Welkom?
Migratie door de eeuwen heen

D

8 okt 1914
De Minister van Binnenlandsche zaken seint mij: “ Wil onverwijld
nagaan welke openbare Handels- of andere gebouwen in het gewest kunnen
worden gebezigd voor tijdelijke onderbrenging Belgische vluchtelingen.
Kosten onderbrenging voor Rijks rekening, acht gewenscht dat rustige
elementen zooveel mogelijk ter plaatse worden geholpen, ik beraam
intusschen maatregelen om gelegenheid onderbrenging minder gewenschte
elementen in kampen uit te breiden, wil mij zoo spoedig mogelijk
kan het heden nog uitslag bemoeiinge seinen met name voor
hoeveel personen plaats. Wil mij nog heden zoo noodig na overleg met
steuncomité telegrafisch in de gelegenheid stellen aan verzoek van
minister voorzover uwe gemeente betreft te voldoen.
de Commisaris der Konining
Sweerts

Een artikel en een advertentie in
De Noordwijker, 14 oktober 1914

Telegram voor- en achterkant

16 okt 1914
Minister Binnenlandsche Zaken deelt mij
mede Duitsche opperbevel terugkeer Belgische vluchtelingen heeft toegestaan en acht ogenblik gekomen om
van regeeringswege terugkeer te bevorderen. Ik noodig
u uit tot hen die zich in uwe gemeente bevinden
vraag te richten of zij tot terugkeer bereid zijn. Zij
die bepaaldelijk weigeren behooren niet gedwongen
te worden maar zachte drang schijnt aan minister
niet misplaatst. Natuurlijk is een en ander niet

toepasselijk op uitgewekenen die geheel in eigen onderhoud
voorzien, ook mogen –en hierop vestig ik bijzonder de
aandacht- op straffe van als krijgsgevangen behandeld te worden niet terugkeeren de mannen, die
in een of anderen vorm dienstplichtig zijn in Belgische
leger. Wil mij spoedigst seinen getal vluchtelingen
dat terugkeer wenscht. Noodige maatregelen zullen worden
genomen om van regeeringswege vluchtelingen geleidelijk zooveel mogelijk naar hunnen woonplaatsen
in België terug te zenden.
Commissaris der Koningin Sweerts.

Antwoord op bovenstaand telegram, verkeerd gedateerd (17/10/1915 ipv
1914)

Over de bron
Noordwijk 1399-1932 (0900), inv.nr. 2460
Dit zijn wat papieren uit een dik pakket. Het pakket komt uit het archief
van de gemeente Noordwijk en gaat over een groep migranten.
Het zijn drie telegrammen. Het derde telegram is het antwoord op het
tweede.
Er zitten ook een stuk van een artikel en een advertentie uit de krant
De Noordwijker van 14 oktober 1914 bij.

Over de migranten
Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) wilde het Duitse leger over Belgisch grondgebied naar Frankrijk. De Belgische regering
hield vast aan haar neutraliteit en weigerde het verzoek om Duitse troepen vrije doortocht te geven.
Het Duitse leger viel vervolgens België binnen en daarop vertrokken een
miljoen Belgen, burgers maar ook soldaten, halsoverkop naar Nederland.
Nog eens 500.000 mensen vluchtten naar Engeland of Frankrijk.
Toen het oorlogsgeweld zich na oktober 1914 naar Frankrijk verplaatste
keerden de meeste vluchtelingen terug naar huis. Zo’n 135.000 Belgen
bleven echter tot het einde van de oorlog in Nederland wonen. Zij keerden pas na 1918 naar huis terug.
Over deze migranten gaat dit archiefstuk.
Meer weten?
https://vijfeeuwenmigratie.nl/term/Vluchtelingen%20uit%20Belgi%C3%AB#146-inhetkort
https://www.anderetijden.nl/artikel/312/Een-miljoen-Belgische-vluchtelingen-in-1914
https://www.kb.nl/themas/geschiedenis-en-cultuur/nederland-tijdens-de-eerste-wereldoorlog/wo-i-belgische-vluchtelingen-overspoelen-onze-grensgebieden

