 

(17.39 uur, Duits) FI-SY. In 
spooremplacementen bij Oostende 
liggen enkele springladingen met 
vertraagde ontsteking305, waar
van de ontploffing binnen twee 
dagen kan worden verwacht. Aan 
Vierde Duitse Leger (Mechelen) 
is opgedragen voor het meedelen 
van nauwkeurige aanwijzingen 
rechtstreeks met opperbevel tegen
overstaande leger in verbinding te 
treden. Met het oog op het maken 
van een Hughes verbinding naar 
het Duitse front ('esforderliche ein
leiten'?), gelieve de nodige maatre
gelen te treffen, het realiseren van 
het Franse lijntraject te gelasten 
en contactpunt tussen Franse en 
Duitse trajecten radiotelegrafisch 
ter kennis te brengen. 

(20.43 uur, Duits) Aan generaal 
veldm(aarschalk) von Hindenburg. 
Wij verzoeken voor geheel het 
veldleger te bevelen dat in alle 
omstandigheden krijgstucht. rust 
en strenge orde in het leger dienen 



te worden bewaard. Dat ook de 
bevelen van hen die tot aan de 
demobilisatie aan het hoofd staan, 
onvoorwaardelijk moeten ... (ge
hoorzaamd worden?). En dat het 
ontslag van personeel uit het leger 
enkel op last van de militaire be
velhebbers kan plaatshebben. De 
superieuren dienen hun wapens 
en rangtekens te behouden. Waar 
zich soldatenraden (. .. ) in hun 
actie ter handhaving van tucht en 
orde onvoorwaardelijk te steunen. 
Ebert306-Haase-Scheidemann-Ditt
man-Landsberg-Barth (hier eindigt 
pagina 10). 

(21.32 uur, Frans) SY-g.h.k. SY 
van Belgisch G(root) H(oofd) 
K(wartier). Hebben dringend radio
bericht voor u. 

(21.43 uur, Duits) SY-E- Vierde 
Duitse leger van (Frans) Belgisch 
G(root) H(oofd) K(wartier). Moeten 
u dringend radiobericht zenden. 

(22 .13 uur, Duits) FI-SY. De 
D(uitse) O(pperste) L(eger) 
L(eiding) aan de F(ranse) 
O(pperste) L(eger) L(eiding). Het 
vliegtuig dat de Duitse kapitein 
(Meer?) hierheen gebracht heeft, 
is veilig achter de Duitse linies 
geland. Het kon echter wegens 
motordefect voorlopig niet terugke
ren.307 

(22.24 uur) Fl van E 

(22.26 uur, Frans) Fl van E. Heb
ben dringend radiobericht voor SY. 
Mogen wij u dit doorgeven met het 
oog op heruitzending. 

(22 .40 uur) SY van G(root) 
H(oofd) K{wartier) ( ... ) 

(22.42 uur, Duits) SY van E (. .. ) 
melding voor u ( .. .J om (?) 

(23.43 uur, Frans) Algemeen 
Hoofdkwartier Belgisch leger aan 
commandant van het Vierde Duitse 
leger. Gelieve zo snel mogelijk 
officier te sturen die de ligging 
kent van mijnen in het station van 
Oostende. Die officier kan arrive
ren langs de weg Aalst naar Gent. 
Gelieve per radio te laten weten: 
1. Het vermoedelijke uur van aan
komst bij de posten te Gent, 2. Het 
herkenningsteken dat de auto van 
die officier zal voeren, 3. Om welk 
station van Oostende het gaat. 
Gelieve ontvangst te berichten. 
Herh(aling) alle Duitse stations.308 

12 november 1918 

(00.05 uur, Frans) SY-FI. D(uits) 
O(pper) B(evel). Gelieve aan piloot 
van het vliegtuig dat commandant 
von Geyer heeft vervoerd het bevel 
door te geven dat hij bij zijn toestel 
dient te blijven in afwachting van 
nieuwe bevelen, als hij niet kan 
terugvliegen.309 

(01.53 uur, Frans) E. Herh(aling) 
radio 23.43 uur 

(02.51 uur, Frans) SY-FI. 
Herh(aling) radio 23.43 uur 

(04.45 uur, Duits) FI-SY. Het 
O{uits) O(pperbevel) deelt mede 
dat de stations Cambrai-zuid, 
Fourches en Aniche om 12.18 
uur gevaarlijk zijn (vermoedelijk 
te lezen: 'gefährdet sind') wegens 
mijnen met vertraagde ontsteking. 
Ontvangstbevestiging. O(pper) 
Glommandol van het Zeventiende 
Leger (hier eindigt pagina 11). 

(06.00 uur, Duits) CQ-XF. Aan 
de legergroepen van het westen. 
Men heeft begrepen dat wegens 
de momenteel onduidelijke toe
stand in het vaderland, die nog is 

verslechterd door moeilijkheden bij 
de postzendingen naar de linies, 
geruchten over de situatie in het 
vaderland aan het front welwil
lend gehoor vinden. Daartegenover 
wordt benadrukt ( ... zu?) slechts op 
weinige plaatsen het op 9 en 10 
(november?) door betreurenswaar
dige wanordelijkheden van enkelen 
tot bloedvergieten is gekomen. Voor 
de voedselvoorziening aan familie 
is volgens mededeling van ( .. .) in 
het vaderland door verwanten te 
zorgen( ... ?). Het vorenstaande 
moet dadelijk aan alle leden van 
het veldleger ter kennis worden 
gebracht. A. Groener. H. I. rom.1 
aan rom.4. 

(08.44 uur, Duits) SK. Wij bieden 
alle soldatenraden van het rij k en 
van het leger onze groeten aan 
en rekenen op een succesvolle 
ondersteuning van ons streven. 
De soldatenraad van het g(rote) 
h(oofd) kw(artier). 

(08.49 uur. Duits) bf-fzk. Radio
bericht van Eiffel om 08.30 uur 
betreffende zending van een officier 
naar Oostende om de in het station 
gelegde mijnen te verwijderen, 
ontvangen. Gaarne antwoord. Stati
onsnieuws heeft o(pperste) l(eger) 
l(eiding) radiobericht van FL om 
08.30u desbetreffend. 

01.20 uur, Duits) G F. Aan alle 
Duitse legers van Belgisch H(oofd) 
K(wartier). Vierde Duitse leger 
van Belgisch H(oofd) K(wartier). 
(Frans) Verwachten antwoord op 
radio van deze nacht aangaande 
de mijnen in station Oostende. 
(Duits) Gaarne spoedig antwoord. 

(12.58 uur, Duits) FzK-F. vvw fz 
ter kennis van alle Duitse stations. 
{Frans) V4e. Herh(aling) radio 
11 .20 uur. 
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(13.03 uur, Frans) SY.FI. 
Herh(aling) radio 11.20 uur. 

(13.17 uur, Duits) Aan Zesde. Op
percommando aan Zesde Franse 
(leger). Van Vierde Leger. Roepte
kene z. graag antwoord of ginds 
gehoord op golf 1080. Belangrijke 
mededeling wegens springladin
gen. 

(13.24 uur, Frans) CZ -F. Heb
ben dringende radio (hier eindigt 
pagina 12). 

(13 28 uur, Duits) G.H.K-Cz. 
Gelieve door te geven aan Zesde 
Frans Leger. Oppercommando 
stuurt op 13 november om 15.00 
uur naar Grimbergen ten noorden 
van Dendermonde, trefpunt kerk, 
een afgevaardigde voor de in 
ontvangstneming van gewichtige 
aanwijzingen over ingebouwde 
ladingen met vertraagde (. .. ontste
king?). Aankomst Duitse afgevaar
digde( ... ?)( ... ?) Franse( .. .) 

(13.28 uur, Duits) f. Vierde 
D(uitse) Leger van B(elgisch) 
H(oofdkwartier}. (frans) Verwach
ten antwoord op radio van deze 
nacht betreffende(...) 

(14.01 uur, Duits) Cz-G.H.K. 
Graag antw(oord). Antw(oord) allen 
(?). 

(14.11 uur, Frans) Cz-F. Allen(?). 
Hebt u ontvangen ( ... ) 

(14.13 uur, Frans) 
X.F.Cdoorgehaald woord) Verorde
ning Hindenburg aan troepen.31o 

(14.29 uur, Frans) Cz (of Ck?)-F. 
(niets ... ?) 

04.34 uurl Ck (of Cz?)-F. G(root) 
B(elgischl H(oofdkwartier) 
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(16.21 uur, Duits) Ck (of Cz?). 
G(root) H(oofd) K(wartier). W(ij) 
h(ebben) radio voor Zesde Fr(ans) 
Leger. Radio betreffende (Frans) 
mijnen met vertraagde ontste
king in station Oostende ( ... ) 
Herh(alingl radio. 

(17 .00 uur, Frans) SY-FI. Ant
woord op radio nr. 1138 van 12. 
Geen enkel Frans troepenonderdeel 
heeft zich voorbereid om vandaag 
Sedan binnen te trekken. Muziek
korpsen hebben gespeeld om 
kwarlier van Tay binnen te trekken. 
G(root) H(oofd) K(wartier) der 
Geal(lieerden) aan D(uits) G(root) 
H(oofd) K(wartier). 

08.41 uur, Frans) FI-SY.Off SY 
verzoekt dringend om vrijlating 
Duitse officieren krijgsgevangen 
genomen te Merbes-le-Chàteau 
door Engelse ruiterij die opgerukt is 
ondanks wapenstilstand. 

(20.09 uur, Duits) Ck (of Cz?) aan 
G.H.K. Het Zesde Fr(ans) Leger 
heeft radio ontvangen. Hebt u 
mfjn radio ontvangen betreffende 
mijnen met vertraagde ontsteking 
in station Oostende? 

(20.11 uur) Ck (of Cz?) 

(20.12 uur, Frans) Ck (of Cz?)
G(root) H(oofdl K(wartier). (niets?) 

(21.38 uur, Frans) FL .F(rans) 
O(pper) C(ommando) aan O(pper) 
C(ommando) 7. In antwoord 
op uw radio (. .. ) Duits officier 
aangewezen om aanduidingen te 
geven over de (woord doorgehaald) 
ontploffingen klaargemaakt op het 
door het Vierde Leger ontruimde 
grondgebied, moet zich via de weg 
Mariembourg- Chimay aanmelden 
bij de voorposten die aangekomen 

zijn. Gelieve wanneer mogelijk het 
vermoedelijke uur van aankomst 
mede te delen (hier eindigt pagina 
13). 

(22 .19 uur, Frans) SY-FJ. Het 
Geal(lieerde) O(pper) C(ommandol 
aan D(uitsl O(pper) C(ommando). 
Geen enkele wijziging mag thans 
worden aangebracht aan de voor
waarden vermeld in de teksten, 
bijlagen inbegrepen, vastgelegd bij 
de ondertekening van de wapen
stilstand. Een bijkomende termijn 
van 24 uren voor de ontrui-
ming van België, Luxemburg en 
Elzas-Lotharingen werd trouwens 
toegevoegd aan de termijn van 14 
dagen gesteld in de oorspronke
lijke tekst. Die extra tijd moest de 
mogelijkheid bieden om de defini
tieve teksten tijdig op het D(uits) 
G(root) H(oofd) K(wartier) te laten 
toekomen. 

13 november 1918 

(00.31 uur, Duits) Ki-SPr-Ck(?)
SPr. Hebben dringende radio voor 
Vierde Leger. Kunt u ontvangen? 

(00.53uur, Duits) Ck(?)-SPr. Delen 
mee dat wij voor u een zeer drin
gende radio hebben. 

(01.08 uur, Frans} Ck(?}-SPr. 
H(oofd) K(wartier) (twee letters 
doorgehaald). Het D(uitse) G(root) 
H(oofdl K(wartier) zegt op 11 
november om 19.40 uur: 'In de 
gebouwen van het station van 
Oostende (. . .)'. Het Vierde Duitse 
leger (Mechelen) wordt verzocht 
om rechtstreeks contact op te 
nemen met het H(oofd) K(wartier) 
van het tegenover staande leger 
om nauwkeurige aanwijzingen 
te geven. Het H(oofd) K(wartler) 
van het Belgische leger verzoekt 
u dringend te laten weten om hoe 



laat langs de weg Aalst - Gent de 
Duitse officier zal aankomen die 
de hiervoor vermelde aanwijzingen 
kan geven. (Duits) Dringend ant
woord wordt verzocht. Herh(alingJ. 
Aan alle Duitse stations voor 
Vierde Leger. vanwege Belgische 
H(oofdkwartier). 

(01.54 uur, Frans) Ki-Bsl. Solda
tenraad dankt de gezanten van 
Holland en Spanje (twee woorden 
doorgehaald) voor hun tussen
komst bij de besprekingen met de 
burgerl ijke overheden.311 

(02.13 uur, Frans) Ck-SPr. Herha
ling (of antwoord?) radio 01 .08 
uur. 

(02 .37 uur, Duits) Kl-SPr. Gelieve 
aan Cz mede te delen dat wij een 
zeer dringende radio voor hen 
hebben. 

(02.55 uur, Frans) F. Herh(aling) 
radio 01 .08 uur. 

(03.02 uur, Frans) FzK} F SY} . 
Herh(al ing) radio .. . 

(04.17 uur, Frans) FI-CI. De Duitse 
vrouwen aan de vrouwen van de 
vijandelijke landen. Help ons tegen 
de broodblokkade. De vrouwen 
(hier eindigt pagina 14). 

(04.27 uur, Frans} SY-fl. G(root) 
H(oofd) K(wartier) Belgisch leger 
aan commandant Vierde Leger. 

(04.37 uur, Frans) FI-SY. 
Herh(aling). 

(09.42 uur, Engels) LP-GI. Aan 
de vrouwen van de vijandelijke 
landen, etc ... 

<09.49 uur, Engels) EGI-LP} 
P02-CI}. President Woodrow Wil
son312, Washington O.C. Mijnheer 
de President. In uw toespraak 
gehouden op 2 april 1917 op een 
vergadering van de verenigde twee 
kamers van het Congres, hebt u 
verklaard: wij hebben geen ruzie 
met het Duitse volk. Wij koeste
ren geen wraakgevoelens, doch 
enkel gevoelens van sympathie en 
vriendschap. De regering aan wie 
de V(erenigde) S(taten) de oorlog 

verklaarde, bestaat niet meer. Ons 
huidige Duitse volk eist niets op, 
tenzij te leven in vrijheid en in 
vrede met alle naties, met deze 
verenigd in de Volkenbond die u zo 
luisterrijk hebt afgekondigd. Maar 
voor het Duitse volk is het volstrekt 
onmogelijk te blijven leven en tot 
die Bond toe te treden, in de geest 
waar zijn leden mee bezield moe
ten zijn, als de voorwaarden van 
de wapenstilstand het Duitse volk 
tot de hongerdood leiden. Daarom 
verzoek ik u allerhartelijkst druk uit 
te oefenen op uw geallieerden om 
niet aan te dringen op de uitvoe
ri ng van zulke onmenselijke en 
wrede voorwaarden, opgedrongen 
aan een volk in uiterste nood. Dr. 
Karl Strupp, lid van de 'American 
society of internationallaw'.313 

(09.11 uur, Frans) Mju. Vandaag 
13 te 15.00 uur. H. A. (Duits 
Opperbevel?). Als gevolg van uw 
verzoek zal een officier zich in 
Grimbergen bevinden, noord Den
dermonde. 

HUNG.ER I 
Was kororoen mu6te i st eingetreten ; ot Der H unger !11 

. In Leipzig, in Berlin, in Charlottenburg, in Brnunschweig, in Magdeburg, in Koblenz und Oanabrück, 
an ".telen anderen Orten gibt es Krawalle der hungemden Menge vor den Läden mlt Lebensmitteln. Und d ie 
Regaerung des Bel:~gerungszustandes bat auf den Hungerschni der Mu~en nur die Antwort: Belagerungs
zustanu, Poli2:eisäbel und Militilrpntrouillen. 

Herr von Bethmnnn-Ho!lweg klagt Engrand des Verbrechens an, den Hunger in Deutschland 
verschuldet zu ha ben, und die Krieg!ldurchbalter und Regierungszuhilter schwäb:en es nach. lndes,en die 
deutsche Regierong hütte wi:ssen müssen, d11-1s es :..• kommen muJ3tc : Krieg gegen Ru61and, Frankreich 
nnd England muBte zur Absperrung Oeut."~hlaod~ ffihren. Es war auch stets Brauch unter den edlen 
Rrüdern im Kriege, ein:tnder wirtscbaftlichen Schaden wzuffigen, die Zufuhr \•on Lebensmitteln abzu
sperrea. Der Krieg, rll':r VOiku mord ist das Verbrechen, der Aushungerungsplan nur eine Fol8e die!'Cs 
Verbrechens. 

Afb. 167. Fragment van een Spartakistisch vlugschrift (collectie ir. J. Boonel 
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(09.42 uur, Frans) X. Telegram aan 
POZ. Aan James Brown Scott314 , 

Washington. Kondigt vergadering 
aan van een subcomité van het 
'Deutsche Geselischaft für Völker
recht'315 onder het voorzitterschap 
van prof. Schucking316 (sch ... , 
onleesbaar) van de oprichting van 
een Volkenbond. Ondertekend door 
Carl Strupp. 

Afb. 168. Brown Scott 

(11.20 uur, Duits) XF-HXK. Ge
lieve volgend telegram te zenden 
naar FL. Aan chef generale staf 
van Belgisch leger. Gezamenlijk. 
(Frans) Melden de aankomst van 
een officier in Grimbergen voor 
mijnen (hier eindigt pagina 15). 

01.27 uur, Frans) HxF-xF. Dito. 

(11.29 uur, Frans) CS-SPr. Een 
herhaling. 

(11.34 uur, Duits) SP-CS. Graag 
antwoord op golf 1080. 

(11.38 uur, Duits) CS-5Pr. Hebt u 
antwoord op onze dringende radio 
van vorige nacht! 

( 11.42 uur, Duits) SPr-CS. Gelieve 
niet-gecodeerde tekst ('Kiartest') te 
herhalen. 
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( 11.46 uur, Duits) CS-SPr. 
Herh(aling). 

(11.50 uur, Duits) SPr-CS. 
Herh(aling) radio. 

(12.00 uur, Frans) Aan allen. Tele
gram von Hindenburg (voorname
lijk') aan leger von Mackensen.317 

Steeds aan het hoofd van het leger 
om de troepen ordelijk naar het 
vaderland te leiden. Ik hoop dat 
alle commando's en officieren hun 
plicht zullen vervullen. 

Afb. 169. August von Mackensen 

(12.46 uur, Duits) Ki üt. Aan 
'Vorwärts'. BI. Fronttroepen verlan
gen opheldering over toestanden 
in Duitsland. Is soldatenraad in 
D(uitsland) erkend? Is toetreding 
der fronttroepen verzekerd? Solda
tenraad post en telegraaf Antwer
pen. Kumpf (Zumpf?)318 

(13.18 uur, Duits) ÜT-KI. ( ... over) 
verhoudingen tussen O(pperste) 
L(eger) L(eiding) en de a(rbeider) 
e(n) s(oldatenraden) bestaat veel 

eensgezindheid. De toetreding 
van de fronttroepen is verzekerd. 
A(rbeider) e<n> s(oldatenraad) Keu
len. Ondert(ekend): Schröder.319 

(15.47 uur, Frans) FL-SPr. De 
post CS (Vierde Duitse Leger) zei 
ons dat het Duitse antwoord op 
onze radio aangaande mijnen met 
vertraagde ontsteking in het station 
van Oostende aan u werd mee
gedeeld. Gelieve het ons door te 
geven om tijd te winnen. Hier Bel
gisch G(root) H{oofd) K(wartier). 

(17 .34 uur, Duits) SPr-CS. 
Bevelhebber generale staf van 
het Belgische leger. Gezamenlijke 
opgave van de aan het front door 
Vierde Duitse Leger ingebouwde 
ontploffingstuigen met vertraagde 
ontsteking zal vandaag om 15.00 
uur Duitse tijd in Grimbergen ten 
noorden van Dendermonde aan 
vertegenwoordiger van het Zesde 
F(ranse) Leger worden afgegeven. 
Verzoek opgave voor ginds (dort?) 
(hier eindigt pagina 16). 

(Duits) Toepasselijk bereik (?) bij 
Zesde Lleger laten afhalen. (Frans) 
Gelieve een generaal, bevelvoerend 
over een Belgische divisie, te zen
den, wanneer mogelijk vergezeld 
van een Engelse of Amerikaanse 
officier, om de vraagstukken te 
bespreken die ontstaan uit de 
ontruiming van Antwerpen door de 
Duitse overheden. Plaats ontmoe· 
ting is uitrit oost van Zwijndrecht, 
op 14 november om 09.00 uur 
D(uitse) t(ijd). Herkenningsteken 
witte vlag. Gelieve ontvangst van 
dit radiobericht te bevestigen. Chef 
generale staf Vierde Duitse Leger. 

{21.06 uur, Duits) (Brussel ... ?) 
Aan de overnamecommando's van 
de Duitse troepen(?) worden Duit
se verdedigingsmiddelen gegeven, 



waarmede die commando's na de 
terugtrekking der D(uitse) troepen 
zichzelf tegen de terroristische en 
bolsjewistische opstoten die zich 
in Belgie voordoen (gegen; lees: 
geben?) kunnen beschermen tot de 
aankomst van de Ententetroepen. 

(23 .27 uur, Duits) fzK-Generaal 
commando 14-2(of r?)-K. Ge
zamenlijk radioverkeer in de 
toekomst met roepteken van 12 
november. Het dagelfjks verande
rende roepteken valt weg. Akonach 
26 abt.4. 

(23.33 uur, Engels} PB-BGP. 
0010. Aan h(oofd} kw(artier) Vijfde 
Britse Leger. (Duits) Er ontploffen 
tijdmijnen in volgende vakken: op 
14 nov(ember) twee mijnen in 
station Kontich-es (?). Drie mijnen 
in station Cysoing. Twee mijnen in 
Fretin. Drie mijnen op het vak Ben
nery - Orchies en tien op het vak 
Orchies - Salas. 

14 november 1918 

(00.10 uur, Engels) PB-BGP. 
Tweede deel van mijn 0010. 
(Duits) Op 15 nov(ember) in 
station Templeuve (België): zeven 
mijnen. St.-Aure (?):twee. Nomgy 
(?): drie.Templeuve (Frans): negen. 
Buchy: drie, enzovoort (hier eindigt 
pagina 17). Buchy enzovoort. 

(02.52 uur, Engels) BP-BGP. Met 
het oog op de daden van terreur 
en bolsjewisme die zich in België 
voordoen, gaat het Duitse H{oofdl 
Kw(artier) ermee akkoord dat de 
Engelse detachementen gewa
pend te voorschijn komen om hun 
de mogelijkheid te geven zich te 
verdedigen tijdens het ('they' i.p.v. 
'the') begin van het vertrek van de 
Duitsers en de aankomst van het 

(04.16 uur, Duits) BGP-BP. Van 
(trom?) Vierde en Zesde D(uitse) 
L(egers). Men vraagt dat officie
ren die op de hoogte zijn van de 
nauwkeurige ligging van vertra
gingsmijnen in het gebied tussen 
Rijsel en Kortrijk en rechtuit(?) 
naar plaatsen tegen de rivieren, in 
Lessines (die ver ... ?). 

(09.40 uur, Frans) CQ-CI. Paus 
Benedictus V (lees: XV), Vaticaan, 
Rome.320 Het comité der Duitse 
katholieken van het Rijnland sme
ken met aandrang Uwe Heiligheid, 
in naam van alle katholieken van 
Duitsland, Uw stem te verheffen 
voor de redding van het Duitse 
volk, dat met bitter lijden en een 
vreselijke hongersnood bedreigd 
is. De rampen die ons te wach-
ten staan, zijn nog erger dan die 
tijdens de oorlogsjaren. Volgens 
de letterlijke betekenis van de 
voorwaarden van de wapenstil
stand hebben de geallieerden de 
vernietiging van het Duitse volk in 
handen. De door hen gevorderde 
afstand van het voor ons onont
beerlijke spoorwegmateriaal zal het 
verkeer stilleggen dat noodzakelijk 
is om de levensmiddelen te ver
voeren die ons volk, dat sinds vier 
jaren honger lijdt, dringend nodig 

Ententeleger. Afb. 170. Paus Benedictus XV 

heeft. Het is ons onmogelijk om 
levensmiddelen aan de vijandelijke 
bezettingstroepen te leveren. Om 
humanitaire redenen, om de begin
selen van de godsdienst en van de 
naastenliefde, smeken wij dan ook 
Uw Heiligheid om met aandrang 
het bestaansrecht van het Duitse 
volk bij de geallieerden te verdedi
gen. Corneille Gillis, voorzitter van 
het Comité der katholieken van 
Keulen. Cortalis (?) advocaat Dr. 
Hoebe, hoofdredacteur (hier eindigt 
pagina 18).321 

(13 .38 uur. Duits) SPr-ÜT. (...) 
munitie en materiaal, (onleesbaar 
woord) voor de bevolking, de(. .. ?) 

van vele wapens niet onwaar
schijnlijk. Duits garnizoen verlaat 
stad op 15. 11 tot 12.00 uur. Bin
nenrukken geallieerde troepen van 
dan af over brug Burcht gewenst 
Gouvernement {onleesbaar woord) 
Schutz (onleesbare letters) Gouver
nement Antwerpen. 

(16.31 uur, Duits) Ki. (. .. )onder 
de vreselijke nood zou ineenstor
ten. Het zal de taak zijn van het 
Engelse volk en van de andere 
volkeren van de Entente het uur 
van de bevrijding te realiseren (zu 
enden?) (um zweub?l. Weg met 
het imperlali(sme?) (of met de im
perialisten?)( .. . ) van hun regering 
te gebruiken. De stemming der 
fronttroepen Berlijn( ... ) 

(22.25 uur, Frans) FI-CI. Van 
Karlsruhe 9.20 s. (?).Aan de 
Franse socialisten. Om de bevoor
rading van oorlogsverminkten en 
overlevenden van de (loopgrach
ten?, onleesbaar) behoorlijk verder 
te zetten, dient men officieren voor 
de administratie en voorraden in 
de neutrale zone achter te laten. 
Wij verzoeken onze socialistische 
broeders In die zin op de Franse 
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regering hun invloed te doen 
gelden, om humanitaire redenen. 
( ... )socialistische groeten vanwege 
de arbeiders- en soldatenraad van 
Karlsruhe. Getekend Wiener (?). 322 

(23.59 uur, Frans) Mn t-SPr. 
Gelieve FLop te roepen (sonner). 
Hem zeggen dat wij niets heb
ben ontvangen en dat wij hem 
beluisteren. 

17 november 1918 

(01.14 uur, Frans) Mn t-SPr. 
Verzoek alle radio's overgezonden 
door SY en FL te ontvangen welke 
Belgisch leger betreffen, daarna in 
voorkomend geval ons op te roe
pen (sonner?) om te vernemen of 
wij die hebben ontvangen. Mocht 
(?) SY-FL of(. .. ?) ons oproepen, 
gelieve hem te antwoorden met 
onze roepletters (hier eindigt 
pagina 19). 

22 november 1918 

(01.40 uur, Frans) SPr-GP. Aan 
Z(ijne) M(ajesteit) Koning Albert de 
Eerste, Koninklijk Paleis in Brussel. 
Tijdens deze voor altijd onvergete-

Afb. 171. Koning Albert I van België 
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lijke dagen betuigt de stad Dinant 
aan degene die zojuist de glorierijk
ste bladzijde van de geschiedenis 
van België heeft geschreven, aan 
Z(ijne) M(ajesteil) Albert, aan zijn 
doorluchtige gemalin en aan gans 
de Koninklijke familie, haar trouwe 
en diepe gehechtheid. Vanuit het 
diepste van hun graven voegen de 
1. 750 (onjuist cijfer: er waren 67 4 
slachtoffers) Dinantse martelaren 
hun wensen bij de onze om onze 
geliefde vorsten toe te juichen. 
Leve onafhankelijk en vrij België. 
Leve de Koninklijke familie. Leve 
Albert de Grote. De burgemeester 
en schepenen. G. Bribosia. 323 

23 november 1918 

(18.45 uur, Duits) -XV-cl. Aan 
arbeider- en soldatenraad Neu
haus Paderborn. Arbeider- en 
soldatenraden in Keulen, Bonn 
en Koblenz zijn actief. Op enkele 
kleine plaatsen in de omgeving zijn 
door het ingrijpen van officieren de 
raden ontbonden. Tussenkomst is 
(onleesbaar woord) aan de gang. 
A(rbeiders) en S(oldaten)raad Keu
len. Sollmann (hier eindigt pagina 
20).324 

Afb. 172. Friedrlch Wilhelm Sollmann 

3.3. Samenvatting van de 
berichten 

De berichten zoals die door opera
tors van de draadloze telegrafiepost 
van Baarie-Hertog in morsetaal in 
hun koptelefoons werden gehoord 
en in schrift omgezet, weerspie
gelen enkele belangrijke moment
opnamen uit een scharnierperiode 
uit onze geschiedenis. In deel 1 
van dit boek hebben wij gezien dat 
de kleine, Baarlese enclaves die 
samen met de Westhoek aan de 
bezetting waren ontsnapt, over een 
voor die tijd uitgebreide ontvangst
en zendapparatuur beschikten. 

Deze met vonkenbruggen en 
kristaldetectoren (later ook met 
radiobuizen) uitgeruste toestellen 
waren wel aan de kinderschoenen 
ontgroeid, doch bleven erg primitief 
vergeleken met onze hedendaagse 
communieatlemiddelen en hun 
microscopische componenten. 

Hoe dan ook, ir. Joseph Boone 
schreef in zijn moeilijk leesbare. 
nerveuze handschrift afluister
berichten over die vanwege hun 
historisch belang bewaard dienden 
te blijven. Zij hadden betrekking op 
het einde van de wereldoorlog: de 
totstandkoming van de wapenstil
stand, de uitvoering en gevolgen 
ervan, de onlusten in het Duitse 
leger, de revolutie in Duitsland, 
enzovoort. 

Hierna volgt een résumé van de 
voornaamste punten, chronolo
gisch gegroepeerd met vermelding 
van de data. De achtereenvolgende 
tijdstippen kan men in de vertaalde 
teksten (3.2.) in dit boek terugvin
den. 



3.3.1. Sluiten van de 
wapenstilstand 

6 november. De Duitsers melden 
de samenstelling van hun delegatie 
en vragen welke weg zij moeten 
volgen om de plaats van samen
komst te bereiken. 

7 november. Antwoord van Foch: 
via Chimay- Fourmies- la Capelle 
- Guise. Duits oppercommando 
aan maarschalk Foch: het vuur zal 
gestaakt worden langs de te volgen 
weg. Wegenbouwtroepen zullen de 
weg berijdbaar maken. Generaal 
Debeney aan generaal von Hutier: 
de aankomst van de Duitse delega
tie wordt veilig gesteld. Maarschalk 
Foch meldt de ontvangst van het 
bericht dat de delegatie tussen 
21.00 en 22.00 uur de linies zul
len overschrijden. 

8 en 9 november (diverse tijdstip
pen). De doortocht van ritmeester 
van Helldorff, de koerier die de 
tekst met de voorwaarden van de 
wapenstilstand naar Spa moest 
brengen, was niet probleemloos. 
Pas op 9 november om 15.20 uur 
(Duitse tijd) geraakte hij door de 
linies. 

10 november. Drie berichten. Het 
Duitse oppercommando meldl de 
komst van een nieuwe delega-
tie onderhandelaars, via de weg 
Chimay - Trélon. Volgens Erzberger 
arriveerden dezen te laat om aan 
de besprekingen deel te nemen. 
Het Duitse oppercommando deelt 
aan Erzberger mee dat de wapen
stilstand getekend mag worden. 
Daarbij dient een verklaring van de 
Duitse regering te worden gevoegd 
om erop te wijzen dat de toepas
sing van sommige bepalingen in 
Duitsland een hongersnood zal 
teweeg brengen. 

Afb. 173. Frans vliegtuig waarmee Kapitein von Geyer over 
de frontlijn vloog (Uit: l'lllustration, 16-23 november 1918, 
artikel G. Babin, p. 466) 

11 november. Maarschalk Foch 
meldt dat de vijandelijkheden 
aan het front zullen stoppen op 
11 november om 11.00 uur. 
Zelfde mededeling in het Duits. 
De legergroep van de (Beierse) 
kroonprins Rupprecht heeft het 
bericht ontvangen. Het (Franse) 
vliegtuig dat kapitein von Geyer 
met de ondertekende tekst van de 
wapenstilstand naar het Duitse 
Groot Hoofdkwartier overbracht, is 
geblokkeerd wegens motordefect 
(zie ook 12 november, 00.05 u). 

12 november. Geen enkele wijzi
ging mag aangebracht worden in 
de voorwaarden van de wapen
stilstand, evenmin in de bijlagen 
ervan. De termijn van veertien 
dagen voor de ontruiming van 
België, Luxemburg en Elzas-Lotha
ringen werd met vierentwintig uur 
verlengd. De (Franse) piloot van 
het vliegtuig dat kapitein von Geyer 
heeft overgevlogen, moet (als hij 
niet kan terugvliegen) in afwach
ting van nieuwe bevelen bij zijn 
vliegtuig blijven. 

3.3.2. Staken van 
vijandelijkheden 

11 november. Schendingen van 
de wapenstilstand, die om 11.00 
uur was ingetreden, komen enkele 
keren voor. Zwaar Engels geschut 
is nog actief. De Amerikanen zetten 
hun aanvallen aan het Maasfront 
voort, ondermeer in Stenay-Bau
mont. Later vraagt het Duitse Groot 
Hoofdkwartier dat de door Engelse 
ruiterij in Merbes-le-Chäteau ge
vangen genomen Duitse officieren 
worden vrijgelaten. 

3.3.3. Onschadelijk maken 
van mijnen 

Volgens artikel VIII van de wa
penstilstand moeten de Duitsers 
aan de geallieerden kennis geven 
van de ligging van alle mijnen en 
springladingen met vertraagde 
ontsteking. Dit komt herhaalde
lijk ter sprake in de door MN 7 
opgevangen berichten. Met ingang 
van 11 november tot 14 novem
ber treft men achttien meldingen 
aan, meestal over mijnen met 
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Afb. 174. Straatrevolutie in Berlijn, met de rode vlag voorop 

'langtertige Zeitzunder' (vertraagde 
ontsteking). Zeven berichten betref
fen mijnen op het terrein van het 
station van Oostende. Het Vierde 
Duitse Leger (Mechelen) wordt 
verzocht dadelijk over de ligging 
aanwijzingen te geven 01 novem
ber) en daartoe een officier af te 
vaardigen. Deze dient per wagen 
over de weg Aalst- Gent naar de 
geallieerde posten in Gent te rijden. 
Dit verzoek wordt op 12 en 13 
november op diverse tijdstippen tot 
vijfmaal toe herhaald. 

Men kan aannemen dat het Duitse 
leger voldeed aan de wens van het 
Belgische oppercommando, maar 
op 8 december 1918 ontplofte 
onverwacht een mijn aan het sta
tion 'Sas Slykens' in Oostende, (zie 
noot 305). De overige berichten 
hebben betrekking op het zenden 
van een Duitse afgevaardigde naar 
de streek van Grimbergen om er de 
springladingen aan te wijzen (op 
12 en 13 november). Van 11 tot 
14 november wordt vermeld dat 
tuigen op uiteenlopende locaties 
bij wegen en spoorwegen liggen: 
in Trélon, Mariembourg - Chi-
may, Cambrai, Fourches, Aniche. 
Kontich, Cysoing, Frétin, Beuvry 
- Orchies, Templeuve, St.-Aure 
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(?), Nomgy, Buchy, in het gebied 
tussen Rijsel en Kortrijk en in de 
buurt van Lessines. 

3.3.4. Opstandige beweging 
bij de Duitse troepen 

Een zeventiental berichten van 
'Soldatenräte' uit Duitsland en 
België zijn door MN 7 opgevangen, 
met vermelding van datum en uur 
van ontvangst. Als de plaats van 
herkomst niet opgegeven is, dan 
zou de herkomst meestal wel op 
grond van de roepletters kunnen 
worden achterhaald. Vaak gaat het 
om het verzenden van 'vredes-' of 
'ka meraadscha ppel ij ke groeten'. 

6 november. Een bericht nodigt alle 
officieren, alsook al degenen die 
de regering en hun officieren trouw 
blijven. uit om dadelijk in Baden 
samen te komen. Dit wijst op de 
muiterijen, die al op 3 november 
in de marinebasis in Kiel waren 
begonnen en als een lopend vuur 
uitbreiding hadden genomen. 

9 november. Kiel, de marineba
sis waar de opstand begon. Het 
bericht is geadresseerd aan het 
'internationale proletariaat'. (Wij 
citeren:) 'Boven de Duitse vloot 

1 

• -'0'~. 

wappert de rode vlag van de 
vrijheid. (. .. ) Morgen begraven 
wij de slachtoffers van de bevrij
dingsstrijd.' L .. l Twee andere 
door roepletters bepaalde posten 
vermelden: 'Er is genoeg kostbaar 
bloed gevloeid.' 

l 0 november. Post 'LP' Berlijn (ge
tekend Adolf Hoffmann}. Twee door 
roepletters vereenzelvigde posten, 
waarvan één meldt 'dat de plaats 
geheel rustig en ordelijk is'. Groot
station Nauen ('POz') is in handen 
van een arbeider- en soldatenraad. 
Het is een van de hoofdposten voor 
draadloze telegrafie in Duitsland. 

Afb. 175. Adolf Hoffmann 



11 november. Drie berichten uit 
Brussel (Afb. 163, affiche). Het 
eerste vraagt om in het bezette ge
bied de aanvoer van levensmidde
len uit de depots onmiddellijk vrij 
te geven. De volgende twee stellen 
ondermeer: 'Het gouvernement en 
de commandantuur hebben zich 
onder de soldatenraad geplaatst. 
De machtsovername heeft zich ge
heel rustig voltrokken. (. .. ) Boven 
de administratiegebouwen van het 
generaalgouvernement wappert de 
rode vlag.' 

12 november. Groot hoofdkwartier. 

13 november. Post en Telegraaf 
Antwerpen, waarschijnlijk gericht 
aan 'S.R.' Keulen. 'Zijn de solda
tenraden in Duitsland erkend en is 
de toetreding van de fronttroepen 
verzekerd?' De Keulse zendpost 
geeft een bevestigend antwoord. 
De soldatenraad van 'Ki' (Brussel?) 
bedankt de gezanten van Holland 
en Spanje voor hun tussenkomst 
bij de besprekingen met de burger
lijke overheden. 

14 november. Een oproep aan het 
Engelse volk en aan de volkeren 
der Entente om zich te bevrijden 
van de imperialisten. De arbeiders
en soldatenraad van Karlsruhe 
vraagt omwille van humanitaire 
redenen aan de Franse socialis
ten om hun invloed op de Franse 
regering te doen gelden voor (de 
bevoorrading van?) oorlogsver
minkten en overlevenden (uit de 
loopgrachten?). Daartoe zouden de 
officieren van de administratie en 
de proviandering ('fournitures') in 
de neutrale zone (de linkeroever 
van de Rijn) moeten blijven. 

23 november. Keulen: 'Door 
ingreep van officieren werden in 
kleine plaatsen de soldatenraden 

ontbonden.' 

3.3.5. Politieke toestand in 
Duitsland 

10 november (Engelse of Ameri
kaanse bron?). 'PB' meldt dat de 
keizer troonsafstand heeft gedaan. 
Ebert zal kanselier worden wan
neer de troonsafstand zal zijn 
voltooid. Een grondwetgevende 
vergadering zal worden verkozen 
om te beslissen over de verdere 
regeringsvorm. 

3.3.6. Dreigende hongersnood 

in Duitsland 

10 november. De Duitse regering 
gelast Erzberger om een verklaring 
bij de tekst van de voorwaarden 
te laten voegen. Daarbij wordt 
gewezen op de hongersnood 
die de toepassing van sommige 
voorwaarden, in combinatie met 
de handhaving van de blokkade, 
zouden veroorzaken. 

11 november. De soldatenraad van 
Brussel verzoekt om vrijgave van 
de proviandering uit de levensmid
delendepots in het bezette gebied. 

12 november. Een bericht van de 
(Duitse) post CQ (vermoedelijke 
roepletters van de soldatenraad 
in Brussel) gericht aan de leger
groepen van het Westen, meldt 
dat het in de heimat op 9 en 10 
(november) 'tot een bloedvergieten 
gekomen is'. Verwanten moeten 
zorgen voor de voedselvoorziening 
van familieleden in de heimat 

13 november. Duitse vrouwen 
smeken de vrouwen van de vij
andelijke landen in het Frans om 
hen te helpen tegen de 'brood
blokkade'. Dit bericht werd later 
herhaald in het Engels. Oproep van 

Dr. Karl Strupp, lid van de 'Ameri
can Society of International Law' 
en gericht tot president Woodrow 
Wilson, waarbij hij opkomt tegen 
de voorwaarden van de wapenstil
stand omdat ze het Duitse volk tot 
de hongerdood veroordelen. 

14 november. Oproep lot paus 
Benedielus XV door Corneille Gillis, 
voorzitter van het Comité van de 
katholieken van Keulen, namens 
alle katholieken van Duitsland. Hij 
vraagt hem zijn stem te verheffen 
om het Duitse volk te redden. Het 
wordt bedreigd door een vreselijke 
hongersnood omdat het spoorweg
materiaal dat noodzakelijk is om 
levensmiddelen naar de sinds vier 
jaren uitgehongerde bevolking te 
brengen, moet afgestaan worden. 
Oproep tot de Franse socialisten 
voor de bevoorrading van oorlogs
verminkten en overlevenden uit de 
loopgraven. 

3.3.7. Ontruiming van Sedan. 

7 november. Bericht van het Duitse 
hoofdkwartier aan het Franse 
hoofdkwartier. De bevolking van 
Sedan (bijna tienduizend vrouwen. 
kinderen. bejaarden en gehandi
capten). daarin gesteund door de 
stadsraad en door (de dienstdoen
de 'maire') Grandpierre. verkiezen 
in de stad te blijven. De Duitse 
opperbevelhebber wijst elke verant
woordelijkheid af ten aanzien van 
de gevaren waaraan de bevolking 
kan worden blootgesteld. Ruim drie 
uur later wordt door '7N' (Duits 
hoofdkwartier?) aan het Franse op
percommando meegedeeld dat de 
bevolking zich uit de gevechtszone 
zal mogen verwijderen en aan de 
naderende Ententetroepen wordt 
overgelaten. Bij de nadering van 
die troepen zal de burgemeester 
(Grandpierre) samen met anderen 
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de aanwezigheid van de vluchte
lingen met witte vlaggen aankon
digen. 

12 november. Antwoord op een 
Duits bericht (uit Spa?l. De Franse 
troepen maken zich nog niet 
klaar om Sedan binnen te gaan. 
Muziekkorpsen speelden wel om 
het kwartier van Tay (?) binnen te 
trekken. 

3.3.8. Ordelijke terugtrekking 
der Duitse troepen 

10 november. Het Beierse Minis
terie van Oorlog geeft opdracht 
aan het 4e infanterieregiment in 
Metz om te wachten op orders van 
het opperbevel omwille van (met 
het oog op?) de aftocht naar het 
vaderland. 

11 november. De volksregering der 
'Beauftragten' verzoekt maarschalk 
von Hindenburg onvoorwaardelijk 
te zorgen voor het behoud van 
de krijgstucht in het veldleger. 
Tot hun demobilisatie moeten 
ondergeschikten de bevelen van 
hun oversten opvolgen. Laatst 
bedoelden moeten wapens en 
onderscheidingstekens dragen. 

Soldatenraden moeten gesteund 
worden in hun actie om de tucht 
en orde te bewaren. 

13 november. Von Hindenburg 
deelt aan het leger von Mackensen 
mee dat hij nog steeds aan het 
hoofd van de troepen staat en deze 
ordelijk naar het vaderland zal 
terugbrengen. De stafchef van het 
Vierde Duitse Leger vraagt dat een 
Belgische generaal en een Britse 
officier worden afgevaardigd om te 
overleggen over de ontruiming van 
Antwerpen door de Duitse troepen. 
Plaats van samenkomst: de oos
telijke uitrit van Zwijndrecht. Aan 
de overnamecommando's worden 
verdedigingsmiddelen ter hand 
gesteld om zich tot de komst van 
de Ententetroepen tegen terroristi
sche en bolsjewistische aanslagen 
te kunnen verweren. 

14 november. Rekening houdend 
met de terroristische en bolsjewisti
sche aanslagen die in België plaats 
vinden, stemt het Duitse Hoofd
kwartier in met de verschijning 
van gewapende Engelse detache
menten, zodat dezen zich tijdens 
de overgangsperiode kunnen 
verdedigen tot de komst van het 

Afb. 176. Volksregering met v.l.n.r. L.andsberg, Scheidemann, Noske, Ebert en 
Wissel! 

Ententeleger. Het 'Gouvernement 
Antwerpen' meldt dat het Ouitse 
garnizoen de stad Antwerpen op 
15 november tussen 11.00 en 
12.00 uur zal verlaten. Het inruk
ken van de geallieerde troepen 
over de brug in Burcht is vanaf dat 
ogenblik gewenst. 

3.3.9. Reis van de Spaanse 
consul naar Gent 

11 november. De Spaanse gezant 
in Brussel deelt mee dat de consul 
van Spanje op 12 november met 
een belangrijk bericht per auto 
naar Gent zal rijden om de Koning 
te ontmoeten. De auto zal de 
Spaanse en een witte vlag voeren. 

3.3.10. Plechtige oproep van 
de stad Dinant tot Koning 
Albert 1 

22 november. Het college van bur
gemeester en schepenen van Di
nant betuigt plechtig zijn loyaliteit 
aan de Koning en de Koninklijke 
familie in naam van de stad en de 
1. 700 Dinantse martelaren (lees: 
674 als 'vrijschutters' door het 
Derde Saksische Leger vermoorde 
burgers, zie noot 323). 



Deel 4. Sluiting van MN 7 

Uit ons verhaal blijkt dat MN 7 
praktisch probleemloos, maar wel 
altijd onder bedreiging van een 
Duitse aanslag, tot het einde van 
de vijandelijkheden zijn belangrijke 
taak heeft vervuld. Over de in het 
station ingekomen berichten en 
de activiteit van de zender en de 
radiogoniometer, is praktisch niets 
bekend, bij gebrek aan bewaarde 
documenten zoals processen-ver
baal. De meeste stukken werden 
vermoedelijk als 'classified docu
ments' beschouwd (zoals de Brit
ten en Amerikanen die noemen) en 
werden vernield. 

Gelukkig bewaarde de laatste 
zendpostoverste grotendeels de 

Orde van den Stoet. 

1. V aandeldrager. 
2 Herauten, Trommélslager:l, ~uinbln;r,ers. 
3. Toren v&.nlln~rle·Hert<lg. 
4. Groep Vlucbteliugtm, 
ä. Groep Kardiunal. 
6. M nziekkor1•s. 
7. 'W'~o~gën v;::.t. o!,: !lûi<'tllhlll$ilÎ~d ... l.i•:;. 
l'i. Tit~D. groepeu met Schilden. 

!I proviuciöo, 's lands wapeu. 
u. Sutdantjes te pn.ard.. 

10. Hulde aan dP. Verminktt!n. 
11. Wagen rooJ Kruis. 
12. Groep provinciön. 
13. Huldo aan de ge:~neuveldt~n. 
14. Hulde Koning Albert-. 

Kouiugsbuie met lijfwacht. 

Afb. 178. Bevrijdingsoptocht in Baarle 

lii. 

Hl. 
lï. 
18. 

1\1. 
211. 
ïl. 
2•1 
",. _.). 
:H. 

PROGRAMMA 
:>ER FEESTELIJKHEDEN 

OP 12 AUGUSTCS 1919 
t.t IBJiilgitt lli &liji ~bist Iu dapt~ra Slld&ltolll 

BAERLE·HERTOG·ZONDEREYGEN 
---t-~-~-· 

9 1/2 u. Pleçhtige ontvaagd ten Gomeent.!huille. 
10 a. Plechtige H. Yis van da.nà:JH)ggû:lg met pltgen· 

heidaermuon cloot Z Eerw. Uaer Louis lferlue, 
Lerraalmoetenier. 

TE l>Kl:ll - J:o'EKSTCA~"T.\.TE. 
~11 aolJatcn, inboorli~~g~tn VailiiAEitLE·ZOSIIt:IU!\'Gt!!'1 

wordt eon eereplu.te voori:lehoudeu op het 11riesterkoor. 
111/2 u. Foto-opna.n1~ iD deotuin van den heer~~~ GlLt:~:. 
1 u. t'ee.stwlllll in de Zaal St Remi. 
3 li2 tl. tïtgaug VUil !*-Q pracbtig~;u (ee»l:stoftt1 ~staande 

nit vel'llch.ûdtl.llu gt'OO}Itll611 ptaalw.II.IJl!D:4. 
ii 1/2 u. COXCY.RT. 
G 1;:! u. Avotultnnal,wuroar~e.stzitliogiuduaalSt.Rewi 

Afb. 177. Feestprogramma 12 augustus 1919 

Buide Kord. M'l'rcicr - :Moos. Htylca - Gene· 
1:&111 Lel!lin -· Uurgomenter )fax. 
Vt!rbou•lenen te pAnl mt't vlagg~~o. 
Soldaatjes. 
Hulde lAU de ).' ~~erheldeo. 
RJoem~D8UooÎellde WMgdekellll. 
Soltlaten derOeweente. 
~..-agen. 
Ilultle H. Hart 
lluaiekkorpa. 
Vrede& wagen. 
Gemeeotelw.ttuur- Commiaaie. 
Ruitel'l! te 111Wd. 
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Afb. 179. Bevrijdingsoptocht in Baarle 

Afb. 180. Bevrijdingsoptocht in Baarle. Links de vroegere 
pastorij, tegenover het oud-gemeentehuls van Baarie-Hertog 

Afb. 181. Affiche van de openbare verkoop van het 
TSF·station in Baarte-Hertog (collectie Anne-Nelly Perrel· 
Goldschmldt-Ciermont) 

OP.ENB~\.IlE 

D 
TELEGBilFIIRICB 

te Baerle-Hertog 
= --<== 

llt 1111ail'f tkt Dtti~~tir rn lltlllim Ie llllf<lnll'll. Dl • MSKDAC. 2 
1119. 111 10 1r1 ~-~Ir ll;worft.lltrlf«,ltr pl.l<lse lli!JUIIII ilt 
111 • m :nm \\ n, 11 \'l't:ut .\U~' e11 \ 'OimilllraaPIDI• 
lrii!INrr ~o~•~nlciol : 

1. \ .. _Mln~.-.~,,,,..,,, .. " \.J ..,.,. .. ~ • u In h..,.t, """' 11HUIN "',:"a~ Lar'-~ 
!C'_,.l,.ull l~t·~tlw-Mt.· ,~,, '""n~. 'Motr.u..~t.\, At.çhl .. .c:euaaL ~I M ...... 

lau •t•· '1'. '· f 
2 ' r-T""4"1lîlli.:;:r ,.t.-Tt \t'IMiL.wnHIIIlil ro UUJ ..... al'll,..•l. uo ...... Vr ,..._,..."..._,. 
:t. 1 •·n .r,lultiu:. tll'tl• {" .. ,.,,...,.. ÎJwnlf'IWl.l, •IH-I~o. SM ,ttlml"•"· 
.t \ r~tlalti(•• ~o.otnlffl l.nJ- •lll-h\H'M~ 

r.. 4h•lt''''"''' l:'ltltt L" ,,_,I..L"I"''"• 
0 . \lk>r'luuutr hhl<~Uh uiH"h·n1 luti.,.NIInr.l. ~ut\ll'il-t'n ~IMPIIrrief, ~ ........ ~ 

~""""• fNil.LI'u , ,...",. ,::•~"""' 1.,. ... 1, ..,., l•ub_l'lf1 ,.,.u...,.,..,, cf••'"'rt• ......_. 
••• , ..... t'tll" 

1 • ... "'"' 'I'CftlteUIÎ"-4-.'tlk-ll IIÏI'IUU'II t)rau•l. 
K. •h•~f'\hr .1tl10 t.r. cdtruihf'll ;jtrrftulrMd. 

1~: ·~; .. ~;t:~t,::;,.•u:t,~~·:,~~:~.! ·~; .. ,11t .. i;lit1~t-.l ... n, M:hY~·· ~~~~ ... ~· tekva, 
"""'"~• ll(').rijllnt't'l.t•nluwSi, iwl•h•urt. L'•nk•" lt..n...m•a, P''-"rl"- .......... ~ 
h••tl.frr t.Uhou. \JNiftnt·rs, •·•u. 

f;...,.,.tl grill M•t tn ttJ•• r41ur ~4od~1t. 

berichten die bij MN 7 omstreeks 
het sluiten van de wapenslilstand 
binnenkwamen. Daarna had het 
zend- en luisterstation zijn nut 
verloren en diende te worden 
gesloten. Wanneer juist het laatste 
morsebericht werd opgevangen 
en anderzijds de laatste vonken 
opgewekt zijn om een 'golftrein' de 
ether in te jagen, is niet bekend. 

Op 29 augustus 1919 schreef 
hoofdoperator Alexandre Jean
Baptiste Chausteur aan zijn chef 
ir. Joseph Boone dat het materiaal 
van de post op 27 augustus in 
een treinwagen was vertrokken. 
Chausteur diende nog naar Brussel 
te rijden om er aan de hand van 
documenten bij het lossen een 
grondige controle uit te voeren. Hij 
bedoelde hier zeker het waarde
volle materieel: motoren, zenders, 
ontvangers, radiogoniometrische 
toestellen. enzovoort. 

Op 2 oktober 1919 werden in 
Baarie-Hertog door het Bestuur der 
Registratie en Domeinen 'gebou
wen. materialen en voorwerpen 
van de draadloze telegraafinrich
ting te Baerle-Hertog' openbaar 
verkocht. Men kan op een affiche 
(Afb. 181} vaststellen dat geen en
kel belangrijk elektronisch apparaat 
wordt vermeld. De zendapparatuur 
had in augustus Baarie-Hertog 
verlaten om naar de depots van 
de Genie (TSF-troepen) te worden 
overgebracht. 

Zo kwam MN 7 geweldloos ten 
einde. 

Merl<splas. 4 maart 2009 
Jacques Boone 



NOTEN 
Gebruikte afkortingen: 

Afb. nr. 001: afbeelding nummer 001. Alle afbeeldingen werden door heemkundekring 'Amalia van Solms' aangele
verd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 
CHD: Centrum voor Historische Documentatie, kwartier Koningin Elisabeth, 1040 Brussel (thans HRG-NN- Archie
ven). 

Frat. TSF: 'Dossier offert 10.2.72 par la Fraternelle Militaire de 1914-1918.' Deze stukken berusten in het dossier TSF 
Mi (KML). 
lbid: 'Ibidem', op dezelfde plaats. 
MBZ: Ministerie van Buitenlandse Zaken, Brussel. 
KML: Koninklijk Museum van het leger en de Krijgsgeschiedenis, Brussel. 
KMMA: Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Tervuren. 
o.c.: 'Opere citato', aangehaald werk. Als het werk van een auteur eerder in de tekst is aangehaald, wordt de naam 
van auteur vermeld, gevolgd door (o.c.) en het paginanummer. 
TSF Mi: G. Q. G., 1914-1918, 'TSF Militaire, dossier remis par Madame la Générale Wibier en décembre 1952' 
(berust in het documentatiecentrum van het KML). Dit dossier bevat de stukken afkomstig van Goldschmidt en Wlbier 
over het tot stand brengen van de militaire radio in Baarle-Hertog. 
Cor. Cl: 'PG 18 maart 1915 (Cor. Cl, mars 1915)' in de noten, betekent een brief of rapport van Paul Goldschmidt op 
18 maart 1915. Deze werd aangetroffen in een map met het opschrift 'Correspondance el Rapports Généraux Cier
mont' (de schuilnaam van Paul Goldschmidt) van maart 1915, in het dossier TSF Mi van het KML. 

Voetnoten: 

1 S. Van Clemen, Turnhout tijdens de Eerste Wereldoorlog, Turnhout, 2004, pp. 38-39, 42-43, 45. 
2 H. Janssen, Kroniek van Baarfe in de Eerste Wereldoorlog, 3 november 1914; J. Huijbregts, Castelré 

1914-1918, Begrensd overleven, Baarle, mei 2004, p. 7. Volgens F. Van Der Perren, Baerfe-Hertog (Baerle
Duc), Bulletin Officiel Tauring Club de Belgique, année 1917, p. 51, greep die aanmaning plaats in december 
1914. 

3 H. Hasquin, Goldschmidt, Robert Benedict Dictionnaire d'Histoire de Belgique, Ving! siècles d'institutions, les 
hommes, les faits, pp. 226-227; R. FlORUS, Robert-Benedict Goldschmidt. 
http://www.radjopassion be/Goldshmidt.htm (geraadpleegd op 24 december 2008). De naam Goldschmidt is 
foutief (zonder "c") opgenomen in de aangehaalde url. 

4 V. Boin, La TSF au Congo Beige, l'expansion beige, Brussel, april 1913, pp. 223-230 <KMMA, kaft Sect. cc, 
MPH, R. G. 680, nr. ordre 8, dossier Don du Colanel Wibier, 1912); ibid, dossier 52 101 1 21/21 , Mission 
d'installation de la TSF, correspondance du chef de mission. 

5 Persoonlijk dossier luitenant-generaal Albert Emile Jules Wibier, stamboeknummer 13.025, geboren in Ronse 
op 3 juni 1876, overleden in Gent op 28 juni 1952 (KMl, Brussel). Daarin leest men ondermeer dat hij 
de draadloze posten in luik, Namen en Antwerpen had geïnstalleerd en speciaal aan de verdediging van 
Antwerpen had deelgenomen. 

6 KMMA, Tervuren, farde RG 680, B4bis, Nr. d'ordre 6. sections TSF Congo, dossier Don du colonel Wibier. 
7 TSF Mi, L.:extraordinaire avanture de la TSF militaire 1914-1918, KML, waarbij gevoegd: kaftje Frat. TSF. 
8 KML, Belgique 14-18 Transmissions, B 1. 176, ondermeer foto's 1504,8434-8440, en andere (gift van 

luitenant-generaal Wibier). 
9 Albert Wibier schreef dat de Belgische militaire TSF-dienst in 1915 twee ontvangsttoestellen van Franse makelij 

kreeg van de TSF-dienst van Belgisch Kongo. De Belgen schaften zich Marconi-materiaal in Engeland aan. 
Later kregen ze veel materiaal van het Franse leger, totdat voornoemde dienst alle apparatuur zelf kon fabriceren 
(derde antwoordnota van Wibier, bestemd voor de parlementaire onderzoekscommissie. Die was ingesteld 
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ten gevolge van aantijgingen die werden geformuleerd door senator Fraiture op 27 juni 1922. Dit werd in het 
persoonlijke dos5ier Wibier aangehaald). 

10 MBZ, cl 884-VI-3, nota voor de Minister, 29 mei 1915, van commandant A. Wibier, st. 11: brief aan de 
Minister van Oorlog, 16 januari 1916, st. 29. 

11 Foto afkomstig van Mevrouw Claire Vasic-Goldschmidt-Ciermont. 
12 Persoonlijk dossier, stamnummer Aux 4264, SGR-Archieven (ex CHD}, 1040 Brussel. 
13 MBZ. cl 884-VI-3, onderkaft N/A V, Archives du Consulat à Flessingue. 
14 Stukken medegedeeld door zijn dochter, Claire Vasic-Goldschmidt-Ciermont; Nadine Lubelski-Bernard, Paul 

Go/dschmidt-Ciermont (1890-1969) Traces d'une vie, ongepubliceerd, Bruxelles, 2008: idem, Goldschmidt
C/ermont, Paul, verschenen in Nouvelle Biographie Nationale, Académie Royale des Sciences, des Lettres et des 
Arts de Belgique, Tome 10, Brussel, 2010, pp. 202-203. 

15 P. Goldschmidt, Histoire d'une station radiotéfégraphique. 1915-1918, Léau, 1935 (25 exemplaren). In 1946 
verscheen praktisch dezelfde tekst (300 exemplaren}. 

16 Publicaties: 

G. De Jongh, Baar/e-Hertog, een spionagenest? In: The Western Front Association-België, Gent, 1991. 
J. Cuypers, Baarle-Hertog, Belgische eilanden, Taxandria, 1990, nieuwe reeks, LXII, pp. 23-58 (over juridische 
problemen in de enclaves}. 

L. Malvoz, Baarie-Hertog en Baarle-Nassau. Vierendertig gebiedsdelen voor twee gemeenten. Gemeentekrediet 
van België, driemaandelijks tijdschrift, 155, 40e jaar, januari 1986, pp. 25-28. 

B.R. Whyte, En territoire beige et à quarante centimètres de fa frontière, An historica! and documentary 
study of the Belgian and Dutch enclaves of Baarie-Hertog and Baarle-Nassau, Research Paper 19, School of 
Anthropology, Geography and Environmental Studies, University of Melboume, 2004, pp. 29-33; p. 149; 
p. 199. 

J. Huijbregts, Castelré 1914-1918, Begrensd overleven, Baarle, mei 2004, pp. 7-55. 
H. Janssen, Den Oorlog Verklaard. Kroniek van Baarle in de Eerste Wereldoorlog (bronnen: Jan Huijbregts, 
gemeentearchief Baarie-Hertog en dagbladen}, verschenen in Van Wirskaante, driemaandelijks tijdschrift van 
Heemkundekring Amalia van Solms, Baarle-Hertog-Nassau, jg. 19 (2004) nr. 4, jg. 20 (2005) nrs. 1-2-3, 
jg. 21 {2006) nrs. 1-2-3-4, jg. 22 (2007) nr. 1. http://www amaljavansolms,org 
F. Van der Perren, Note historique sur Baerte-Hertog (Baerte-Duc), zonder datum; idem, Baerte-Hertog (Baerle
Duc), o.c.; Loffeld (Ed.l, Kempisch Baarle. Gids van Baarle-Hertog-Nassau, Baarle-Hertog-Nassau, 1979, 
pp. 48-50. 
M. Halon, colanel e.r., Histoire du Génie militaire beige de 1870 à 1914, Jambes, 2004, pp. 59-62; 
Geschiedenis van het transmissiewapen, Koninklijke Nationale Verbroedering der Transmissietroepen, 
http://home.tele2allin.beM6178991/Histojre.N.html (geraadpleegd op 09/01/2008). 
N. Lubelski-Bernard, Goldschmidt-Cfermont. Paul, verschenen in Nouvelkl Biographie Nationale, Académie 
Royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique, Brussel, 2010, pp. 203-209. 
Archiefbronnen: 
KML, 1914-1918, G.Q.G.- TSF Militaire- Dossier remis par Mme la Générale WIBIER en décembre 1952 . 
Situation faite par la Hollande à 8aerle-Duc; Dossier P. Goldschmidt - ondes courtes - différend à roecasion de 
Baerle-Ouc; Dossier Mathieu - proposition éclateur; Dossier Clermont. TSF 1915 (KML - MRAl. Brussel. Daarin 
treft men ondermeer in diverse mappen 'Correspondance et rapports généraux Clermont' de drukke briewisseling 
aan, gevoerd tussen Goldschmidt met Wibier over het vorderen van het project. Clermont is de schuilnaam van 
Paul Goldschmidt. 
KML, Belgique 14-18 Transmisslons is een map met daarin 75 foto's, voorzien van het codenummer B 1 176 
3 (en diverse subnummers), over het bouwen van het draadloze telegrafiestation van Baarle-Hertog. Het gaat 
om interessant fotografisch materiaal. Daarvan zijn vijftig foto's op CD gedigitaliseerd en in bewaring genomen 
door Heemkundekring Amalia vanSolmsin Baarle-Hertog-Nassau. Bovendien bezit deze kring fotokopieën van 
alle vijfenzeventig foto's. In deze map van het KML berusten ook diverse foto's over het hoofdkwartier van de 
Belgische transmissietroepen in Calais en over de werking van de TSF aan het IJzerfront. 
KMMA, Farde RG 680, B 4 bis, Nr. d'ordre 6 en 8, Don du colanel Wibier. 
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MBZ. Dossier cl B 84-VI-B, Diplomatiek Archief, Brussel. Men vindt er diplomatieke nota's tussen Nederland en 
België over Baarie-Hertog en briefwisseling tussen Clermont (Pa ui Goldschmidt) en Goffart. Belgisch consul
generaal in Vlissingen. 

17 G. De Jongh, o.c., p. 15. Hij haalde blijkbaar zijn gegevens uit een nota van Albert Wibier: Noteau sujet des 
travaux du postede T. S.F. de Baerle-Duc, van 8 oktober 1915 (TSF Mi, o.c.); H. Janssen, Kroniek van Baarle, 
o.c .• begin maart 1915; Paul Goldschmidt, o.c., tweede uitgave, chapitre 11-V. pp. 15-29. 

18 Paul Goldschmidt, 29 oktober 1915, Cor. Cl, september en oktober 1915. 
19 Volgens J. Huijbregts (o.c.) ging het om een zuiggasmotor van 28 pk. Te vergelijken met: http://www.oldengine. 

org/members/djesei/GasEngi nefGas4 .htm 
20 Nota Albert Wibier, 8 oktober 1915, o.c. 
21 Fotoverzameling Amalia van Sol ms. Van Wirskaante, jg. 20, nr. 3 ( 1 september 2005), p. 171. 
22 Paul Goldschmidt, 18 maart 1915, aan Bézerie en luitenant Jacques, Cor. Cl. maart 1915; Paul Goldschmidt 

18 maartl915. aan Albert Wibier, ibid; Paul Goldschmidt, 21 maart, aan De Paeuw en Wibier. Paul 
Goldschmidt, 23 maart 1915 (A Vm D), aan Bézerie en luitenant Jacques, ibid. In zijn nota van 8 oktober 
1915 (o.c.) schreef Albert Wibier dat een raad van Nederlandse hoofdofficieren tweemaal had beraadslaagd 
over de Belgische activiteit in Baarle-Hertog. 

23 MBZ. cl B 84-VI-3. onderkaft N/A VI, nota van 25 maart 1915, van de inspecteur der douanen aan consul
generaal Goffart. 

24 In een aanplakbiljet over de openbare verkoping op 2 oktober 1919 van de draadloze telegrafie-inrichting leest 
men dat ondermeer verkocht werden: 'verschillige gebouwen in steen en hout, met houten en geteerd kartonnen 
daken, gediend hebbende voor woning, ziekenzaal, machienenzaal, bureel en magazijn van de TSF' (Afb. 181 }. 
Volgens een afrekening gevoegd bij MBZ. cl B 84-VI-3, Baraquements de Baerle-Duc ( 1916?) beliepen de totale 
kosten voor het bouwen, de inrichting, de meubilering en het huisraad in de barakken, FL. 10.663,94. 

25 Paul Goldschmidt aan Albert Wibier. 26 maart 1915, ibid. 
26 Albert Wibier aan Clermont (Paul Goldschmidt), 29 maart 1915. ibid. 
27 Nota Albert Wibier, 8 oktober 1915, o.c. 
28 MBZ, cl B 84-VI-3, st. 10. 
29 MBZ, cl B 84-VI-3, minuut van directieP 6266. 9 juni 1915. st. 12 en 14. 
30 Nota Albert Wibier, 8 oktober 1915. Zie ook: De Jongh, Guido, o.c .. pp. 15-17. Op te merken valt dat 

laatstbedoelde zich vermoedelijk vergist waar hij voorhoudt dat een vonkenbrug Mathieu, waarvan hij 
afbeeldingen en schema's op pp. 10 en 12 toont. naar Baarie-Hertog ging. Nergens blijkt dat van de uitvinding 
van ir. Mathieu in Baarie-Hertog gebruik werd gemaakt. 

31 Sint-Pietersbroek bij Calais, waar het Belgische radiohoofdstation van het front gevestigd was. 
32 Commandant van de Belgische Veiligheidsdienst. 
33 Paul Goldschmidt, brochure, o.c., eh. VII-IX, pp. 37-45; Paul Goldschmidt, onderkaften Cor. Cl. in dossier TSF 

Mi (KML>; MBZ. cl B 84-VI-3, speciale correspondentie van Paul Goldschmidt met Ferdinand Goffart. Belgisch 
consul-generaal in Vlissingen (onderkaft N/A VI), vanaf maart 1915. Goldschmidt houdt regelmatig de consul
generaal op de hoogte. 

34 Kaft correspondance Mathieu in dossier TSF Mi. Daarin rapporteert Mathieu aan Albert Wibier zijn verrichtingen 
per datum. De te volgen weg voor de verzending naar Baarie-Hertog was al begin maart 1915 op punt gesteld. 
Dit gebeurde door Pa ui Goldschmidt en Leon de Paeuw, samen met de Belgische consul-generaal in Vlissingen. 
Ferdinand Goffart (brief van Mathieu aan Albert Wibier, 24 maart 1915). 

35 Baarle-Hertog, een spionagenest?. o.c .. pp. 8-10. Amateur Radio. A brief history. Spark-Gap. By wlfji. b.!m;LL 
www. vistech. neVusers/w 1 fj i/spark. htm I 

36 Brief Mathieu, 3 juli 1915, kaft correspondance Mathieu, dossier TSF Mi (KML); De Jong, o.c .. pp. 12-13. 
37 Paul Goldschmidt, brochure, o.c., pp. 38-39; Paul Goldschmidt, 30 juli 1915. Cor. Cl. juli en augustus 1915. 
38 Brief Mathieu, 18 juli 1915, kaft correspondance Mathieu. 
39 Paul Goldschmidt, 4 augustus 1915, Cor. Cl, juli en augustus 1915; Brief Mathieu van 14 augustus 1915: 'Alle 

verzendingen per valiezen zijn beëindigd sinds 12 augustus(. .. ) Blijft de alternator.' 
40 Paul Goldschmidt. 17 augustus 1915, Cor. Cl, juli en augustus 1915. Op te merken valt dat dit tijdstip in strijd 
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is met wat door Albert Wibier in zijn nota opgegeven is. zie supra. Paul Goldschmidt, brochure, o.c., p. 39. Hij 
bevestigde dat de aankomst van dit materiaal in augustus plaats had. 

41 Briefwisseling bij kaft Cor. Cl, juli en augustus 1915 en bij kaft correspondance Mathieu (KMU. 
42 Paul Goldschmidt, 14 augustus 1915, Cor. Cl, juli en augustus 1915. 
43 MBZ, cl B 84-VI-3, onderkaft N/A VI, Archives du Consulat à Flessingue. 
44 Brief M ath ie u, 6 augustus 1915, kaft correspondance Mathieu. 
45 Paul Goldschmidt, brochure, o.c., p. 41. 
46 Paul Goldschmidt, 17 en 26 tot 30 augustus. (Cor. Cl. juli en augustus 1915); Paul Goldschmidt, brochure. 

o.c .• pp. 41- 42. 
47 Paul Goldschmidt, 14 augustus 1915 (Cor. Cl, juli en augustus 1915). 
48 Paul Goldschmidt, 4 augustus 1915 (Cor. Cl, juli en augustus 1915). 
49 Brief Mathieu, 14 augustus 1915 (kaft correspondance Mathieu). Zie ook de brief van 3 april 1915 van Van 

Baden aan de consul-generaal. Hij schreef over het verzenden van vijf douanerevolvers met munitie; voorts 
de brief van 17 juni 1915 van Ectors aan de consul-generaal waarin hij schreef de aankomst te verwachten 
van een uit elkaar genomen geweer met 'yatagan' (bajonet?) (MBZ. cl B 84-VI-3, onderkaft NA/VI, Archives du 
Consulat à Flessingue). 

50 Paul Goldschmidt. brochure, o.c., pp. 39-41. 
51 Paul Goldschmidl. brochure, o.c., p. 41. 
52 Paul Goldschmidt. 4 oktober 1915 (Cor. Cl, september en oktober 1915). 
53 Paul Goldschmidt, 4 en 7 oktober 1915 (Cor. Cl, september en oktober 1915). 
54 Paul Goldschmidt, 8 oktober 1915 (ibidl; foto's gepubliceerd in De Jongh, o.c., p. 16 (bewaard in het dossier 

TSF Mil. 
55 Paul Goldschmidt, 11 oktober 1915 Obidl; Afb. 046; Afb. 047 t/m 050 (deze foto's zijn zeer waarschijnlijk 

genomen tijdens het optrekken van de grote pyloon, voor hij stuk ging); Afb. 051 t/m 054 (deze foto's geven 
blijkbaar een beeld van de meedraaiende bokkenpoten, ontworpen door Paul Goldschmidtl; Paul Goldschmidt, 
brochure, o.c., pp. 43-44. Allerlei andere foto's van het bouwen van de post. het graven van de put voor de 
aardleiding en het opstellen van de masten. kan men aantreffen in de fotomap B 1 176 3 en volgende in 
dossier Belgique 14-18 Transmissions. KML. o.c. , onze noot 16, archietbronnen, tweede alinea. 

56 De methode die door Paul Goldschmidt werd aangewend om de mast recht te trekken, is vergelijkbaar met wat 
in Kongo werd toegepast (V. BOIN, o.c .. p. 225. foto onderaan links). 

57 Paul Goldschmidl aan Albert Wibier. 20 oktober 1915 (Cor. Cl, september en oktober 1915). 
58 Paul Goldschmidl, brochure, o.c., p. 45; MBZ. cl B 84-VI-3, schrijven 21 oktober 1915 van consul-generaal 

Goffart (Vlissingen) aan Baron Beyens. Minister van Buitenlandse Zaken in Le Havre. st. 16. De consul-generaal 
meldt: 'De post was op 16 oktober ( 1915) om 15.30 u bedrijfsklaar en op 17 (oktober) om 22.17 u nam hij 
contact op met de post E van de Belgische dienst in Calais. Telegrammen werden uitgewisseld.' 

59 Paul Goldschmidt, 25 oktober 1915 (Cor. Cl, september en oktober 1915). 
60 Pa ui Goldschmidt, vóór 2 4 oktober 1915 (Cor. Cl. september en oktober 1915). 
61 Deze tekst kan men beter begrijpen als men iets weet over de werking van radiogoniometers. Die bestaan uit 

kaders. waarrond draad gewikkeld is (zie Afb. 081). Richt men dergelijk kader zodat de aslijn ervan gekeerd is 
naar de zendpost waarvan men de richting tracht te bepalen. dan is de ontvangst van de signalen maximaal. 
Wanneer echter de door die zender uitgezonden golven loodrecht op het vlak van het kader arriveren. dan is de 
ontvangst minimaal en verdwijnt die eventueel totaal: 'extinction complète', schrijft Goldschmidt. Men gebruikte 
echter ook systemen met vaste ramen. het ene raam noord-zuid, het andere oost-west gericht (zie noten 67 en 
96). 

62 Verslag Paul Goldschmidt, beginnend op 6 november 1915 (Cor. Cl, november en december 1915). 
63 Verslag Paul Goldschmidt, 10 november 1915 (Cor. Cl. november en december 1915). 
64 MBZ. cl B 84-VI-3, onderkaft N/A VI , Archives du Consulat à Flessingue. 
65 Paul Goldschmidt, datum niet genoteerd. einde oktober 1915 (Cor. Cl, september en oktober 1915); zie schets 

Paul Goldschmidt, brief van 29 oktober 1915 (Cor. Cl. september en oktober 1915); MBZ. cl B 84-VI-3, st. 
114: nota nr. 828 van 4 augustus 1916 van postontvanger Loos. 
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66 Paul Goldschmidt, brochure, o.c., p. 48: Paul Goldschmidt, 24 mei 1916 (Cor. Cl, 1916). 
67 Paul Goldschmidt, brochure, o.c., p. 45. 
68 Baarie-Hertog en Baarle-Nassau, o.c., p. 46. 
69 Nota 24 januari 1916, Albert Wibier aan Minister. Dossier KML, TSF Mi, onderkaft Sit BE/NE 1915-1916; 

zie ook MBZ. cl B 84-VI-3, st. 33. Deze schets werd gepubliceerd door G. De Jongh, o.c., fig. 6 en door B.R. 
Whyte, o.c .. p. 199. 

70 Afb. 096, o.c.; Paul Goldschmidt, 23 november 1915 (Cor. Cl, november en december 1915). 
71 Aquarel F. Willems (Afb. 084). 
72 Afb. 068-069. Foto's waarschijnlijk genomen door Joseph Boone, die als chef van hel TSF-station Paul 

Goldschmidt opvolgde. Oe onuitgegeven foto (Afb. 068) werd met onze instemming in maart 2009 gepubliceerd 
in De Kleine Geschiedenis van de Kempen in 20 dagen, dag 16, p. 76 (Waanders Uitgevers in samenwerking 
met TRAM 41). 

73 Meegedeeld door Anne-Nelly Perret-Goldschmidt...Ciermont. kleindochter van Pa ui Goldschmidt en professor aan 
de universiteit van Neuchàtel, Zwitserland (Afb. 045). 

74 Afb. 070, schets Paul Goldschmidt, 18 november 1915, met zijn toelichtingen (Cor. Cl, november en december 
1915) 

75 Dossier TSF Mi.. foto KML. 
76 Fotocollectie ir. Joseph Boone. 
77 AC generator tor a spark transmitter( ... ). 
78 V. Boin, o.c., p. 226, bovenaan links, afbeelding Salie des machines de Stanleyville. 
79 Fotocollectie ir. Joseph Boone. 
80 A tikker conneeled toa telegraph relay. 
81 Noteau sujet de I' accident au goniomètre dans la soirée du 7 octobre ( 1917), collectie ir. Joseph Boone. 
82 Fotocollectie ir. Joseph Boone. 
83 Two circuit receiver. 
84 For direction finding. 
85 Foto uit de collecties van Anne-Nelly Perret-Goldschmidt-Ciermont en Heemkundekring Amalia van Sol ms. 

Herkomst Paul Goldschmidt. 
86 A lhree tube audio frequency amplifier. 
87 A two circuit detector. 
88 Amplificateurs à deux étages. 
89 Nole peur Clermont, dd. 6 oktober 1916, van Albert Wibier aan Paul Goldschmidt. Wibier schreef dat dergelijke 

versterkers zeer goed waren en geschikt voor ontvangst met heel kleine antennes. (Cor. Cl, 1916, 2). 
90 Note pour Ie Directeur Technique du Service de la TSF, 2 oktober 1916, van Paul Goldschmidt 

(Cor. Cl, 1916, 2). 
91 Foto uit de collecties van Anne-Nelly Perret-Goldschmidt-Ciermont en Heemkundekring Amalia van Sol ms. 

Herkomst Paul Goldschmidt. 
92 Zelfde herkomst. 
93 A transmitting power souree driven by a petrol or diesel engine directly coupledtoa DC generator with a take off 

facility. 
94 Foto uit de collecties van Anne-Nelly Perret-Goldschmidt-Ciermont en Heemkundekring Amalia van Solms. 

Herkomst Paul Goldschmidt. 
95 Is a direction finder in the LW/MW range. The big coil can be tuned and I guess the radio or audio frequency is 

amplified by tubes ( ... ). 
96 Volgens de literatuur bestonden ook radiogoniometers met twee vaste ramen ('cadres fixes'). Een van die ramen 

was noord-zuid georiënteerd, het andere oost-west (Tricot M., La radiogoniométrie et ses applications in: 
Bulletin Beige des Sciences Militaires, 1922, pp. 75 en volgende; zie noot 61). 

97 Dossier Don du Colanel Wibier, Sect Cc MRA, R. G. 680, Nr. ordre 8, o.c., KMMA. Naast het schema vindt men 
daarin een Notice sur Ie paste radiotélégraphique de 2.000 watts (een technische beschrijving ervan) en een 
tabel van al het materiaal dat door de Franse genie naar Kongo verzonden was. 
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98 Paul Goldschmidt. brochure, o.c. , pp. 48 en volgende; KML, TSF Mi, Sit BE/NE, 1915-16-17, ondermeer een 
kaft met krantenknipsels die een beeld geven van de sfeer; zie de o.c. literatuur: G. De Jongh, pp. 17-22; L. 
Malvoz, o.c., pp. 27-28; 
Br. Whyte, o.c., pp. 31-33; J. Huijbregts, o.c., pp. 12 en volgende; H. Janssen, o.c., passim; F. Van der Perren, 
in Tauring Club de Belgique, o.c., pp. 52-53. 

99 MBZ, cl B 84-VI-3, st. 17. 
100 Paul Goldschmidt, brochure, o.c , p. 53. 
101 MBZ, cl B 84-VI-3, diverse nota's, ondermeer st. 18-19-20. 
102 MBZ, cl 8 84-VI-3, Mémoire remis à Mr. Renault, jurisconsulte françals, 21 januari 1916, st. 31; Note sur la 

condition juridique de la commune beige de Baer-le-Duc, enclavée dans Ie territoire hollandais, consultalion 
remise Ie 26 janvier 1916 par Mr. Renault en suite du mémoire (pièce 31l, st. 36. 

103 Minuut van vertrouwelijke brief nr. 25/31, 16 februari 1916. met bijlagen, van de Minister van Oorlog aan de 
Minister van Buitenlandse Zaken (KML, TSF Mi, o.c .. onderkaft Sit BE/NE 1916). 

104 MBZ, cl 8 84-VI-3, st. 163, Note complémentaire nr. 2434, 28 december 1917; zie ook st. 98. 
105 lbid, st. 172. 
106 Volgens het Belgische Ministerie van Buitenlandse Zaken had die insluiting plaats bij de aanvang van januari 

1916 (MBZ. cl B 84-VI-3, st. 160); het verslag van 12 februari 1916 van Ga liet, Belgische consulair agent in 
Tilburg (i bid) stelde dat Baarie-Hertog met ingang van midden januari 1916 door de afrastering werd ingesloten. 
Dit stemt overeen met wat wachtmeester l.J. Bisseux schreef in zijn verslag van 14 januari 1916 (i bid, st. 28): 
'de afsluiting zal binnen enkele dagen voltooid zijn.' 

107 Note pour Ie Ministre, 24 januari 1916, van Le Commandant AEM, Chef du Service de laT SF Militaire, 
(namelijk Aloort Wibier), kopie niet ondertekend, in onderkaft Sit BE/NE, 1915-1916, dossier TSF Mi, KML, 
o.c.; zie ook MBZ, cl B 84-VI-3, st. 33. Daarbij zijn gevoegd een plattegrond van het omrasterde gedeelte (Afb. 
090) en het verslag Bisseux (noot 106). De plattegrond werd gepubliceerd door De Jongh. Een foto van de 
afrastering treft men aan in het tijdschrift van Amalia van Solms, Van Wirskaante, jg. 20 nr. 3 (1 september 
2005), p. 178. 

108 MBZ. cl B 84-VI-3, Rapport sur Baarle-Hertog, bijlage bij de briefvan 12 februari 1916 nr. 218 aan het 
consulaat-generaal (st. 61). B. R. Whyte (o.c., p. 199) nam Gallet's plattegrond evenals diens tekening van de 
omrastering in zijn tekst over. 

109 Paul Goldschmidt: 5 m hoog en 5 km lang; J. Huijbregts: 3 m hoog en 4,5 km lang met 4 ingangspoorten en 
een corridor aan het station; B.R. Whyte: 5 m hoog en 6 km lang met 8 controleplaatsen (naar Gallet); MBZ. 
st. 160, o.c. , 2 v~ m hoog. De verordening van het militaire gezag. die we net citeerden, vermeldt in artikel 
2 als niet verboden toegangen: de toegang langs 'kunstwegen' (lees: verharde wegen} of langs zes in de tekst 
opgesomde landwegen. 

110 Note pour Ie Ministre, 24 januari 1916 van de Commandant AEM (Aibert Wibier); kopie van het vertrouwelijke 
rapport nr. 68, 16 februari 1916, adjudant Weyers (hoofd van de rijkswachtbrigade van Baarle-Hertog) had 
het hierin ondermeer over de omrastering. Hij meldde daarbij dat een detachement van vijftien Nederlandse 
geniesoldaten 's nachts getracht had berichten tussen de twee Belgische draadloze telegrafieposten af te 
luisteren, dossier TSF Mi, o.c., ( onderkaft Sit BE/NE, 15, 1916); M BZ, cl B 84-VI-3, st. 33. 

111 Tekst gepubliceerd door De Jongh, o.c., pp. 27-29. 
112 MBZ, cl. B 84-VI-3, st. 128. 
113 Gepubliceerd door De Jongh, o.c., pp. 31-33. 
114 Schets door Paul Goldschmidt van het perceel van de zender en ontvanger. Aan drie hoeken ervan stonden 

Nederlandse schildwachten 'S'. (Afb. 096). 
115 MBZ, cl 8 84-VI-3, verslag van 9 januari 1917, van 'Ciermont' aan Wibier, over de feitelijke toestand in de 

enclaves van Baarte-Hertog in december 1916 en januari 1917 (st. 138). 
116 MBZ, cl B 84-VI-3, onderkaft Vlolation par la gendarmerie hollandaise du domicile des demoiselles de Paeuw. 

Het betreft een nogal flagrant geval waarbij op 30 juni 1916 een marechaussee de woning van de juffrouwen 
Eugenie en Marie de Paeuw binnentrad en ging controleren of hun tante er inderdaad bedlegerig was. De 
woning lag op Belgisch grondgebied, zodat dit incident uiteraard aanleiding gaf tot diplomatiek gekibbel. 
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Eugenie en Marie waren zusters van Leon de Paeuw, kabinetschef van Minister de Broqueville. 
117 Briefwisseling werd gecensureerd (MBZ, cl 8 84-VI-3, 31 januari 1916, st. 39-44). Daartoe werden brieven 

geopend bij de Belgische postontvanger Loos. 
118 MBZ, cl B 84-VI-3, verslag Gallet, o.c., beschrijft de uitgebreide controlemaatregelen die van toepassing waren 

op wie de enclaves binnenkwam of verliet; verslag van 9 januari 1917 van 'Ciermont', (st. 138), o.c.; verslag 
van 12 februari 1917 van de burgemeester van Baarie-Hertog (bijlage bij st. 144). 

119 MBZ, cl 8 84-VI-3, verslag van 28 januari 1916 van Ferdinand Dierckx, Belgische 
arrondissementscommissaris, beschrijft de toestand op 4, 13 en 17 januari 1916 (st. 38). Hijzelf werd 
volledig afgetast. Brieven bestemd voor soldaten aan het front werden in beslag genomen. Men wilde ook zijn 
dienststukken nakijken. Nadat hij bij de bevelvoerende majoor had geprotesteerd, kreeg Dierckx gelijk. Ook de 
echtgenote van de burgemeester van Ranst (mevrouw Van den Eynde) moest zich uitkleden. Dit was ook het 
geval met Jos Mesrnaekers van de Turnhoutse papier- en speelkaartenfabriek en met een van zijn bedienden. 

120 MBZ, cl B 84-VI-3, 13 februari 1916, st. 50. 
121 MBZ, cl B 84-VI-3, brief de Broqueville aan Buitenlandse Zaken, 16 januari 1916, st. 56. 
122 MBZ, cl 8 84-VI-3, verslag 'Ciermont', 9 januari 1917. st. 138, o.c. Hij schreef dat hij de moeilijke 

bevoorrading van de post kon verhelpen dankzij bijkomende uitgaven en de behendigheid van hét personeel van 
het radiostation. 

123 Paul Goldschmidt, brochure, o.c., pp. 57-58. 
124 KML dossier TSF mi, onderkaft Si! SEIN E. De Nieuwe Rotterdamse Courant, 19 februari 1916, had vernomen 

'dat de (in het radiostation) aanwezige voorraad toereikend was om de exploitatie nog twee jaar voort te zetten' 
(meegedeeld door H. Janssenl. 

125 Paul Goldschmidt, 11 oktober 1915 (Cor. Cl, september en oktober 1915). 
126 S. Van Clemen, o.c., Baarie-Hertog t!]'dens de oorlogsjaren, p. 113. 
127 Paul Goldschmidt, 29 oktober 1915 (Cor. Cl, september en oktober 1915). 
128 MBZ, cl B 84-6-3, onderkaft Archives du consulat à Flessingue, brief dd. 2 november 1915. 
129 MBZ, cl B 84-VI-3, onderkaft N/A VI, Archives du Consulat à Flessingue. 
130 Paul Goldschmidt, 20 november 1915 (Cor. Cl, november en december 1915). 
131 Paul Goldschmidt, 26 november 1915 (KML, TSF Mi, onderkaft palabers van Wibier met Goldschmidt en 

Goffart}. 
132 Paul Goldschmidt, 30 november 1915 (Cor. Cl, november en december 1915). 
133 Paul Goldschmidt, 12 december 1915 (Cor. Cl, november en december 1915). 
134 Kopie van een 'gecijferde' (gecodeerde) telegram van 3 april 1916, met daarop geschreven het antwoord van 

4 april1915. Paul Goldschmidt, 3 apri11916 en 5 april1916 (Cor. Cl, 1916, l). 
135 Paul Goldschmidt, brochure. o.c., pp. 60-61. 
136 Paul Goldschmidt, brochure. o.c., pp. 50-51 ; brief van 18 december 19 15, van Paul Goldschmidt aan Albert 

Wibier: 'De Hollander die wij aangehouden hebben is nog altijd gedetineerd te Tilburg. Men heeft zelfs één van 
zijn medeplichtigen ontdekt. Wij hebben weinig gegevens, doch het zou mij verwonderen als wij hier niet de 
hand hadden gelegd op een Duitse organisatie' (Cor. Cl, november en december 1915). 

137 Paul Goldschmidt, 16 juli 1916 (Cor.CI, 1916). 
138 Paul Goldschmidt, 4 november 1915 (Cor. Cl, november en december 1915). 
139 Pa ui Goldschmidt, brochure, o.c. , p. 60; nota van Albert Wibier voor Pa ui Goldschmidt, l 0 januari 1917, 

dossier TSF Mi, KML kaft palabers van Wibier met Goldschmidt. 
140 Onze contacten met het Bundesarchiv-Militärarchiv in Freiburg verschaften ons nog geen bruikbare resultaten. 
141 Paul Goldschmidt vraagt op 2 oktober 1916 aan Albert Wibier of afschriften van de afluister-PV's aan de Franse 

militair attaché in Den Haag mogen meegedeeld worden (Corr. Cl, 1916); 13 november 1916 (Cor. Cl, 1916). 
142 KML, Russisch archief, fondsnummer 185, dossier 14, doos 1490, diverse mappen. 
143 P.V. nr. A 60 215 van 23 september 1914, Radiotelegraph Station Antwerpen, met melding van een bericht van 

de Zeitungsdienst Keulen over het tot zinken brengen van Engelse kruisers door onderzeeërs (KML, fonds 185, 
dossier 14, doos 1490). 

144 KMMA, Sect Cc, MRH, dossier Don du colanel Wibier, o.c. 680, 8 4bis, nr. d'ordre 6, Sections TSF Congo, 
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onderkaft Minute du règlement pour Ie service des sections de la TSF militaire. 
145 Chausteur. Alexandre Jean- Baptiste, telegrafist, geboren in Dampremy op 17 november 1888. Zijn woonplaats 

was Dampremy, zijn voorlopig adres Baarle-Hertog, Kerkstraat 24 en later werd dat Loveren 48 (gegevens 
meegedeeld door Herman Janssen). Volgens zijn militair dossier <KML), stamboeknummer 6200395, was hij 
·auxiliaire catégorie 2e classe' (hulpkracht 2e klasse). Hij woonde later in Vorst-Brussel. Jupiterlaan 129. Bij 
Koninklijk Besluit nr. 1808 bekwam hij op 17 april 1947 de medaille van de weerstand. Over zijn dienst als 
chef-operateur in Baarie-Hertog bevat het militaire dossier geen gegevens. Hij is overleden op 11 oktober 1962. 

146 Paul Goldschmidt, 30 november 1915 (Cor. Cl, november-december 1915). 
147 MBZ, cl B 84-VI-3, onderkaft N/A VI, Archives du Consulat à Flessingue. 
148 MBZ. cl B 84-VI-3, onderkaft N/A VI, Archives du Consulat à Flessingue, incident Tilmant et consorts, rappel 

Bisseux; brief Albert Wibier, 1 december 1915, aan consul-generaal, o.c . 
149 KML, EST/I 564, fotoalbum met opp. 1 'Ordre de Bataille', personeelsformatie van de TSF Militaire in 1918. 

Pa ui Goldschmidt is als luitenant vermeld onder nr. 17. 
150 Militair dossier Paul Goldschmidt, stamboeknummer Aux 4264, SGR (ex CHD), 1040 Brussel. Zie Deel I. 1, 

supra. 
151 Joseph Jean Colette Boone werd op 30 augustus 1879 in Turnhout geboren en overleed in Leuven op 8 

oktober 1931. Hij was afgestudeerd als burgerlijk en elektrisch ingenieur aan de Katholieke Universiteit 
Leuven. Vóór WOl werkte hij bij Siemens en Halske in Duitsland. Op het gebied van draadloze radiotechniek 
vervulde deze firma een pioniersroL Joseph Boone zal er zeker een gedegen praktijkervaring hebben opgedaan. 
Over zijn militaire carrière: zie zijn militair dossier, stamboeknummer B 4288, KML alsook stukken uit zijn 
persoonlijk archief. Na de oorlog vertrok hij op 6 februari 1923 naar de Verenigde Staten voor een studiereis. 
Hij werd ingenieur bij de 'Société Générale Métallurgique de Hoboken', waar hij als diensthoofd bij de afdeling 
'Elektrolytische Raffinaderij' in Olen fungeerde. (Afb. 098), verzameling heemkundekring Amalia van Solms. 
Joseph Boone is de derde persoon van links; (Afb. 099), pasfoto op het identiteitsbewijs dat door het Belgische 
vice-consulaat op 6 december 1918 afgeleverd werd, persoonlijke stukken Joseph Boone. 

152 Paul Goldschmidt, 2 oktober 1916, Note (Cor. Cl, 1916). 
153 Paul Goldschmidt. 2 oktober 1916, (o.c., Cor. Cl, 1916). Het gaal om Ferdinand Dierckx, als 

arrondissementscommissaris was hij bevoegd voor Baarle-Hertog. 
154 Minuutbrief van 10 maart 1917. van Joseph Boone aan majoor Albert Wibier, persoonlijk archief. 
155 Paul Goldschmidt vergist zich wanneer hij in zijn brochure Baerle-Duc, p. 57, noot, schrijft dat Chausteur 

Joseph Boone tot oktober 1919 als technisch directeur opvolgde. Zie ondermeer certificat d'identité van 
6 december 1918, waarin Joseph Boonevermeldt staat als ingénieur. chef du postede TSF de Baerle-Ouc 
(Afb. 099). 

156 Op 24 maart 1917 zinspeelt Joseph Boone op een mislukte levering van 60 liter benzine. nog vóór zijn komst 
in Baarle-Hertog. 

157 Persoonlijk archief van Joseph Boone: minuten en kladschriften van brieven en nota's, soms moeilijk te 
ontcijferen. 

158 Zie supra, technische uitrusting (afb. 075) en noot 81. Joseph Boone vermeldt de noord-zuidraam (van de 
goniometer). 

159 Nota van 27 november 1917, van Joseph Boone aan Albert Wibier, KML, TSF Mi, o.c .• onderkaft Sit BE/NE, 
1917. 

160 Persoonlijk archief Joseph Boone. Diverse stukken. 
161 Persoonlijk archief Joseph Boone. 
162 MBZ, cl B 84-VI-3. onderkaft Saisie par la gendarmerie beige de Baerle-Duc de cigares expédiés V€fS la 

Belgique occupée en contravention de l'arrêté-loi du 10 décembre 1916 sur Ie commerce avec l'ennemi. 
163 Prosper De Groote. een telegrafist die naar zijn dienst in de TSF-post op weg was. werd op 8 december 1916 

door de marechaussee in Baarle-Nassau opgepakt 'daar hij op weg was om te gaan werken voor het Belgische 
leger.' Arrondissementscommissaris Ferdinand Oierckx bracht hierover schriftelijk verslag uit bij baron Fallon, 
ambassadeur van België in Den Haag. Hij vroeg zich af waarom zo vele Duitsers, die Nederland wilden verlaten 
om dienst te nemen bij het Duitse leger, nooit aan de grens werden opgehouden. Een kopie van het verslag 
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werd aan Albert Wibier gezonden ( KML, TSF Mi, o.c., onderkaft Sit. BE/NE, 1916). 

164 MBZ, cl B 84-VI -3, onderkaft 607, Comité de propagande-Presse. Zinspeelt op de realisatie van een verbinding 
tussen de draadloze telegrafiepost en de Office beige de La Haye, om aan deze dienst de opgevangen berichten 
door te geven die hem mochten interesseren. 

165 Persoonlijk archief Joseph Boone. 

166 Persoonlijk archief Joseph Boone. minuutnota van 5 mei 1917 aan de Directeur technique de la TSF (Aibert 
Wibier}. 

167 Documenten: 

Amtliche Urkunden zur Vorgeschlchte des Wattenstilistandes (herausgegeben im Auftrage des 
Reichsministeriums von der Reichskanzlei). Berlin, Hobbing, 1919 (1924). 
L'aveu de la défaite allemande, vertaling door kapitein Koeltz, van het hoofdkwartier van het leger. Paris, 1919. 
Ministère de la Guerre, Etat-Major de I'Armée, Service Historique. Les armées françalses dans la Grande 
Guerre, VIl, 2e Vol, Annexes, Parls, 1938. 
The armistice agreement and related documents, Washington, Department of the Army, 1948, Uniled States 
Armyin the Wortd War, 1917-1919. Historica! Division. 
Der 1. Weltkrieg im November 1918. Textquellen: lJ Amtliche Kriegs-Depeschen nach Berichten des 
Wolff'schen Telegr. BureBus, Band 8. Nationaler Verlag Berlin, 1918, btto:Uwww.stahlgewitter com/18 11 11. 
b..tm (6 tot 11 november 1918, geraadpleegd op 24/12/2008). 
Ludendorff, Erich. Urkunden der Obersten Heeresleitung über ihre Tatigkeit. 1916/18, XXII, 
Friedensverhandlungen, pp. 499 en volgende. Berl in, 1920. 
Commandant Lecleir, 11 novembre 1918. Relat/on succincte de la signature de l'armistice. Service de 
I'Historique, LL-Nov 64, KML, Boite 34, Documentation générale Campagne 14-18, Doe. Gén. 16 bis/1. 
Literatuur: 
P. Renouvin, 11 novembre 1918, I'Armistice de Rethondes. Postface par Antoine Prost, Paris, Gallimard, 
1968, 2006. Dit basiswerk bestudeert grondig de wijze waarop de wapenstilstand gerealiseerd werd en belicht 
op heldere wijze de politieke. militaire, strategische, diplomatieke en economische achtergronden ervan. Als 
bijlagen zijn de voornaamste officiële stukken en notulen opgenomen. Met uitgebreide, bijgewerkte literatuurlijst. 
R.G. Nobecourt, L:Bnnée du 11 novembre ( 1918), Pa ris, Laffont. 1968. De auteur kon nog talrijke getuigen 
aantreffen. 
A. Laffargue, Foch et la batai/Ie de 1918, Paris, Arthaud. 1967. 
G. Hiltermann. Tn'omf en neergang van Europa. Drie oorlogen. Baarn, 1988 (pp. 209-348). 

V. Giraud, Histoire de la Grande Guerre avec 90 cartes et plans. La victoire alliée et la débacle germanique, 
Paris, Hachette, 1920, pp. 685-698. 

I. Sprengen. Spa im ersten Weltkrieg (1914-1918), Würzburg, 2007. Steunt ondermeer op het dagboek 
van Jacques Macquet, stadssecretaris en op Duitse bronnen. Geeft de sfeer weer in Spa in het keizerlijke 
hoofdkwartier. Met literztuurlijst. 

Captain Liddie Hart B.H.L.H .• Wor/d War One, Introduetion en The war on land, p. 685-717, in: Encyclopaedia 
Britannica. vol. 23, William Benton, Chicago, London. 1969. 
Colanel House, Edward Mandell, (E.M.H.), R.B. Me Callum, Paris, conference of Prelimlnaries. The pre
armistice agreement in: Encyclopaedia Britannica, 1969, vol. 17, pp. 359-363. 
Memoires: 
General Feldmarschall von Hindenburg, Aus meinem Leben (Ma viel. traduit par Ie capitaine Koeltz, préface du 
générBI Buat, (pp. 374-381). Paris, Charles Lavauzelle, 1921. 
Général Ludendorff, Erich, Souvenirs de guerre (1914-1918) Préface du général Buat, T 11, pp. 386-390. 

Payot, Paris. 1920. 
Général Weygand, Maxime. Mémoires. ldéal vécu (Première partie: I'Armistice et la Paix), pp. 636-645. Pa ris, 

1957. 
Prince de Bülow, Mémoires du Chancelier Prince de Bülow. tome Troisième 1909-1919, La Grande Guerre 
et la Oébacle, traduetion par HenriBloch et Paul Roques, pp. 246, 289-339. Paris. 1931 (Titel in het Duits: 
Bernhard Fürst von Bülow. Denkwurdigkeiten). 
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Over de laatste fase: 
M. Erzberger, Souvenirs de guerre de M. Erzberger. ancien ministre des finances d'AIIemagne. Préface de M. 
Maurice Muret, Paris, Payot, 1921. 
Maréchal Foch, Mémoires pour servir à l'histoire de la guerre de 1914-1918, Tome Second, Paris, Pion, 1931. 
Général M. Weygand, Le 11 novembre, Paris, Flammarion, 1932. 
L. Laiss, 7 novembre 1918, /'arrivée desparlementairesa/Iemands devantle front occupé par Ie lllme R.l. 
Préface du général Debeney, Grenoble, B. Arthaud, 1938. 
G. Babin, La capitulaUon allemande. Les plénipotentiaires dans les lignes trançaises (de notre correspondant 
accrédité aux arrnées-front français), in: l:tllustration, lome CLI I, 19-23 novembre 1918, nr. 3950-3951, pp. 
461-466, met foto's. 
Colanel Codevelle, remis à jour par Jean Mouret, Armistice 1918. Sa signature. La C/a/rière. Compiègne. 
Compiègne, zonder datering. Er is een Nederlandse vertaling door Nora van de Rijt-Keeslng. 

168 Ferdinand Foch (1851-1929). Op 14 april 1918 werd Foch opperbevelhebber van de geallieerde legers 
in Frankrijk. Op 16 juli 1918 organiseerde hij een tegenoffensief tegen Ludendorlf. De Duitsers werden 
teruggedrongen naar de rivieren Aisneen Veste. Foch werd tot maarschalk benoemd op 7 augustus 1918. 
Voortdurend porde hij de vijand aan. Met de generaals Mangin, Rawlinson en Debeney werden Montdidier 
en Moreuil veroverd, de 'Hindenburg'-linie doorbroken, Rijsel, Oostende, Brugge en de Argonne ingenomen 
en doorgestoten tot St. Quentin. In oktober werd Guise heroverd. De vijand werd er over de Belgische grens 
gedwongen. Ferdinand Foch was de promotor van de voorwaarden van de wapenstilstand (Dictionnaire de 
biographie françalse, T. Xème, E. Franceschini, pp. 423-424, Paris, 1965; Dictionnaire idem, Archives de la 
Guerre, Fascieure LXXIX, Tome XIV, 
H. Duchène-Marullaz, pp. 154-158, Paris, 1976). 

169 Ludendorff, Erich (1865-1937). Wanneer Hindenburg in 1916 chef van de generale staf werd, werd 
Ludendorff eerste kwartiermeester-generaal. De rol van Ludendorf op de oorlogvoering en op politiek gebied 
werd doorslaggevend. Hij was de bewerker van de onbeperkte dulkbotenoorlog. In september 1918 was hij 
voorstander van een wapenstilstand. Later wilde hij de oorlog toch nog verder zetten. Hij nam ontslag op 26 
oktober 1918. In november 1923 nam hij deel aan de mislukte coup van Hitler. Hij was voorstander van 
hypernationalistische denkbeelden. Hij probeerde tevergeefs om Hitier van zijn oorlogsplannen af te wenden. 
Profetisch zei hij: 'Es ist alles vergebens, dieser Mann wird Deutschland ins Unglück stürzen.' (Bron: Enearia 
Encyclopedie Winkier Prins. geraadpleegd op 4-1-2009; Eine kurze Lebensbeschreibung Erich Ludendorff). 

170 Paul Ludwig Hans Anion ven Beneekenderft und von Hindenburg (1847-1934). In 1914 was hij aan het 
oostfront met Ludendorff de overwinnaar van de Russen nanoenberg en Masurische Meren). Hij werd 
bevorderd tot 'Generai-Feldmarschall'. In 1916 werd hij chef van de generale staf, met Ludendorff als 1e 
kwartiermeester-generaal. Hij bewerkte de Vrede van Brest-Litowsk, in maart 1918. Aanvankelijk oogste hij 
successen met Ludendorff bij het grote offensief in Frankrijk, tot werd vastgesteld dat de oorlog vertoren was. 
Ven Hindenburg realiseerde de terugtocht van het veldleger naar de heimat In nauwe samenwerking met 
Ebert herstelde hij de rust in Duitsland. Met Ludendorff verspreidde hij de 'Dolchstoszlegende'. In 1925 werd 
hij verkozen tot rijkspresident. Hij verzette zich niet tegen de tenuitvoerlegging van het verdrag van Versailles. 
Op 30 januari 1933 benoemde hij Hitier tot rijkskanselier en ondertekende het 'Ermächtlgungsgesetz', waarbij 
Hitier de ganse macht naar zich trok. Hij was een integere man, maar op het einde van zijn leven werd hij door 
zijn omgeving gemanipuleerd. Bronnen: Encarta Encyclopedie Winkier Prins, geraadpleegd 4-1-2009; Paul von 
Hindenburg, Biographie who's who, http://www.whoswho.de/tempVte bio.php?PIQ- 377&RID- l 
(geraadpleegd op 4-1-2009); Deutsche Biographische Enzyklopädie, 5e band, pp. 52-53, München. 1997. 

171 I. Sprengen, o.c., pp. 13-14, 146. 
172 E. Ludendorff, Urkunden, o.c., pp. 499-503. 
173 Thomas Woodrow Wilson ( 1856-1924), 28e president van de Verenigde Staten, lid van de democratische 

partij. In 1916, nog voor de Verenigde Staten in WOl betrokken werden {op 2 april 1917), was hij al 
voorstander van vredesonderhandelingen. Voor de Amerikaanse senaat zette hij op 22 januari 1917 zijn 
standpunt uiteen. Daarin verdedigde hij de oprichting van een 'Volkenbond'. Geen enkelland mocht 
overheersen. Op 8 januari 1918 maakte hij voor het Congres zijn vredesplan in veertien punten bekend. Zijn 
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hoofdmotto was: 'Peace without victory', gebaseerd op 'vrijheid, gelijkheid, veiligheid en deelneming'. Die 
veertien punten luidden essentieel als volgt: 
·Vredesonderhandelingen moesten volledig in het openbaar worden gevoerd. 
· Absolute vrijheid van de scheepvaart op zee (buiten de territoriale wateren). 
·Afschaffing (zoveel mogelijk) van alle economische barrières en instelling van gelijke handelsvoorwaarden voor 
alle naties. 
·Wederzijds moesten waarborgen worden vastgesteld om de bewapening te herleiden tot wat strikt noodzakelijk 
was voor de binnenlandse veiligheid. 
·Vrije en onpartijdige regeling van alle koloniale aanspraken, gebaseerd op het principe dat de belangen van de 
betrokken bevolkingen even zwaar moesten wegen als de aanspraken van de regeringen, wier rechten moesten 
worden getoetst. 
· Ontruiming van het volledige Russische grondgebied en regeling van alle problemen betreffende Rusland<. .. ) 
zodat Rusland volledig vrij en ongehinderd over zijn politieke ontwikkeling en nationale organisatie zou kunnen 
beslissen( ... ). 
• België diende te worden ontruimd en hersteld, zonder enige beperking van soevereiniteit(. .. >. 
• Het ganse Franse grondgebied moest worden bevrijd en de bezette delen worden hersteld. evenals het in 1871 
aan Frankrijk met betrekking tot Elzas-Lotharingen veroorzaakte onrecht (. .. ). 
- Een correctie van de grenzen van Italië moest worden verwezenlijkt, rekening houdend met de scheidingslijnen 
die duidelijk tussen de nationaliteiten konden waargenomen worden. 
- De volkeren van Oostenrijk-Hongarije, aan wie een plaats in de naties moest verzekerd worden. moesten de 
mogelijkheid worden gegeven om zich autonoom te ontwikkelen. 
- Roemenië, Servië en Montenegro dienden te worden ontruimd, de bezette gebieden hersteld en aan Servië 
moest een vrije toegang tot de zee worden verleend(. .. >. 
-Aan de Turkse delen van het Ottomaanse keizerrijk moest een veilige soevereiniteit worden verzekerd. Maar 
ook aan de andere nationaliteiten (die dan onder Turkse heerschappij stonden) moest een volledig veilig bestaan 
worden verzekerd en de volle mogelijkheid om zich autonoom te ontwikkelen L .. l. Oe Dardanellen moesten 
altijd open blijven (. .. ). 
- Een onafhankelijke Poolse staat moest worden opgericht. Hij zou de gebieden omvatten welke onbetwistbaar 
door de Poolse bevolking bewoond waren. De toegang tot de zee moest worden verzekerd( ... ). 
- Een algemene volkenbond moest worden opgericht op basis van specifieke verdragen waarbij de politieke 
onafhankelijkheid en de territoriale onschendbaarheid van alle staten, zowel grote als kleine, zouden worden 
gewaarborgd. 
Bronnen: Wilson, (Thomas} Woodrow. in Ency/opaedia Britannica, 1969, vol. 23, pp. 550-551; Fourteen 
points, ibidem, 1969. vol. 9, pp. 670-671. Volledige opsomming van het programma van president Wilson, in 
de originele Engelse tekst met de veertien punten (8 januari 1918), de vier principes 01 februari 1918), de 
vier doelen (4 juli 1918) en de vijf bijzondere punten (27 september 1918). Dit programma vindt men in een 
Franse vertaling volledig terug bij Pierre Renouvin, o.c., pp. 395-411. 

174 Prins von Bülow (o.c., pp. 289-291), die zijn rechtse ideeën niet onder stoelen of banken stak, schreef in zijn 
Mémoires dat Maximiliaan (prins van Baden, 1867 -1929) 'een prinselijke dilettant' was. totaal onbekwaam als 
rijkskanselier in zulke crisissituatie. Bijgestaan door een stafofficier en een ambtenaar van Buitenlandse Zaken 
had hij, volgens von Bülow, de functie van voorzitter van de wapenstilstandseemmissie heel behoorlijk kunnen 
waarnemen. Voor biografische gegevens over 'Badenmax': Neue Deutsche Biographie, o.c .• l6e band, pp. 
475-477, Berlin, 1990. 

175 P. Renouvin. o.c., p. 417. 
176 P. Renouvin. o.c., pp. 417-418; E. Ludendorff, Urkunden .... o.c., p. 546. 
177 Maarschalk Foch, o.c., pp. 269-272. 
178 Maarschalk Foch, o.c., pp. 273-275. 
179 P. Renouvin. o.c., p. 418; Ludendorff, R., Urkunden ... , o.c., p. 551. 
180 G. Hiltermann, o.c., p. 344; P. Renouvin, o.c., p. 188. 
181 P. Renouvin. o.c., pp. 419-420; E. Ludendorff, Urkunden ... , o.c., p. 553. 

van wirskaante 2010/MN 7 111 



182 Maarschalk Foch, o.c., pp. 276-279. 
183 P. Renouvin, o.c., pp. 420-421; E. Ludendorff, Urkunden ... , o.c., p. 574-575. 
184 P. Renouvin, o.c., pp. 422-423; E. Ludendorff, Urkunden ... , o.c., p. 576-577. 
185 F. Maarschalk Foch, o.c., pp. 281-283. 
186 E. Ludendorff, Souvenirs ... , o.c., pp. 386-387; idem, Urkunden ... , o.c., pp. 577-578. Naar verluidt bereikte 

het document wel degelijk de Duitse legers (A. Laffargue, Foch et la batai/Ie de 1918, o.c., pp. 351 -352). 
187 P. Renouvin, o.c., p. 423: E. Ludendorff, Urkunden .. . , r.g, p. 580. 
188 E. Ludendorff, Meine Kriegserinnerungen 1914-1918, Berlin 1919, geciteerd door http://www. 

wereldoorlog1418. nl/keizer-wilhelm/ludendorff.html (geraadpleegd op 20/08/2007). 
189 Generaal Groener ( 1867-1939) leidde als eerste kwartiermeester-generaal de terugtocht en demobilisatie der 

Duitse troepen. In november 1918 sloot hij met de sociaaldemocratische 'Volksbeauftragte' Friedrich Ebert 
het Ebert-Groener Pakt, om de revolutionaire instorting van Duitsland te verhinderen. Hij was voorstander 
van de troonsafstand van de keizer. Hij was een overtuigde democraat en bestreed de nationaal-socialistische 
beweging. (Deutsche Biographische Enzyk/opädie, o.c., 4e band, pp. 179-180, München, 1996.) 

190 P. Renouvin, o.c., pp. 223-231. 
191 R. Lambel, lJIIustration, 16-23 november 1918, pp. 482-483. 
192 Clémenceau, Georges Benjamin (1841-1929). Deze arts was als links politicus actief na het Tweede (Franse) 

Keizerrijk. Hij kreeg de bijnaam 'Ie Tigre' omdat hij diverse regeringen ten val bracht. Hij nam stelling voor 
Dreyfus. Clémenceau was senator en Minister van Binnenlandse Zaken. In 1917 deed president Poincaré 
een beroep op hem voor de functie van Eerste Minister ('président du conseil'l. Hij herstelde in Frankrijk het 
nationale vertrouwen en zorgde ervoor dat het opperbevel van de geallieerden aan Foch werd toegekend. Hij 
nam deel aan de besprekingen van het Verdrag van Versallles (Le Petit Robert 2, Dictionnaire universel des 
ooms propres, p. 426, Paris, 1981). 

193 P. Renouvin, o.c., pp. 231-244; maarschalk Foch, o.c., p. 288. 
194 P. Renouvin, o.c., pp. 424-425; Ludendorff, E. ,Urkunden ... , o.c., p. 580-581. 
195 Deutsches Historisches Museum. 1918-33. Gruppe internationale Spartakusbund. http://www. 

wereldoorlogl418 nl/kejzer-wilhelml!udendorff.html (geraadpleegd op 24/12/2008). 
196 Vlugschrift, hoogstwaarschijnlijk van Spartakistische herkomst, getiteld 'Hunger!', zonder datering, Stuttgart. 

Persoonlijk archief Joseph Boone (Afb. 167). 
197 E. Ludendorff, Urkunden, o.c., pp. 581-582. 
198 P. Renouvin, o.c., p. 255. 
199 E. Ludendorff, Souvenirs ... , o.c. , p. 392; I. Sprengen, o.c., pp. 172-1 73; Erzberger, o.c., pp. 388-389; volgens 

door MN 7 opgevangen berichten waren 'Soldatenräte' actief in Kiel, Alter Gratow, Keulen, Brussel, Berlijn, 
Groot Hoofdkwartier <G.H.Q.), Antwerpen, Karlsruhe, Neuhaus, Paderborn, Bonn en Coblenz. 

200 Von Hindenburg, o.c., p. 379; Oeutsches Historisches Museum, 1871-1919, Karl Liebknecht Politiker, httQJL 

www.dhm.de/lemo/html/biografien/LiebknechtKarl/ (geraadpleegd op 24/12/2008). 
201 Generaal Weygand, Le 11 novembre, o.c., p. 55 en Mémoires, o.c., p. 632. 
202 Philipp Heinrich Scheidemann (1865-1939). Hij was SPD-politicus en trachtte tijdens WOl te bemiddelen 

tussen de rechter- en de linkervleugel van zijn partij. Hij was voorstander van vredesonderhandelingen zonder 
annexaties. Als staatssecretaris nam hij deel aan de voorafgaande besprekingen over de wapenstilstand. 
Op 9 november 1918 riep hij de republiek uit om de communist Karl Liebknecht voor te zijn. Hij wees het 
verdrag van Versailles af. Scheidemann werd de eerste Minister-President van de Weimar Republiek. Wegens 
de opkomst van het nazisme moest hij uitwijken (Neue Deutsche Biographie, 22e band, pp. 630-631. Berlin, 
2005). 

203 P. Renouvin, o.c., pp. 27D-277. 
204 Ebert, Friedrich {1871-1925). Deze sociaal-democratische politicus voerde samen met Philipp Scheidemann 

de SPD-fractie aan in de Duitse Rijksdag. Hij was tegenstander van de annexaties door Duitsland. In juli 
1917 steunde hij een 'Friedensresolution'. Hij sloot zich aan bij de leiding van de staking in januari 1918. 
Ebert nam op verzoek van Max von Baden het ambt van rijkskanselier aan. Met de USPD (Onafhankelijke 
Sociaal Democratische Partij van Duitsland) realiseerde hij een 'Revolutionsregierung', namelijk de 'Rat der 
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Volksbeauftragten'. Mede dankzij een akkoord met de 'Oberste Heeresleitung' (Generaal Wilhelm Groener, 
zie noot 189. supra) is hij erin geslaagd de revolutie af te wentelen. Op 11 februari 1919 werd Ebert tot 
rijkspresident verkozen. Hij was een oprechte voorstander van sociale rechtvaardigheid en democratie (Deutsche 
Biographische Enzyklopädie, Band 2, p. 679; Neue Deutsche Biographie. 4e band, pp. 254-256, Georg 
Kotowski). 

205 Otto Landsberg (1869-1957) was politicus en jurist. Hij was lid van de SPD-meerderheidsfraktie. Op 10 
november 1918 werd hij lid van de raad der 'Volksbeauftragten·. Hij richtte zich tegen de linksradikalen. In 
1919 was hij staatssecretaris van justitie. Als Duitse afgevaardigde wees Landsberg het verdrag van Versailles 
af. In 1920 werd hij ambassadeur in België. Als tegenstander van de Nazi's moest hij uitwijken. Tijdens W02 
werd hij in Nederland door vrienden verborgen (Neue Deutsche Biographie. 13e band, pp. 514-515, Berlin, 
1982). 

206 Hugo Haase (1863-1919) was SPD- politicus en advocaat. Hij was een tegenstander van de oorlogsdoeleinden 
van de regering. In 1917 was hij medestichter van de afgescheurde partij USPD. In 1918 werd Haase lid van 
de 'Rat der Volksbeauftragten'. In 1919 was hij voorstander van een hereniging van de sociaaldemocraten 
(http:l/dhm.de/lemolhtml!biografien!HaaseHugatindex.html, geraadpleegd op 9/01/2009). 

207 Wilhelm Dittmann (1874-1954) was sociaaldemocraat en lid van deUSPD.Hij was eNan overtuigd dat 

de Duitse regering voor het uitbreken van de oorlog verantwoordelijk was en dat zij vredesonderhandelingen 
verhinderde. Hij stemde tegen het toekennen van oorlogskredieten en nam deel aan de leiding van de Berlijnse 
staking, waarvoor hij tot vijf jaren tuchthuisgevangenis werd veroordeeld. In oktober werd hij al vrijgelaten. 
Dittmann was lid van de raad der 'Volksbeauftragten'. Hij nam deel aan de derde internationale in Moskou 
en bewerkte de versmelting van de resten van de USPD met de SPD. In februari 1933 emigreerde hij naar 
Zwitserland. 

208 Emil Barth (1879-1941) was hoofdfunctionaris van de bond der metaalarbeiders. In 1917 was hij lid van 
de USPD. In 1918 werd hij lid van de raad der 'Volksbeauftraglen', met sociale- en gezondheidszaken als 
bevoegdheid. Zijn radicale houding nam geleidelijk af. In 1920 stemde hij tegen de aansluiting van de USPD 
bij de communistische partij. In 1921 werd hij lid van de SPD. Onder het Naziregime werd hij herhaaldelijk 
aangehouden (http:!lwww.fes.delarchivllaWbarth, Archiv der sozialen Demokratie. geraadpleegd op 
29/12/2008; http:llde.wikioedia.org!wiki/Emi! Barth, geraadpleegd op 23/08/2007). 

209 www. d hm .dellemo/html!weima rlin nen poljtj k/versam mluog/j odex. htm I + Nationa lversam mlu ng (geraadpleegd op 
23/08/2007). 

210 P. Renouvin. o.c .• pp. 259-260. 
211 P. Renouvin. o.c .• pp. 261-262. M. Erzberger. o.c .• pp. 375-376. Biografische noot nr. 215 intra. 
212 htlp;//www.bundesarchjv.de/ foxpublic. Wako-BerJin (geraadpleegd op 1/12/2008); Die 

Waffenstillstandsunterhandlungen, Telegrammwechsel zwischen Hindenburg und Foch, Berlin, 7. November. 
Textquellen: l) Amtliche Kriegs-Depeschen nach Berichten des Wolff'schen Telegr. -Bureaus, band 8, Nationaler 
Verlag, Berlin (1918); http://www.stahlgewitter.coml18 11 07.htm {geraadpleegd op 18 december 2008). 

213 Maarschalk Foch, o.c. p. 289; generaal Weygand. o.c., pp. 20-21; Armistice 1918. o.c., p. 5. De door MN 7 
opgenomen berichten stemmen praktisch letterlijk overeen met de teksten gepubliceerd door Foch. 

214 Maarschalk Foch. o.c., p. 290. 
215 Matthias Erzberger ( 1875-1921) was lid van de 'Centrumpartei' en tegenstander van een onbeperkte U-boot 

zeeoorlog. Hij was voorstander van vredesonderhandelingen. Op 3 oktober 1918 werd hij staalssecretaris 
zonder portefeuille, later rijksminister. Hij was voorzitter van de wapenstilstandscommissie. Erzberger werd 
vermoord door extreem-rechtse Duitsers omwille van de toegevingen bij de wapenstilstand en het verdrag van 
Versailles. (Epstein Klaus, Neue Deutsche Biographie, 4e band, pp. 638-640, Berlin, 1959). 

216 Na aankomst van de wagens van de gevolmachtigden in La Capelle (zie verder). scheurde B. Arthaud, arts van 
het 1e bataljon van het 171 e Franse infanterieregiment. een stuk uit de witte vlag van de eerste auto. Hij gaf 
het aan kapitein Lhuillier. commandant van het le bataljon. Lhuillier liet er het kenteken van zijn bataljon op 
borduren en bewaarde het als een relikwie (R.G. Nobecourt. o.c., p. 41). 

217 I. Sprengen, o.c., p. 146. 
218 Amtliche Urkunden. o.c .• p. 180. 
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219 Arthur Zobrowski, opperwachtmeester 2e regiment Uhlanen (R.G. Nobecourt, o.c .• pp. 38-40). 
220 Erzberger, o.c .• pp. 376-377. Afb. 140 toont een kaart uit G. Babin, La capitulation allemande. Les 

plénipotentiaires dans fes lignes françaises, in L'lllustration, 16-23 november 1918, p. 464, o.c. Daarop ziet 
met de door de Duitse delegatie gevolgde weg van Chimay naar Rethondes. 

221 G. Babin, l'lllustration, o.c .• p. 464. Blijkbaar gaat het om de villa Paques in La Capelle (met afbeelding). 
222 L. Laiss, o.c., pp. 29-35. Met militaire nauwkeurigheid en weergave van diverse bevelen beschrijft de auteur de 

fasen van die historische ontmoeting. Generaal Weygand, o.c., pp. 20 en vlg. Zie ook R.G. Nobecourt, o.c., 
pp. 25-48. 

223 l. Laiss. o.c., pp. 37-40. 
224 Deze Duitse officier is ook genoemd door G. Babin, l'lllustration, o.c., p. 464. Generaal Weygand (o.c., 

p. 24) meldt dat een stafluitenant te paard samen met een trompetter. drager van een witte vlag, om 17.00 uur 
verscheen om de vertraagde aankomst van de delegatie te signaleren. Gaat het om dezelfde koerier? 

225 L. Laiss. o.c., pp. 40-43 
226 L. Laiss, o.c., pp. 43-44. Tekst van het bevel van 15.15 uur, getekend: Lhuillier. 
227 L. Laiss, o.c., p. 45. Commandant de Bourbon-Bussel, van de jagers te voet. was hoofd van het 2e bureau 

van het Eerste Franse Leger. Generaal Debeney had hem aangewezen om aan de voorste linies de Duitse 
gevolmachtigden te ontvangen en naar maarschalk Foch te brengen. De Bourbon-Busset vertelde hoe hij, 
onderweg naar de afspraak in La Capelle, een enorme krater in de weg tegenkwam. Deze was veroorzaakt door 
Duitse springstoffen. Twintig Franse sappeurs legden zijn wagen op sterke boomstammen en sleurden hem 
voorbij de trechter. Hij kon zijn weg naar de ontmoetingsplaats verderzetten (generaal Weygand, o.c. , 
pp. 22-23). 

228 Volgens G. Babin. o.c .. pp. 464, verschenen de Duitse gevolmachtigden om 21.00 uur. Volgens generaal 
Weygand, o.c., p. 25, om 20.00 uur. 

229 Het waren wagens van het merk Mercedes, met open dak ( R.G. Nobecourt, o.c., p. 25). 
230 Dat monument werd later als een van de eerste door de Duitsers opgeblazen (op 14 augustus 1940). Na W02 

werd het heropgebouwd en ingehuldigd op 14 november 1948. The Armistice 1918. La Pierre d'Haudroy. 
http://www.webmatters.neVfrance/ww1_ haudroy.htm (geraadpleegd op 16/09/2008). 

231 L. Laiss, o.c., pp. 46-50. Net toen het 'Staakt het vuren' weerklonk, zag men boven de vijandelijke linies het 
lichtschijnsel van munitiedepots die de zich terugtrekkende Duitsers lieten ontploffen. Dit werd ook gemeld in 
een door MN 7 opgevangen bericht. 

232 L. Laiss, o.c., pp. 51-52. 
233 Volgens G. Babin, o.c., p. 464 wilde men voor de komst van de Duitse delegatie een tijdbom op de weg van 

Haudroy onschadelijk maken. De mijn ontplofte voordat drie Duitse soldaten de karwij konden klaren. Zij 
werden daarbij gedood. 

234 L. Laiss. o.c., p. 52 ; G. Babin, o.c., p. 65, meldt dat kapitein von Helldorff naar het Duitse hoofdkwartier wou 
rijden om er de voorwaarden van de wapenstilstand te bezorgen. Hij geraakte niet door de frontlijn, tot er per 
radio gevraagd werd om de weg vrij te maken. Erzberger, o.c., p. 381, bevestigde dat de koerier von Helldorff op 
8 november om 13.00 uur vertrok en er gedurende vijf uren niet in gelukte om de Duitse frontlijn te passeren. 
Volgens de Franse begeleider 'schoten de Duitsers als duivels'. In het 'Deutscher Heeresbericht' van 9 november 
1918, uit Der Weltkrieg am 9. November 1918. http://www.stahlgewjtter.com/18 11 09.htm (geraadpleegd op 
24/12/2008), is hiervan melding gemaakt. 

235 L. Laiss, o.c .• pp. 52-53. 
236 Erzberger, o.c., pp. 377-378. 
237 Generaal Weygand, o.c., p. 33. 
238 Erzberger, o.c., p. 378. 
239 G. Babin, o.c., p. 465. Dit wordt ook gemeld in de door MN 7 ontvangen berichten. 
240 Generaal Weygand, o.c., p. 36. Van tijdbommen is vaak sprake in de berichten bewaard door MN 7. 
241 Erzberger. o.c., p. 378-379; generaal Weygand, o.c .• p. 47. 
242 Erzberger, o.c., pp. 379-388. 
243 Foch, o.c., pp. 291-319. 
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244 Weygand. o.c .. pp. 57-68. 
245 Renouvin, o.c .• pp. 261-282. 
246 Codevelle. o.c., pp. 9-12. 
247 Generaal Maxime Weygand (1867-1965) was stafchef van Foch gedurende WOl. Hij bleef diens naaste 

medewerker tot het einde van de oorlog. Op 19 mei 1940 werd hij opperbevelhebber van het Franse leger. 
Onder Pétain werd hij Minister van Landsverdediging. Als algemeen afgevaardigde van Pétain in Noord-Afrika 
ondertekende hij de akkoorden die de landing van de Amerikanen in 1942 vergemakkelijkten. Hij werd door de 
Duitsers in een concentratiekamp opgesloten (1942-1945). In 1948 werd hij gerehabiliteerd (Le Petit Robert 2, 
o.c., p. 1954; Encarta Encyclopedie Winkier Prins. 1993-2001). 

248 Generaal Weygand. Le 11 novembre, o.c., pp. 60-61. 
249 Amtliche Urkunden zur Vorgeschichte des Waffenstillstands. o.c., pp. 180-181, Telegramm nr. 103 van 

8 november 1918 van von Hintze. staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. uit het hoofdkwartier in Spa 
gezonden aan zijn ministerie in Berlijn. Daarin is de tekst opgenomen die 'gefunkt' werd door Erzberger. 

250 Erzberger, o.c., pp. 380-381; Foch. o.c., pp. 294-298. Amtliche Urkunden, o.c .• Telegramm nr. 104; ibid 
Telegramm nr. 105 van 9 november 1918. bevat een ~uszug' (uittreksel) in 18 punten van de tekst van 8 
november, draadloos gezonden aan het Duitse Grote Hoofdkwartier. De volledige tekst kon eerst de volgende 
dag (10 november) met de komst van de koerier verwacht worden. Het 'Telegramm' vermeldt onder artikel 7 dat 
het aantal van 10.000 wagons moest worden afgestaan. Dit is een vergissing. Het juiste cijfer was 150.000. 
Het bericht van 10 november 1918 uit de Amtliche Kriegs-Depeschen nach Berichten des Wolff'schen Telegr.
Bureaus, band 8, getiteld Die Waffenstillstandsbedingungen, www.stahlgewitter.com, o.c. , bevat een 'Auszug' 
met het juiste cijfer 150.000. 

251 Klaarblijkelijk gaf Erzberger, zoals op andere plaatsen in zijn dagboek, het Duitse uur op. 
252 Erzberger, o.c., pp. 384-385; Foch, o.c .• p. 304; Amtliche Urkunden, o.c., pp. 184-185, Telegramm nr. 107. 
253 Erzberger, o.c., pp. 384-385; Foch, o.c .. pp. 302-304; Amtliche Urkunden. o.c., pp. 185-186, Telegramm nr. 

108. gedateerd Berlin den 10. November 1918. Getekend: 'Reichskanzler', zonder naamvermelding (zie bericht 
MN 7 van 10 november 1918, 18.23 ul. Amtliche Urkunden. o.c .• Telegramm nr. 109, gedateerd: Berlin, den 
10. November 1918. Dr. Solf was de nieuwe staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. 

254 Renouvin, o.c., pp. 280-281; Erzberger, o.c .. pp. 385-387. 
255 Zie tekst ondermeer bij Foch, o.c., pp. 304-316 en P. Renouvin, o.c .• pp. 454-460 (Annexe); vertaling in 

modern Engels in The armistice agreement and related documents. o.c .. G-3. GHQ, AEF: Fldr. 1192, Armistice 
Convention. Final Armistice Terms, pp. 52 en volgende; een goede samenvatting bij R. lambel, Une grande 
semaine de l'histoire. La victoire des Alliés. In: J:lllustration. o.c., 16-23 novembre 1918. nr. 3950-3951, 
pp. 480-481. Met kaart van het front op 11 november 1918. 

256 German Declaration at Signature of Armistice, November 11, 1918 (getekend door Erzberger, Oberndorff, 
Winterfeldt en Vanselow) in: The Armistice Agreement and related documents. p. 51. o.c .• G-3, GHQ, AEF: 
Fldr. 1187: Memorandum. Editorial Translation. Zie verder diverse andere Amerikaanse en vertaalde Duitse en 
Franse berichten en bevelen. waaronder de tekst van de wapenstilstand en de ~nnexes' (pp. 52 en volgende), 
overgenomen in de Amerikaanse stukken. 

257 Foch, o.c .. p. 319; Les armées françaisesdans la Grande Guerre, o.c., Annexe nr. 568 du 11 novembre 
1918. Maréchal Foch à commandants en chef (volgt de overgeseinde tekst met onderaan de namen van de 
geadresseerden). Komt overeen met de tekst in de Mémoires. 

258 The Armistice agreement and related documents, o.c., G-3, GHQ, AEF, Fldr. 1187, letter; G-3. GHQ, AEF: 
Fldr.1187: Order. 

259 Les armées françaisesdans la Grande Guerre, o.c .. Annexe nr. 569. 
260 The armistice agreement and refated documents, o.c., G-3, GHQ, AEF. Fldr. 1187: Order. Foch's order on 

cessalion of hostilities. 
261 Foch, o.c .• pp. 317-318; Erzberger, o.c., pp. 385-387. 
262 Erzberger, o.c .• p. 387. Van deze laatkomers is melding gemaakt in het relaas vanG. Babin, 1'11/ustration, o.c., 

p. 465. Die komst is gesignaleerd in de door MN 7 ontvangen draadloze berichten. 
263 Erzberger, o.c., p. 388; Foch. o.c., p. 319; G. Babin, 1'1/lustration. o.c .. p. 466, twee foto's. Hiervan is ook 
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sprake in berichten opgevangen door MN 7. 
264 Amtliche Urkunden. o.c .• p. 186. Het vermelde uur is het Duitse uur. 
265 Foch. o.c .• pp. 319-320. 
266 Erzberger. o.c .• pp. 388-389. 
267 Kaft Armistice et violatien de l'armislice, Russisch fonds 185, doos 58, st. 49, 56, 58, 62, 63. KML. 
268 Wij konden de identiteit van die post niet vaststellen. Is het Nauen? 
269 Het muiten bij de Duitse troepen is al gestart, namelijk op 3 november in de marinebasis van Kiel. 
270 SY zijn de roepletters van de post van het Grote Duitse Hoofdkwartier in Spa. 
271 Erich von Gündell (1854-1924) was generaal van de infanterie. Hij commandeerde de legerafdeling B in de 

Elzas (1916-1918). Ven Gündell werd als voorzitter van de Duitse wapenstilstandseemmissie aangesteld, doch 
werd hierin door staatssecretaris Matthias Erzberger vervangen (Renouvin, P., o. c., p. 261 ). 

272 Erzberger, zie noot 215, supra. 
273 Graaf Alfred von OberndorH 0870-1963) was diplomaat. Hij bekleedde posten in Madrid, Brussel, Wenen en 

als buitengewoon gezant in Noorwegen en Bulgarije (Deutsche Biographische Enzyklopädie, band 7. p. 456. 
München. 1998). 

274 Generaal-majoor Dellev van Winterfeldt (geboorte- en sterfdatum niet gevonden) was verbindingsoHicier bij het 
Duitse Grote Hoofdkwartier in Spa. Hij was de afgevaardigde van Ludendorff bij de Duitse regering. Voor 1914 
was hij militair attaché te Parijs. lid van de Duitse delegatie in Rethondes. (Renouvin, o.c., pp. 64, 76, 261 en 
454). 

275 Ernst Vanselow (geboren in 1876) was marinekapitein en sinds 1914 actief in de staf van de marine
admiraliteit. Hij was lid van de Duitse wapenstilstandsdelegatie in Rethondes (bevoegd voor marineproblemenl. 
Later werd hij lid van de scheepvaartafdeling van de wapenstilstandseemmissie in Berlijn. In 1921 werd hij 
doctor in de rechten. (Das Bundesarchiv. H.l<.. Akten der Reichskanzlei, Weimarer Republik online, http:l/www. 
bundesarchiv.de/aktenreichskanz!ej/1919-1933 (geraadpleegd op 19/12/2008). 

276 Zie noot 168. 
277 Grandpierre, voornaam onbekend. 'premier adjoint' (eerste schepen) dienstdoende als 'maire' van de stad 

Sedan. Gedurende de ganse bezetting verdedigde hij de belangen van de bevolking. Samen met een commissie 
regelde hij de bevoorrading. Op 2 november 1918 gaf de DuitseKommandanturaan de in het stadhuis 
vergaderde notabelen het bevel de stad te ontruimen. Dit werd unaniem geweigerd. waarop de bezettende 
overheid iedere verantwoordelijkheid van de hand wees. Op 7 en 8 november 1918 ontstond een artillerieduel 
tussen de Duitsers en de Fransen. (Congar, Lacaillon, Rousseau, Sedan et Ie pays sedanais, pp. 538·541-544 
en 548, Sopaic. 1989, geciteerd door Bérénice Rigaud, Animateurdu Patrimoine. Sedan. Op de kaart in de 
Mémoires van maarschalk Foch, o.c., Offensives des armées alliées en 1918 en op de kaart van R. Lambel, La 
victoire des Alliés. in L'lllustration, 16-23 november 1918, p. 481. kan men duidelijk opmerken dat op 
11 november 1918 de frontlijn juist bij Sedan lag. 

278 Plaatsnaam niet gevonden. 
279 Marie Eugène Debeney 0864·1943) was divisiegeneraaL In 1917 was hij bevelhebber van het Eerste Franse 

Leger. In maart en april 1918 stuitte hij het Duitse oHensief. Op 8 augustus 1918 versloeg hij LudendorH in 
Montdidier. 

280 Oskar van Hutier (1857·1934) was generaal. Hij ontwikkelde een nieuwe Duitse infiltratiestrategie om de 
stellingenoorlog te doorbreken. Door de Britten werd deze' Hutier !acties' genoemd. Deze bestond in een 
korte, hevige artilleriebeschieting van de vijand. gevolgd door een aanval met storm bataljons. In maart 1918 
paste hij met succes die tactiek aan de Somme toe. Hij deed dit nogmaals in juni en juli 1918. maar toen 
mislukte de Duitse doorbraak. Na de wapenstilstand hield hij voor dat het Duitse leger niet aan het front was 
verslagen, maar wel in de rug was gestoken {'Dolchstosz') door politieke vijanden in de hei mat. Deze stelling 
werd overgenomen door zijn neef Ludendorff. (Magazin der Bundeswehr. Evalulion auf dem Getechtsfefd. 
Weiterentwickfung der taktischen Grundsätze; Wikipedia, freie Enzyklopädie, http://de. wikioedia.org/wiki/ 
Oskar yon Hutier (geraadpleegd op 20!12/2008); First World War Com .• the War to end all wars. Who's Who: 
Oscar von Hutier http:Uwww.firstworldwar.com/bio/hutier.htm (geraadpleegd op 20/12/2008). 

281 Aangehaald door R.G. Nobecourt, o.c., pp. 34-35. 
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282 Plaats Hautrage niet teruggevonden. 
283 Paul von Helldorff (geboorte- en sterfdatum niet gevonden) was koerier en kapitein (Kurier Hauptmann). Hij 

werd ook 'Rittmeister' genoemd. Voor de cavalerie was deze rang gelijk aan kapitein. Von Helldorff was de 
officier die de tekst met de voorwaarden van de wapenstilstand naar hel hoofdkwartier in Spa bracht. 

284 Ritmeester von Helldorff had de grootste moeite om door de linies te geraken. Hij werd er met 
machinegeweervuur onthaald door de Duitsers, die 'als duivels' schoten. De pogingen die hij daartoe 
aanwendde zijn in geuren en kleuren beschreven in R.G. Nobecourt. o.c .• pp. 340-348. 

285 Dit kan niet het Franse vl iegtuig zijn waarmee kapitein von Geyer met de ondertekende 
wapenstilstandsovereenkomst naar Spa vloog. Dit gebeurde op 11 november na 10.30 uur. 

286 Lothar Popp (1887-1980) was een Duitse revolutionair en leider van de muiterij bij de marine. Zoals hierboven 
aangestipt is de opstandige beweging in de strijdkrachten bij de vloot in Kiel ontstaan. 

287 Adolf Hoffmann (1858-1930) was een politicus en journalist. Hij was lid van de Berlijnse sociaaldemocratie. 
Tot 1919 was hij volksvertegenwoordiger in het Pruisische parlement. Vanaf einde 1918 sloot hij aan bij de 
USPD. In 1921 werd hij lid van de K(ommunistlsche) P(arteil D(eutschlands) in de Pruisische landdag. Daarna 
werd hij lid van de SPD (Deutsche Biographische Enzyklopädie, band 5, p. 113. München, 1997). 

288 Bemerk dat de soldatenraad voorstander van orde en rust was. Zoals aangestipt in een document van de Secend 
Section, General Staff, Generalheadquarters van het Amerikaanse Expeditieleger: 'This people cannot undertake 
anything without order, NOT even a revolution. • (Dit volk kan niets ondernemen zonder orde, ZELFS geen 
revolutie.) Adv. GHQ, AEF: Fldr. 2: wireless interception, November 15, 1918, 16.00 uur. 

289 Het betreft blijkbaar de delegatie die volgens Erz.berger te laat kwam. De wapenstilstand was al ondertekend. 
Haar doortocht in Homblières is ook vermeld in het door ons aangehaalde artikel vanG. Babin in L:lllustration, 
16-23 november 1918, p. 465. 

290 Later voorzitter van de subcommissie van vervoer in de wapenstilstandscommissie, zetelend in Spa vanaf 
16 november 1918, toepassing van artikel VIl, bijlage 2, van de wapensti lstandovereenkomst (http:/Jwww. 
bu ndesarchjv,de/foxpubl je/u nten. html-waffenstj llstaodskomm jssion). 

291 Niet teruggevonden. 
292 Walter Frisch, (geboren in 1879) was bankier en doctor in de rechten en de filosofie. In WOl stichtte hij het 

'Zentraleinkaufgesellschaft'. Hij was lid van de wapenstilstandseemmissie en werd 'geheime Legationsrar bij 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Datzelfde jaar trad hij uit de staatsdienst (Deutsche Biographische 
Enzyklopädie, band 3, p. 490, München, 1996). 

293 Carl Melchior 0871-1933) was financieel specialist en doctor in de rechten. In WOl was hij kapitein van de 
Beierse voetartillerie. Wegens een verwonding nam hij dienst bij het 'Zentraleinkaufgesellsschaft' . In oktober 
1918 was Melchior lid van de wapenstilstandscommissie. Als voorzitter van het financiescomité onderhandelde 
hij met de geallieerden in Spa. Op de conferentie van Versailles was hij een van de zes Duitse afgevaardigden. 
Hij was een voorstander van de afwijzing van de bepalingen van hel verdrag. Hij nam ook deel aan de 
conferenties over de hers~elvergoedingen , vanaf 1920. Melchior werd Duits lid van het financiescomité van de 
Volkenbond en nam als expert deel aan Haagse conferenties. Hij was lid van de Duitse democratische partij 
en medestichter van het 'Zentralauschuss der deutschen Juden für Hilfe und Aufbau' in 1933 in Berlijn (Neue 
Deutsche Biographie, band 1 7. pp. 11-12. Berlin. 1994). 

294 De in het Duits door MN 7 opgetekende tekst komt geheel overeen met die van het officiële "Telegramm" nr. 
108 van 10 november 1918 {op te merken valt dat in die officiële tekst regels foutief van plaats verwisseld 
werden). 

295 Schöppe: geen nadere gegevens gevonden. 
296 Geen gegevens gevonden over de reden van het bezoek van de Spaanse gezant. 
297 Betreft het bericht dat door Foch werd uitgezonden (Mémoires, Foch, p. 319}. 
298 Het is mogelijk dat de door MN 7 op deze plaats opgevangen tekst niet werd opgenomen in het handschrift van 

Joseph Boone. 
299 Schobbe: geen gegevens gevonden. 
300 Op 10 november 1918 werd door de 'Soldatenrat' van Brussel een affiche verspreid (Afb. 163}, getekend 

Freund, le voorzitter. Hierin werd ondermeer afgekondigd dat de rust moest bewaard blijven (volgens het 
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gebruikelijke motto: 'Ordnung muss sein') en dat voor de veiligheid en het welzijn van de bevolking werd 
gezorgd. De voedselvoorziening voor de burgers bleef zoals vroeger<. .. ). Er werd verzocht om steun voor 

de vredevolle ontruiming van het land. Dr. Hugo Freund uit München, lid van de USPD, was ambtenaar bij 
de Kommandantur in Brussel. Er deden zich aanvankelijk wel wanordelijkheden voor in Brussel en Leuven: 
onhebbelijkheden tegen officieren en plundering van voorraden. Vijf dagen later was de orde hersteld. (The 

Armistice agreement and re/ated documents, o.c., HS Fr Files.VII Army Corps: 432-20.2. Verslag van het VIl 
Franse legerkorps van 25 november 1918, nr. 153/2l. 

301 Rupprecht (1869-1955) was kroonprins van Beieren en opperbevelhebber van de 'Heeresgruppe Kronprinz 
Rupprechf in Vlaanderen. Toen in oktober en november 1918 het Duitse front een deuk kreeg, trachtte 
hij tevergeefs de lijn Antwerpen - Valenciennes te behouden. Op 5 en 6 november volgde een verdere 
terugtocht naar de lijn Antwerpen - Maas. Ru pprecht verloor zijn aanspraak op de Beierse troon tijdens de 
novemberrevolutle. Hij verzette zich tegen de Nazi's en moest de wijk nemen. Zijn vrouw en kinderen werden 
opgesloten in Dachau en Flossenburg (Renouvin, o.c .• pp. 204-220; http://de.wikipedja.org/wiki/Ruporecht 
von Bayern, geraadpleegd op 8/01/2009). 

302 Aan dit en de volgende berichten kan men merken dat de wapenslilstand niet overal even snel van kracht was. 
303 'Vorwärts' (eerste uitgave op 1 oktober 1876) is het tijdschrift van de sociaal-democratische partij van Duitsland 

(SPDJ. Door de Nazi's werd het verboden in 1933, daarna verscheen het tijdschrift als 'Neuer Vorwärts' tot 
1940 in ballingschap. In 1948 werd de 'Neuer Vorwärts' opnieuw uitgegeven, later weer gewoon als 'Vorwärts'. 
( htto;Uarchiy sod-berlin.de/gescbichte/geschichte-der-parteizeitungen/, geraadpleegd op 9/0 1/2009; b!1Q;.{L 
de.wjkjpedia.orWwikiNorw%C3%A4rts %28Deutschlaod%29, geraadpleegd op 20/08/2008). 

304 Schendingen van de wapenstilstand na 11 november om 11 uur zijn inderdaad gerapporteerd in Amerikaanse 
stukken. Er werd door het Amerikaanse leger een onderzoek hiernaar ingesteld (The Armistice agreement and 
re/ated documents, o.c., pp. 60, 64, 65 en 84). Hier werd gemeld dat ook de Duitse artillerie de Amerikanen 
bleef bestoken. 

305 Op 8 december 1918 kwam aan station Sas Slykens in Oostende bij de houtloodsen van de firma H. Deweert 
een mijn tot ontploffing. Er werd nagegaan of er geen represailles tegen Duitsland moesten worden overwogen 
op grond van artikel VIII van de wapenstilstand. Een onderzoek uitgevoerd door het Belgische legercommando 
van de militaire maritieme diensten wees uit dat de mijn met vertraagde ontsteking werd geladen op 16 oktober 
1918. De ingestelde vertraging beliep vier weken, de vermoedelijke datum van de ontploffing was 13 november 
1918. De mijn was wel degelijk door de Duitsers opgegeven als nr. 11 op een schets. Er werd door hen een 
vergissing begaan: ofwellag er op dezelfde plaats een tweede mijn ofwel was het vertragingsmechanisme 
geregeld op zeven weken in plaats van vier weken. Ogenschijnlijk werden tegen de Duitsers geen represailles 
genomen. (Kaft Armistice et prolongation de I'Armistice. Vialation de I'Armistice: Russisch Fonds 185, doos 58, 
dossier van 1919, st. 25 t/m 33). Zie noot 308 intra, e.a. 

306 Dit zijn richtlijnen aan maarschalk von Hindenburg gegeven door de voltall ige 'Rat der Volksbeauftragten', 
de regering gevormd tijdens de novemberrevolutie en samengesteld uit drie leden van de SPD en drie van de 
USPD. 

307 Betreft het Franse vliegtuig dat kapitein von Geyer overbracht. 
308 Een van de diverse verzoeken, gericht aan de Duitsers, om de ligging van de in Oostende geplaatste mijnen aan 

te wijzen. 
309 Kapitein von Geyer vertrok op 11 november uit Tergnier in een Frans vliegtuig type Bréguet 14, met als piloot 

de Franse luitenant Minier. Hij bracht de ondertekende tekst van de wapenstilstandsvOOfWaarden naar Spa. 
Het vliegtuig droeg twee witte wimpels aan de vleugels. Het landde in Morville, over de frontlijn. Wegens 
motordefect kon het niet meteen terugvliegen (Afb. 173). Kapitein von Geyer werd door een Duitse stafofficier 
per wagen afgehaald en naar Spa gevoerd. Later werd het defect hersteld en kon luitenant Minier naar Tergnier 

terugvliegen (R.G. Nobecourt, o.c., p. 399). 
310 Blijkbaar werd de tekst van die afkondiging niet in het handschrift opgenomen. 
311 Om welke tussenkomst gaat het? Mogelijk komt het bericht van de soldatenraad in Brussel? 
3 12 President Woodrow Wilson: zie noot 173, supra. 
313 Dr. Kar! Strupp (1886-1940) was doctor in de rechten en professor aan de universiteit van Frankfurt Am Main. 
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Hij was co-uitgever van het Jahrbuch des Völkerrechts, van het Zeilschrift für Völkerrecht en uitgever van het 
Wörterbuch des Völkerrechts. Strupp was gespecialiseerd in staats- en volkenrecht. Door de Nazi's werd hij 
afgezet wegens zijn Joodse afkomst, waarna hij emigreerde (Deutsche Biographische Enzyklopädie, o.c., 
band 9, p. 599, München, 1998). 

314 James Brown Scott (1866-1943) was een Amerikaanse jurist. Hij was een van de hoofdfiguren van de 
internationale vredesbeweging in de 20e eeuw. Scott was voorstander van de toepassing van wet en 
rechtvaardigheid in de betrekkingen tussen staten. Hij speelde een kapitale rol bij de inrichting van het 
Permanente Internationale Hof van Justitie en van de Academie voor Internationaal Recht in 's-Gravenhage. 
Hij was een van de stichters van het 'American lnstitute of International Law' en de 'American Society of 
International Law' (Encyclopaedia Britannica, o.c., vol. 20, p. 79, Chicago, 1969). 

315 De vereniging kwam tot stand in 1917, werd in 1933 'opgeschort' en in 1949 heropgericht (http:l/www.dgvr. 
de/wer.htm, geraadpleegd op 20/08/2007). 

316 Prof. Walther Schucking ( 1875-1935) was doctor in de rechten en gespecialiseerd in publiekrecht en 
volkenrecht. Hij was hoofdafgevaardigde bij de vredesbesprekingen in Versa i lies. Schucking was lid van 
het permanente internationaal gerechtshof. Hij nam deel aan de Haagse conferentie voor codificatie van 
het volkenrecht. Hij werd afgezet door de Nazi's en emigreerde in 1933 (Biographisches Handbuch der 
deutschsprachige Emigration nach 1933, band I, p. 670, Saur, München). 

317 August von Mackensen ( 1849-1945). In 1914 was hij bevelhebber van het Duitse leger aan het oostfront. In 
1915 werd hij 'Generai-Feldmarschall'. In 1916 werd hij tegen Roemenië ingezet. waar hij tot het einde van de 
oorlog 'Militärgouverneur' was. Voor de Nazi's was hij een typisch boegbeeld van de militaire traditie (Deutsche 
Biographische Enzyklopädie, o.c., band 6, p. 553). 

318 Geen personalia gevonden. 
319 Geen personalia gevonden. 
320 Paus Benedielus XV ( 1854-1922). Giacomo Giambattista markies della Chiesa, doctor in de rechten, werd in 

1914 tot paus verkozen. In een encycliek formuleerde hij een scherpe aanklacht tegen de oorlogvoering, zonder 
veroordeling van enige partij. Clémenceau noemde hem 'Ie pape boche' (de moffenpausl en Ludendorff 'de 
Franse paus'. Sommigen beweren dat hij gemanipuleerd werd door de Jezuïeten. Op 1 augustus 1917 deed hij 
een plechtige oproep tot vredesonderhandelingen op basis van zeven punten: ontwapening, arbitrage voor het 
regelen van geschillen, geen eisen tot vergoeding, ontruiming door Duitsland van België en Frankrijk, vrijheid 
van de zee, behoud door Duitsland van Elzas-Lotharingen en teruggave aan Duitsland van haar koloniën. Zijn 
oproep werd slecht onthaald, te meer daar rijkskanselier von Bethmann Hollweg, bereid tot toegevingen wat 
betreft België, intussen vervangen was door Michaëlis, die niet zo ver wilde gaan. In zijn memoires schreef prins 
von Bülow dat de paus 'met wijsheid en goedheid, behoedzaamheid en kordaatheid, zich inzette voor de vrede, 
als een ware vertegenwoordiger van de eeuwige Prins van de Vrede' (o.c., pp. 216 en volgende; Jean Mathieu
Rosay, Les papes au XXe Siècle, pp. 96-97, Paris, 2002; htlR:Ufr.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt XV, 
geraadpleegd op 20/08/2007). 

321 Dr. Karl Hoeber (1867 -1942) was een katholieke publicist. Hij volgde een opleiding filosofie en 
rechtswetenschap. Hoeber was voorstander van de centrumpartij. Sinds 1891 was hij lid van het 
'Augustinusverein zur Pflege der Kath. Presse'. In 1907 werd hij hoofdredacteur van de 'Kölnischen 
Volkszeitung'. In 1920 werd Karl Hoeber lid van het centrale comité van de 'Duitse Katholiekendag' (W. Kosch, 
Das katholische Deutschland. Biographisch-bibliographisches Lexikon, Augsburg, zonder datum, 
kol. 1626-1627; Deutsche Biographische Enzyklopädie, band 5, München, 1997). 

322 Robert Wiener ( 1895-1948) was een sociaal-democratische partijfunctionaris. Mogelijk gaat het hier om deze 
persoon (Biographisches Handbuch der deutschsprachige Emigration nach 1933, band 11, 1403, p. 168). 

323 Op 23 november 1918 betuigde het college van burgemeester en schepenen van Dinant zijn loyaliteit aan 
Koning Albert en de Koninklijke familie. Aan deze boodschap namen (vanuit hun graf) ook 1. 750 Dinantse 
martelaren deel. Hier werd gezinspeeld op het uitmoorden van 674 Dinantse burgers, mannen, vrouwen en 
kinderen (van wie achtendertig onder de leeftijd van vijftien jaar) door soldaten van het Derde Saksische Leger 
van generaal baron von Hausen. Deze oorlogsmisdaad greep plaats van 21 tot 23 augustus 1914. Een 750-tal 
woningen werden door brandstichting vernield of zwaar beschadigd. Circa 3.000 burgers (mannen, vrouwen 
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en kinderen van alle leeftijden) werden in pijnlijke omstandigheden tijdelijk opgesloten. Meer dan vierhonderd 
van hen werden naar Hessen gedeporteerd. Over de gebeurtenissen (en over gelijkaardige feiten op andere 
locaties in België, zoals in Leuven) publiceerde het Duitse Ministerie van Buitenlandse Zaken een 'Weissbuch', 
getiteld Die völkerrechtwidrige Führung des belgischen Volkskrieges. (Berlin, 1915, over Dinant: pp. 115-230). 
Daarin werd betoogd dat het Duitse leger niet verantwoordelijk was voor de vernieling van een groot deel van de 
stad Dinanten voor het ombrengen van talrijke mensenlevens. 'Sie (die Bevölkerung) hat in ihrer Gesamtheid 
völkerrechtswidrig in fanatischer und heimtückischerWeise den Kampt gegen die deutsche Truppen geführt 
und diese zu den Gegenmaszregeln gezwungen. die der Kriegszweck erforderte.' Het was de bevolking alleen 
die daaraan schuldig was. omdat zij op fanatieke en heimelijke wijze de strijd tegen de Duitse troepen had 
gevoerd, waardoor dezen werden gedwongen 'die tegenmaatregelen te treffen, welke vereist waren door de 
oorlogsdoelei nden'. 
De Belgische regering antwoordde daarop met een 'Grijs Boek' (Parijs, 1916). 
Feit is dat kort na de inval in België op 4 augustus 1914. de Duitse troepen al in de waan verkeerden 
herhaaldelijk door benden vrijschutters te zijn belaagd. Die schermutselingen zouden zelfs door de Belgische 
regering georganiseerd zijn. In Dinant waren de Duitsers aan de Maas op een stevige Franse reactie gebotst, 
wat hun bijzondere brutaliteit mede kan hebben verklaard. Wij gaan hier niet verder op in, doch vermelden hier 
uit de rijke literatuur: dom Norbert Nieuwland en Maurice Tschoffen. Lalégende des Francs-Tireurs de Dinant. 
Réponse au mémoire de monsieur Ie professeur Meurer de l'université de Wurzbourg, Gembloux, 1929; Aurore 
François, Les événements du mois d'août 1914 à Dinant. Essai sur la genèse d'un massacre et réflexions 
autour de la culture de guerre, Bruxelles. Archives Générales du Royaume. 2001; John Horne, Doeurnenting a 
de/usion: sourees and concepts used in writing German atrocities, 1914. A history of denial (2001), in: België 
en de Eerste Wereldoorlog; Bronnen, Stand van het onderzoek. Acta van het colloquium van 8 en 9 november 
2001, Legermuseum, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2002. Zie ook Arnold Vieth von Golszenau, schuilnaam 
Ludwig Renn, Krieg, pp. 83 en volgende. Daarin getuigt hij over wat hij als jonge Duitse luitenant bij de 
inneming van Dinani meemaakte. 
Op 6 mei 2001 had op initiatief van het stadsbestuur in Dinant een ontroerende plechtigheid plaats. 
In aanwezigheid van Belgische en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders werd door Walter Kolbow. 
staatssecretaris van Defensie van de Duitse Bondsrepubliek en daarin bijgetreden door Peter von Butler, 
ambassadeur van de Duitse Bondsrepubliek, aan de stad Dinant uitdrukkelijk om vergiffenis gevraagd. 

324 Friedrich Wilhelm Sollmann (1881-1951) was politicus, journalist. SPD-partijleider en hoofdredacteur van de 
'Rheinische Zeitung' in Keulen. Hij werd tot lid van het 'Weimarer Nationaalkongres' verkozen. Sollmann was 
Duits afgevaardigde in Versailles, werd lid van de 'Reichsstadt' en Minister onder Gustav Stresemann (1923). 
Hij was een prominent lid van de commissie van Buitenlandse Zaken. Sollmann werd gearresteerd onder het 
Naziregime en emigreerde in 1933 naar de Verenigde Staten. Hij verkreeg de Amerikaanse nationaliteit. Een 
enorme documentatie over hem berust in de 'Swarthmore College Peace Collection·. http://www.swarlhmore. 
ed u/Li brary/peace/DG026-050/dg045wfsoll .htm (geraadpleegd op 13/0 1/2009); http://de. wikipedia .org/wiki/ 
Wilhelm Sollmann (geraadpleegd op 13/01/2009). 
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Bijlage 1. Burgemeester Henri van Gilse 

HERMAN JANSSEN 

De stamvader van deze voorname 
familie is Jan Jansz van Gilse. Hij 
werd omstreeks 1450 in Alphen 
geboren. Zijn zoon Hendrik was 
er wethouder. Zijn kleinzoon Joos 
was wethouder in Baarle-Nassau, 
later in Baarle-Hertog. In 1570 
werd laatstgenoemde ook vermeld 
als secretaris van Baarle-Hertog. 
Vijf nakomelingen van Joos werden 
eveneens secretaris van Baarle
Hertog, waarna vier burgemeesters 
volgden. Gerard, de zoon van Joos, 
werd vermeld in 1570. Hij was 
grootgrondbezitter en eigenaar van 
een brouwerij in Baarle-Nassau. 
Zijn nakomelingen hebben In 
Baarle eeuwenlang bier gebrou
wen. Hendrick, een kleinzoon van 
Joos, woonde op Loveren en kocht 
er de bekende herberg en brou
werij De Swaen, het huis met de 
dubbele nationaliteit. 

Afb. 182. Wapenschild van de familie 
van Gllse 

De laatste mannelijke telg in 
Baarle, Henricus Adrianus Josep
hus van Gilse, werd op 25 februari 
1862 in Baarie-Hertog geboren 
als enige zoon van bierbrouwer 
en burgemeester Petrus Jacobus 

Afb. 183. Burgemeester Henri van 
Gil se 

van Gilse en van Maria Catharina 
Grietens. Henri huwde op 11 
september 1890 in Oud en Nieuw
Gastel met Antonia Lucia Hendrika 
Mastboom. Omstreeks 189lliet 
hij voor zijn gezin een eclectisch 

Afb. 184. Links het ouderlijke huis met de brouwerij in de Kat.erstraat, rechts het huis van Henri van 
Gilse 
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Afb. 187. Annie van Gilse 

Afb. 185. Marle van Gilse 

Afb. 188. Antoon Rubbens en Helena van Gilse 

Afb. 186. Jos van Gilse en Theo Bloem Afb. 189. Margaretha van Gilse 
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landhuis bouwen, het huidige 
pand Burgemeester van Gilsestraat 
nr. 4 (destijds: Katerstraat nr. 47). 
In dat huis werden vijf doch-
ters geboren. De oudste, Maria 
(

0 1891, +1968), huwde op 15 
mei 1922 in 's-Hertogenbosch 
met Frans Slager, haar tekenleraar 
aan de Koninklijke school. Beiden 
waren getalenteerde schilders. Een 
aantal van hun werken wordt in 
het museum Slager in Den Bosch 
permanent tentoongesteld. Ook 
in het Noordbrabants Museum in 
diezelfde stad treft men werk van 
Marie van Gilse aan. Zij legde zich 
vooral toe op het schilderen van 
landschappen rondom Den Bosch 
en maakte verder ook portretten en 
stillevens, onder andere van bloe
men. Haar werk is markant, net als 
haar persoonlijkheid. 

Josephina (•1892, + 1981) huwde 
op 7 mei 1918 met Theodorus 
Adriaan Bloem. Hij was paarden
dokter bij het Nederlandse leger 
en vanwege de grensbewaking 
in Baarle gestationeerd. In 1938 
studeerde hij in Leiden als huisarts 
af. Anna (0 1894, +1932) bleef 
ongehuwd en stierf op vrij jonge 
leeftijd, kort vóór het overlijden 
van haar vader. Helena (0 1897, 
+ 1989) huwde met Antoon 
Rubbens uit Waalwijk. Hij was 
advocaat en werd later tot rechter 
benoemd. De jongste dochter, 
Margaretha (•1899, + 1994), 
verbleef tijdens de Eerste Wereld· 
oorlog (vanaf 3 februari 1915) in 
Culemborg en Roosendaal. De laat
ste vijfentwintig jaar van haar leven 
was zij algemeen moeder overste 
van de katholieke lekenorganisatie 
'Vrouwen van Nazareth'. Het werk 
van deze vrouwen resulteerde in 
het ontstaan van de graalbewe
ging, waarvan ze als kernleden 
deel uitmaakten. Margaretha stond 

mee aan de basis van de 'Internati
onal Grail Movement'. 

Burgemeester 

Antoinette Mastboom, de vrouw 
van Henri van Gilse, overleed 
op 23 oktober 1899, kort na de 
geboorte van Margaretha. De vader 
van Henri stierf een jaar later, op 
25 september 1900. Henri werd 
bij koninklijk besluit van 7 februari 
190 1 tot burgemeester van Ba a rle
Hertog benoemd. In 1905 sloot hij 
de familiebrouwerij. 

Op 4 augustus 1914 maakte hij 
van op de pui van het gemeen
tehuis bekend dat België zich in 
staat van oorlog bevond. Zijn doch
ters Marie, Jos en Helène hebben 
zich voor de vluchtelingenopvang 
ingezet. Zij ontvingen hiervoor een 
burgerlijke onderscheiding. Samen 
met andere dames en juffrouwen 
van gegoede families richtten zij 
een comité op met als doel het 
verzorgen van de gekwetsten. Al 
vlug werd de werking uitgebreid 
en werd getracht alle vluchtelingen 
huisvesting, verzorging en voeding 

Afb. 190. Trouwfoto van Henrlcus A. J. van Gilse en Antonia 
L. H. Mastboom 

Afb. 191. Handtekening van de burgemeester 
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Afb. 192. Burgemeester H. van Gilse met zijn vijf dochters 

te bezorgen. Een tweede comité, 
bestaande uit heren van de beide 
Baarles, verleende het damesco
mité belangrijke steun. Milde giften 
kwamen toe, zowel van eenvoudi
ge militairen als van hun oversten 
en van de plaatselijke inwoners. 

Patriot en verzetsman 

Na bemiddeling van Leon de 
Paeuw en Paul Goldschmidt stelde 
Henri van Gilse op de Hoogbraak 
een stuk grond voor de oprichting 
van een draadloos zendstation ter 
beschikking. Vanuit zijn functie 
als burgemeester van de enige vrij 

gebleven gemeente aan de grens 
met Nederland, kwam VanGilsein 
contact met de hoogste autoritei
ten. Hij schreef brieven naar Bel
gische en Nederlandse ministers, 
onderhandelde met de Neder
landse militaire overheid en werd 
geleidelijk aan een contactpersoon 
tussen de gevluchte Belgische re
gering en de gemeentebesturen in 
het bezette binnenland. Van Gilse 
gedroeg zich als een felle patriot. 
De nationale feestdag, de dag van 
de dynastie en de verjaardag van 
de koning werden in Baarie-Hertog 
nadrukkelijk gevierd. Er werd 
gevlagd, de Brabançonne weer-

Afb. 193. Woonhuis van burgemeester Henri van Gilse 

klonk in de kerk en vaak werden 
ministers of andere hoogwaardig
heidsbekleders ontvangen. Altijd 
werd een telegram met gelukwen
sen naar de koning gestuurd. 

Van Gilse probeerde zoveel 
mogelijk jongens voor het Belgi
sche leger te mobiliseren. In het 
gemeentehuis van Baarie-Hertog 
werden in 1914 en 1915 meer 
dan tweeduizend jongemannen 
geregistreerd die illegaal de grens 
passeerden. In Breda werden ze bij 
het Belgische leger ingelijfd. 

In het eigen dorp zorgde Henri 
van Gilse ervoor dat jongeren zich 
niet aan de dienstplicht konden 
onttrekken. Sommigen verkozen 
immers de veilige Nederlandse 
mobilisatie boven de levensge
vaarlijke Belgische. Vaak was er 
discussie over de nationaliteit van 
de dienstplichtigen. Van Gilse gaf 
dan de opdracht aan de gemeen
tesecretaris om de nationaliteit 
van de grootvader ten tijde van 
de Belgische onafhankelijkheid 
te onderzoeken. De zoon van een 
Belgische vader kreeg immers 
automatisch de Belgische natio-



Afb. 194. Gemeentehuis van Baarle·Hertog met de 
Belgische driekleur 

naliteit. Het hielp ook niet om kort 
voor de oproeping naar Baarle
Nassau te verhuizen. Slechts na 
een verblijf van minstens tien jaar 
in het buitenland werd je van de 
legerdienst vrijgesteld. 

Het patriottisme van de burge
meester en zijn betrokkenheid bij 

het draadloze militaire zendstation 
verzuurde de relatie tussen de ge
meentebesturen van Baarie-Hertog 
en -Nassau. Haat. afgunst en 
machtsmisbruik verhinderden een 
goede samenwerking. Het kwam 
tot een ernstige aanvaring. De 
burgemeester van Baarle-Nassau, 
W. Mensen, riep Van Gilse bij die 

Afb. 195. Burgemeester van Gllse in de raadzaal 

gelegenheid toe: 'Vroeger liep men 
hier aan uwen leiband, doch die tijd 
is uit.' 

Henri van Gilse klaagde naar 
aanleiding van de arrestatie van 
Oscar Van den Driessche, ontvanger 
bij de telegraaf. op zijn beurt over 
'belachelijke plagerijen'. 'Functio
narissen van Baarie-Hertog worden 
op het grondgebied van Baarle
Nassau systematisch opgepakt en 
in overtreding bevonden, hoewel 
ze dezelfde papieren hebben als 
de inwoners van Baarle-Nassau. 
Meerdere eerbare mannen van 
Baarie-Hertog zijn door het vredes
gerecht van Tilburg al veroordeeld 
tot celstraffen van een tot zeven 
dagen en geldboetes. Er is sprake 
van ondermijning van het gezag.' 
Henri van Gilse was zelf één van 
die 'eerbare mannen'. Hij werd 
door de arrondissementsrechtbank 
van Breda bij verstek veroordeeld 
tot een boete van FL 25,00 of een 
maand hechtenis wegens 'verbo
den uitvoer'. 

In 1926 vierde Henri van Gilse zijn 
zilveren burgemeesterjubileum. Bij 
die gelegenheid werd een herden
kingsplaquette in de raadzaal van 
het gemeentehuis ingemetseld. 
Henri overleed op l 0 november 
1932. Tweeëndertig jaar was hij 
burgemeester van Baarie-Hertog 
geweest. Hij kon de fakkel niet 
doorgeven omdat hij geen zoon 
als opvolger had. Bij hem stopt de 
invloedrijkste dynastie van Baarle
Hertog. 

Het is inderdaad bewezen dat de bela~~ghebbende (1) ~::i''-~ 
~ ~ ~ c.&_~;_, e.k.- V~ I cl-~ t1 ~ ._.; ~ 
ro)-o t--e--~ ~ ~ I L~ 'f.v-1-/-1- '-:1.,_ ~ - ~ l$cft. 

Afb. 196. Onderzoek naar de nationaliteit van een dienstplichtige In Baarie-Hertog 
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Afb. 197. W.C.J. Mensen, 
burgemeester van Baarle-Nassau van 
1914 tot 1934 

Bronnen 

1i223. L1~11ENmmr.. Huilhclmns. geboren t& 
Wo~nsdrecht ti Jnu. 1882. -rroeger wonende te Hoog r

.hri!le, bij vonnis dor Arrond.-Rechtbank ta BNda 
dd. 12 l~ebr. 1917. vei'OOrdecld tot 3 w:ekt-n geTaugenis: 
5h-:~f, wegellS 'l"erboden uit>ocr. 

17224. faT,F-E. Jlonri Adriaan loscpb lint. ~reh. 
te B3:~rle-Hertoll 25 Febr. 1862. wonende te Bande· 
Hertoll (B.). bij vonnis der Anood.-Rechtbank te 
Brela, dd. 18 Juni 1917, bij verstek vercordeeld lot 
e?ne geldboete nu f 25, aub.s. 1 m3and heelltenia, 
wegens verboden ui~oer. Regiab-atiekaotoor Bn~a. 

1 i225. Aloysius ~~;;d;:~ 
bUI'!ir 6 _11 
vonnis der ~rono.-.lliel~lltDatLII: 
1911, hij ventek veruur,uorc•a 
f 8, au'bS. 16 dagen 
voer. 'Registratiekant..,oo'"r"'"..!.."!~-~· 

Afb. 198. Veroordeling van Henri van Gilse 

- http:Uhomeoages. nznet.gen.nz! 
vangilse/famOO 121.htm 

taris Schurmans aan de commis
saris, 2.073.564 Register van 
Briefwisseling. - H. Janssen, Kroniek van Baarle 

tijdens de Eerste Wereldoorlog, 
http://www. a ma liavansol ms. org 
- Gemeentearchief Baarle-Hertog, 
burgemeester van Gilse en secre-

-Gemeentearchief Baarle-Hertog, 
2.073.564 Register van Briefwis
seling. 

Afb. 199. Zilveren ambtsjubileum van burgemeester H. van Gllse 



Bijlage 2. 
Vluchtelingenkamp op de Hoogbraak 

HERMAN JANSSEN 

Burgemeester Henri van Gilse 
was een sluwe vos. Je kon hem 
nauwelijks op een leugen betrap
pen. maar bij delicate aangele
genheden vertelde hij zelden de 
hele waarheid. Zo vroeg hij op 3 
maart 1915 via het 'Comiteit tot 
Ondersteuning van Behoeftige 
Belgen' (waarbij overigens drie 
van zijn dochters actief waren) 
een machtiging aan de directie der 
Nederlandse Bank om wekelijks 
driehonderd frank tegen Neder
landse munt te mogen wisselen 
voor 'een liefdadig doel, namelijk 
de verblijf- en reiskosten van 
behoeftige Belgen die vanuit 
Baarle-Nassau naar Nederland of 
naar Engeland afreizen om aldaar 
bestaansmiddelen te vinden'. Van 
Gilse vertelde er niet bij dat deze 
vluchtelingen zonder uitzondering 
uiteindelijk hun bestaansmiddelen 
bij het Belgische leger vonden. Zijn 
verzoek werd toegestaan op 11 
maart. Van oktober 1914 tot maart 
1915 werden in de secretarie van 
het gemeentehuis van Baarie-Her
tog ruim tweeduizend vrijwilligers 
voor het Belgische leger inge
schreven. De gemeente bekostigde 
desgevraagd de onkosten voor hun 
verblijf bij Hendrik Gouwenberg en 
voor het vervoer per trein naar het 
consulaat in Breda. 

De oprichting van het draadloze 
zend- en ontvangststation MN 7 
was een nieuw een staaltje van 
leepheid. Van Gilse verklaarde bij 

aanvang van de werkzaamheden 
dat het de bedoeling was om een 
kamp op te richten 'voor vluchte
lingen die in Nederland niet langer 
gewenst waren'. Kort daarvoor 
waren er in Baarle spanningen 
tussen burgers en vluchtelingen ge
weest. Oe Nieuwe Rotterdamscha 
Courant berichtte hierover op 21 
december 1914; 'De vluchtelingen 
hier zijn eerst bij particulieren on
dergebracht. Maar dat gaf ernstige 
bezwaren. Toen zijn de groote 
douaneloodsen voor hen ontruimd.' 
Het vluchtelingenoord van Baarfe
Nassau bevond zich dus aan de 
grens met Weelde-Statie. Aanvan
kelijk was het een doorgangsoord. 
Vanaf 20 november 1914 kreeg 
het een permanent karakter en 
verbeterde de hygiëne. Het stro 
werd vervangen door matrassen, 
peluwen en dekens voor 1.100 tot 
1. 500 personen. 

In Baarie-Hertog stelde burge
meester van Gilse voor de eerste 
vluchtelingenopvang een zaaltje 
aan het Kerkplein beschikbaar. In 
maart 1915 werd aan de Hoog
braak gestart met de werkzaamhe
den in het vluchtelingenkamp. Pas 
bij de oprichting van de zend
masten werd duidelijk waarom de 
vluchtelingen die er een onderdak 
vonden. 'in Nederland niet langer 
gewenst waren'. Dat land kon 
omwille van zijn neutraliteit niet 
toestaan dat werklieden van een 
clandestiene Belgische zendpost in 
een Nederlands vluchtelingenkamp 
verbleven! 

Uit de gemeentekas van Baarie
Hertog werd maandelijks een 
financiële bijdrage in de voedings
kosten geleverd. In mei 1915 be
droeg de waarde van de leveringen 
in het vluchtelingenkamp 162,84 

Afb. 200. Barakkenkamp op de Hoogbraak 
(8.1.176.12.2528 ©Koninklijk Legermuseum, Brussel) 
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gulden. Vanaf juni 1915 werd er 
maandelijks ongeveer 280 gulden 
voor uitgetrokken. 

In dienst bij het draadloze 
station 

Oe werklieden van MN 7 waren 
niet in het bevolkingsregister van 
Baarie-Hertog ingeschreven. Ze 
hadden hun domicilie in de vorige 
woonplaats. Na het ontmantelen 
van de zendinstallatie in 1919 ver
lieten zij Baarle-Hertog. Het dienst
personeel was voornamelijk in de 
barakken op de Hoogbraak gehuis
vest. Het diensthoofd verbleef in 
het huls van de burgemeester. het 
hoofdkwartier van het verzet. Deze 
woning was telefonisch met de 
zendpost verbonden. 

Het register van de burgerlijke 
stand van Baarie-Hertog vernoemt 
meerdere telegrafisten. Zo huwde 
Adolphe Michel Ghislain Haus-

manne (°Comblain-Au-Pont bij 
Luik, 7 februari 1894) op 9 april 
1918 met Emma Maria Van Hecke. 
een dochter van schildersbaas 
Willem Van Hecke uit de Molen
straat. Zij kregen daarvoor op 15 
februari 1918 de toestemming 
van majoor Wibier, hoofd van het 
TSF-station. Hun huwelijkscontract 
met scheiding van goederen was 
opmerkelijk. Dat werd opgesteld 
door notaris Vermeulen uit... Meer! 
Hoe zij erin slaagden om hem te 
raadplegen, blijft een raadsel. Het 
dorp Meer bevond zich weliswaar 
buiten de elektrische draadafslui
tlng, maar de grens was niettemin 
gesloten en werd bewaakt door 
zowel Duitse als Nederlandse 
militairen. Volgende telegrafisten 
traden bij dit huwelijk als getuige 
op: Pieter Haverals (0ca. 1868, 
Brussel), Léon Hendrickx (0 ca. 
1883), Corneel Boehme (oca. 
1890, Oostende) en Prosper De 
Groote. Adolf Hausmanne en 

Emma Van Hecke verhuisden naar 
Luik op 18 augustus 1919. 

Alexandre Chausteur was met Ma
rie Dutrecq getrouwd en van hen 
werden twee kinderen in Baarie
Hertog geboren: Bertha Martha 
Elisabeth (0 18 februari 1917, 
Kerkstraat 24) en Raymond Aimé 
(

0 7 september 1919, Loveren 48). 
De familie Chausteur had onderdak 
bij burgers gevonden. In 1917 ver
bleef Chausteur bij de gezusters De 
Paeuw, tegenover het klooster van 
de broeders. Had de ophefmaken
de huiszoeking op deze locatie iets 
met zijn aanwezigheid te maken? 
In 1919 logeerde Chausteur bij 
de familie Michielsen-Ruts, naast 
herberg de Zwaan op Loveren. 
Volgens de overlevering verbleef er 
een telegrafist (Prosper De Groote?J 
in de Zwaan, het huis waar de 
grens zich onder de voordeur 
bevindt. Nederland zou een klacht 
ingediend hebben omdat een 

Afb. 201. Geboorteakte van Bertha Chausteur (gemeentearchief Baarle-Hertog, burgerlijke stand, •ts 
februari 1917) 
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;chrijftafel op het grondgebied van 
3aarle-Nassau stond. Daarop ver
Nisselden bed en schrijftafel van 
)laats, zodat de telegrafist in België 
Nerkte en in Nederland sliep. Van 
jit incident zijn In de archieven 
~een documenten gevonden. 

:onstantinus Victor Antonius Collas 
•Antwerpen, 12 augustus 1885) 
.vas getrouwd met Française Sté
>hanie Remy. Hun zoon Edward 
\lbert Jan werd op 4 november 
!916 in het vluchtelingenkamp 
lp de Hoogbraak geboren. Let op 
je naamgeving. Tijdens de oorlog 
varen de voornamen van het 
3elgische koningspaar Albert en 
:lisabeth heel populair, een duide
ijk teken van patriottisme. Willem 
:orneel Leo Nijs (•Mechelen, 9 
anuari 1887) was met Maria 
Jorothea Van Dyck getrouwd. In 
fit gezin werden in Baarie-Hertog 
wee kinderen geboren: Catharina 
:lisabeth ("30 april 1916) en 
liberlus Henricus (0 23 januari 
.919). 

Vluchtelingenkinderen 

)p 28 augustus 1916 tek:len de 
ndaves van Baarie-Hertog drieën-

negentig vluchtelingen. Een aantal 
van hen verbleef bij burgers. Het 
is daarom niet bekend hoe groot 
de gemeenschap op de Hoogbraak 
was. Eind 1916 woonde ook de 
veldwachter van Baarle-Hertog, 
Ludovicus Huysmans, in dat 
kamp. Tijdens de kerstnacht beviel 
zijn vrouw er van een dochter, 
Elisabeth. 

Voor de vluchtelingenkinderen 
werd al vlug een aparte klas inge
richt. Onderwijzer lsidorus Claes 
was met tbc besmet en werd op 9 
december 1915 vervangen door 
zijn zus Vlrglnie. Zij gaf in Baarie
Hertog gemeentelijk onderwijs aan 
veertig kinderen en verdiende zes
tig frank per maand ermee. Op 25 
oktober 1916 werd Marie Miehiel
sen tijdelijk benoemd tot onderwij
zeres van de Franse afdeling in de 
school voor uitgeweken kinderen. 
Vanaf 26 november 1916 maakten 
een tachtigtal vluchtelingenkin
deren in zaal St.-Remiglus deel 
uit van de nieuwe vrije gemeng-
de lagere school, geleid door de 
uit Turnhout afkomstige Julia 
Jespers. In haar taak werd ze 
bijgestaan door twee ongediplo
meerde krachten, Elise Sloekers 

llli 111111 l{onfng IUbe•t en l{on!ngfn Effsabeth 

,fb. 202. Koning Albert en koningin Elisabeth 

uit Baarle en lrma Haegeman, 
een vluchtelinge uit Geraardsber
gen. De meubelen werden gratis 
ter beschikking gesteld door de 
firma Mes uit Wijchem, terwijl de 
Belgische regering vanuit Le Havre 
vier grote kisten met kinderkleding 
deed bezorgen. Een paar weken 
later werden ook schoolboeken 
bezorgd dankzij de bemiddeling 
van de heer Van Pelt. de Belgische 
consul in Breda. Op 19 mei 1917 
arriveerden nog vier kisten met 
kledij. Tot slot werd op 9 februari 
1918 een aanvraag om toelagen 
voor een derde klas en voor naald
en handwerk ingediend. 

Bewaking 

Tijdens het eerste werkjaar werd 
het terrein van het zendstation 
door bloedhonden en 's nachts 
met grote zoeklichten bewaakt. 
Rijkswachter Samuel Bisseux ging 
als een detective op zoek naar 
verdachte individuen. Hij logeerde 
in de Molenstraat nr. 129, bij de 
familie Geerts. Na een veroorde
ling in Nederland werd hij begin 
mei 1916 naar Calais teruggeroe
pen. Kort daarna arriveerde een 
rîjkswachtbrigade, bestaande uit 
luitenant Notebaart en de wacht
meesters Riemsen Van Looy. Zij 
verbleven bij Jan Peymen in de 
Molenstraat, een gekend adres in 
Baarie-Hertog omdat alle brieven 
van 'Le mot du soldat' (van en naar 
het front) hierlangs passeerden. 
Peymen was een door het groot 
hoofdkwartier van het Belgische 
leger erkende 'briefbemiddelaar'. 
Op 9 april 1918 gaf de uit Lom
mel afkomstige vluchtelinge Maria 
Rosalla Maussen haar ja-woord 
aan wachtmeester Jeannes Jansen 
van de Baarlese rijkswachtbrigade. 
Hij moest voor dit huwelijk de 
schriftelijke toelating hebben van 

van wirskaante 2010/MN 7 129 



de opperbevelhebber. Eén van zijn 
getuigen was adjudant Adriaan 
Weyers, in vredestijd verbonden aan 
de rijkswacht in Gent. 

Het plaatsen van een afrastering 
rond het centrum van Baarle, een 
draconische maatregel omdat 
Baarie-Hertog weigerde om de 

Afb. 203 t/m 204. Het aanscherpen en plaatsen van 
houten palen voor de omheining van het barakkenkamp 
(8.1.176.90.136 en 8.1.176.90.134; ©Koninklijk 
Legermuseum, Brussel) 
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enige toegang tot het TSF-terrein 
naar Nederlands grondgebied te 
verplaatsen, vergemakkelijkte de 
taak van de Belgische rijkswach
ters. Voortaan werden immers 
Nederlandse militairen ingezet voor 
de bewaking van het zendstation. 

De 'vluchtelingen' in het kamp 
wisten dat zij zich in een levens
gevaarlijke situatie bevonden. Een 
Duitse aanslag op het zendstation 
was een permanente bedreiging. 
Hun leven was afhankelijk van de 
vraag hoeveel risico de Duitsers 
wilden nemen. Hoe dacht het 
Duitse hoofdkwartier dat Neder
land zou reageren, mocht bij een 
bombardement van het Belgische 
zendstation ook Nederlands grond
gebied geraakt worden? En hoe 
zou de internationale gemeenschap 
reageren op het bombarderen 
van een vluchtelingenkamp? De 
'vluchtelingen op de Hoogbraak' 
fungeerden ten dienste van het 
Belgische leger meer dan drie jaar 
lang als een menselijk schild ... 

Bronnen 

- H. Janssen, Kroniek van Baarle 
tijdens de Eerste Wereldoorlog, 
http://www.amaliavansolms.org 
- Gemeentearchief Baarle-Hertog, 
registers van de burgerlijke stand. 
-Gemeentearchief Baarle-Hertog, 
2.073.564 Register van Briefwis-
seling. I 
- C.J.M. Kramers, Station in I 
Baarle-Hertog, lezing gepubliceerd 
in Mars et Historia, januari-maart 
2002, pp. 40-42. 
-Onuitgegeven kroniek van Jan 
Huijbrechts. 
- Nieuwe Rotterdamscha Courant, 
21 december 1914 
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KBC Baarie-Hertog 
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In het grensgebied van Nederland en België ligt Baarle-Nassau. Hier vindt u Koninklijke Drukkerij Em. de Jong: 

specialist in drukwerk voor de retail. Het familiebedrijf werd opgericht in 1906 en groeide uit tot één van de 

belangrijkste en meest omvangrijke drukwerkspecialisten van Europa. Van digitaal drukken tot vellenoffset op 

klein en groot formaat, rotatie-offset: heat-set- èn krantenrotatie. Bij Koninklijke Drukkerij Em. de Jong vindt u 

alles onder één dak. Een succesvolle filosofie, die aansluit op de vraag van alledag. Betrouwbaar, snel en hoge 

kwaliteit tegen de scherpst mogelijke pri js. 

Koninklijke 
Drukl<erij Em. de Jong 
Visweg 8 
Postbus 8 
www.emdejong.nl 

5111 HJ Baarle-Nassau : 088-6655555 
5110 AA Baarle-Nassau Fax 013-5079100 
drukkerij@emdejong.nl 1..1 014 - 690324 
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