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De doormarsch door Limburg.
I. DE TOESTAND AAN DUITSCHE ZIJDE IN NOORDELIJK BELGIË, EIND
OCTOBER 1918

12 NOVEMBER

1918.

Nog versch ligt ons in het geheugen de nota-wisseling, welke in
de maand October 1918 werd gevoerd tusschen de Duitsche regeering
en President W i l s o n .
Voor Duitschland ging het daarbij met groote sprongen bergafwaarts. De, voor het buitenland zoo goed verborgen, toestand van
uitputting, waarin Duitschland verkeerde, vertoonde zich weldra in
schrille kleuren aan den vijand en aan de neutralen. Om tot het
sluiten van een wapenstilstand te geraken moest Duitschland toestemmen in de ontruiming van het bezette gebied in het Westen
(lste nota), in het staken van de duikbootactie (2de nota) terwijl ten
slotte zoodanige voorwaarden werden geëischt, dat een weder openen
der vijandelijkheden door Duitschland als buitengesloten moest worden beschouwd (3de nota).
Waar het geloof in de overwinning bij het Duitsche leger, na de
groote aanvallen in het Westen in het voorjaar en in den zomer
van 1918, geheel verloren was gegaan, behoeft het wel geen nader
betoog hoe, na het succes der wapenen van de Entente op nagenoeg
het geheele Westfront gedurende de maanden Augustus, September
en October, dat leger volkomen „oorlogsmoede" was.
Voor de troepen aan het front was de loop der onderhandeling
over een eventueel sluiten van een wapenstilstand niet onbekend
gebleven. De man aan het front vroeg zich af, of het nu nog langer
noodig was zijn leven te wagen. De dagorder van het Duitsche
Opperbevel van den 24*ten October, waarin de legers werden aangemoedigd „den vijand met alle kracht het hoofd te bieden" vermocht, gelet op den ingetreden toestand van uitputting, de geestdrift
niet meer aan te wakkeren.
Onder den voortdurenden druk der Ententelegers werd, in de eerste
Novemberdagen, door het Duitsche Opperbevel gelast, ter besparing
van krachten het allengs terugwijkende front terug te nemen in de
zoogenaamde Antwerpen-Maaslinie. Ons tot het Noordelijk gedeelte
dier linie bepalende, volgde zij, gerekend vanaf de Ned./Belg. grens,
het Westfront van de Stelling van Antwerpen, passeerde bij Steendorp de Schelde en boog over Vilvoorde in Zuid-Oostelijke richting
naar Namen. De teruggaande beweging naar die stelling werd in de
eerste Novemberweek aangevangen, de sterke Duitsche achterhoeden
verdedigden het terrein voet voor voet. (Zie de schets.)
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Het 4e leger, het Noordelijke, onder bevel van den Generaal
S i x t von A r n i m telde niet minder dan 21 Divisiën 1), het strekte
zich naar het Zuiden uit tot ongeveer de lijn Ninove-Vilvoorde, waar
het aansloot bij het 6e leger.
Men vroeg zich af, of de Duitsche strijdkrachten in staat zouden
zijn zich in de Antwerpen-Maaslinie te handhaven, dan wel, of het
aan de Entente-légers zou gelukken door verdere krachtige aanvallen
het vijandelijk front te doorbreken c. q. dat front verder achteruit
te dringen.
Het beloop der Ned./Belg. grens (zie de schets) was ten opzichte
van de algemeene terugtochtsrichting (West-Oost voor den Noordelijken Duitschen vleugel) alles behalve gunstig. Bij Thorn toch, boog
die grens 45 K.M. naar het Zuiden af. Hoe verder nu de Noordelijke
vleugel (4e en 6e leger) van het Duitsche front zich naar het Oosten
moest terugtrekken, des te moeilijker, ja onmogelijk, zou het worden
z o n d e r schending van Nederlandsch grondgebied de Maas te overschrijden. Onmogelijk, omdat onder den druk des vijamds geen millioenenleger geperst kan worden door de 25 K.M. open ruimte tusschen Eysden (Ned./Belg. grens) en Luik. De Duitsche legerleiding
had dan echter rekening te houden met de aanwezigheid der Nederlandsche strijdkrachten in Noordbrabant en Limburg, die bij een
verder Oostwaarts rukken van den Noordelijken Duitschen vleugel
uit de Antwerpen-Maaslinie, op de flank en in den rug g e r e e d
stonden. Het Nederlandsche Opperbevel was op
z ij n h o e d e l
De eerste Novemberdagen brachten talrijke berichten nopens
desertie en dienstweigering op groote schaal aan het Duitsche front.
Ofschoon die berichten niet konden worden gecontroleerd, waren
toch de mededeelingen, opgevangen uit den mond van Duitsche
deserteurs, overtuigende bewijzen van de inzinking der Duitsche
strijdmacht.
Voegt men daarbij de mededeelingen over het vormen van soldatenraden in het bezette gebied van België, over verzet tegen de
meerderen, over aanslagen op officieren, berichten, die aan de Nederlandsche grenswachten toestroomden, dan zal het duidelijk zijn, dat
de indruk werd gevestigd, dat voor het Duitsche leger een ontzettende debacle voor de deur stond.
Het tooneel veranderde als bij tooverslag. Terwijl de geruchten
over een op handen zijnden wapenstilstand hardnekkig aanhielden,
l) Garde Ersatz Divisie, Ie Beiersche Res. Div., Ie en 2e Marine Divisie, 3e Inf.
Div., 3e Res. Div, 40 Landw. Div., ne en i6e Beiersche Inf. Div., 136 Res. Div., i6e
Rev. Div., 2ie Inf. Div., 230 Inf. Div., 23e Res. Div., 366 Res. Div., 380 Landw. Div.,
39e Inf. Div., 496 Res. Div., 566 Inf. Div., 2076 Inf. Div., 856 Landw. Div.
Volgens het werkje: „Die Gründe der deutschen Kapitulation vom II November
1918" nach ambtlichen Urkunden des französischen Grossen Hauptquartiers telde het
4e Leger 26 Divisiën.

greep het proces der ontbinding van de Duitsche troepen in het
bezette België steeds krachtiger en sneller om zich heen.
Onmiddellijk aan de Ned./Belg. grens stonden, vanaf Antwerpen
naar het Oosten, Duitsche grenstroepen waarvan, voor zoover kon
worden nagegaan, de grossen in Kapellen, Westwezel, Hoogstraten,
Turnhout, Rethy, Lommei, Neerpelt, Bree en Maaseyck waren gelegerd. Meer Zuidwaarts van de grens bevonden zich bij Brasschaet
en Beverloo recrutendepots, terwijl in tal van plaatsen etappentroepen
waren ondergebracht. Het 4e Leger was in teruggaande beweging
naar de lijn Kieldrecht-Vilvoorde.
Bij de grens- en etappentroepen was de verwording in vollen gang,
terwijl men er zeker van kon zijn, dat de ingetreden malaise niet
zou nalaten ook op de fronttroepen invloed uit te oefenen.
He^t laat zich begrijpen, dat de toestand aan de overzijde van de
grens groote activiteit eischte van het commando der in NoordBrabant en in Limburg opgestelde Nederlandsche troepenmacht.
Was ten aanzien van een g e r e g e l d e n terugtocht van de Duitsche strijdkrachten een bijeenhouden der Nederlandsche troepenmacht
geboden, teneinde een schending der neutraliteit zoo krachtig mogelijk
tegen te gaan, thans, nu de mogelijkheid niet was buitengesloten,
dat de Duitsche strijdkrachten uiteen zouden vallen en zich zouden
oplossen, werden nog andere eischen aan die troepenmacht gesteld.
Er moest worden b e l e t , dat de 140 K.M. lange grensstrook tusschen Schelde en Maas en voorts de Maas zelf tusschen Thorn en
Eysden, door op zich zelf staande, grootere of kleinere Duitsche
verbanden eventueel werden overschreden.
Uit mededeelingen van Duitsche militairen (w. o. officieren) aan
onze grenswachten viel op te maken, dat: bij de Duitsche troepen
muiterij werd verwacht, in het kamp te Beverloo een soldatenraad
het heft in handen had genomen, enkele Duitsche troependeelen niet
wilden mede doen aan de oproerige beweging en dat onderlinge
gevechten werden verwacht. Hier en daar werden door Duitsche
soldaten wapens en uitrustingstukken aan Nederlandsche militairen
te koop aangeboden, uit de Belgische grensdorpen werden tal van
gevallen van dronkenschap bij de Duitsche bezettingen gemeld. Belgische burgers overschreden uit l i j f s b e h o u d onze grens ; zij h i ngen de donkerste tafereelen op van den toestand
in h u n n e g r e n s d o r p e n , h e t p l u n d e r e n e n e e n z i c h
v e r g r i j p e n a a n d e o f f i c i e r e n d o o r d e D u i t s c h e soldaten waren, volgens hun zeggen, aan de orde
van d e n dag.
Kon het anders, dan dat door deze berichten de reeds verkregen
indruk van een toenemende tuchteloosheid werd bevestigd ?
Niet onvermeld mag worden gelaten, dat den Qden November de
afgetreden Duitsche Keizer bij Eysden de Ned./Belg. grens overschreed. De O p p e r b e v e l h e b b e r der Duitsche legerscharen

was, op advies zijner raadslieden, uit het Groote Hoofdkwartier te
Spa vertrokken en naar Nederland uitgeweken 1).
Wie in het begin van November deel uitmaakte van de Nederlandsche troepen in Noord-Brabant en Limburg, voelde dat het ging
spannen. Waren de, in de laatste Octoberdagen van uit NoordBelgië over de grens gekomen Fransche vluchtelingen (ruim 50.000)
alsmede de, begin November getroffen, maatregelen voor de ontvangst van groote massa's, uit de Duitsche gevangenkampen losgelaten, krijgsgevangenen voorboden van ophanden zijnde ernstige gebeurtenissen ?
Reeds waren de Nederlandsche grenstroepen versterkt en was de
grootst mogelijke waakzaamheid bevolen. Maatregelen waren getroffen
teneinde de troepen in de kantonnementen onmiddellijk bij de hand
te hebben, terwijl voorts troepenverplaatsingen waren overwogen en
gedeeltelijk uitgevoerd naar die grensgedeelten, die voor een grensschending in het bijzonder in aanmerking konden komen.
Dat de Nederlandsche soldaat tot het laatst zijn plicht zou vervullen, wanneer onverhoopt de soldaten-lawine van uit België over
onze grenzen zou rollen, was niet aan twijfel onderhevig. Wat wél
onzeker was, was het feit of men te doen zou krijgen met nog niet
geheel uiteengevallen afdeelingen, die nog eenigszins in de handen
hunner aanvoerders waren en waarvan de interneering niet veel
moeilijkheden zou opleveren, dan wel of de lawine zich zou voordoen
in den vorm van sterke „niemand en niets" ontziende b e n d e n ,
die zich d o o r ons l a n d een weg wilden banen.
De in den loop van den llden November ingekomen berichten 2)
wezen er op, dat de toestand in Noord-België alles behalve rooskleurig w a s ; m e e r d e r e i n w o n e r s , d i e i n l e v e n s g e v a a r v e r k e e r d e n , k w a m e n o v e r d e g r e n s e n werden
welwillend opgenomen. Zou nu ook het Noordelijk deel van België
het terrein worden van gevechten, ditmaal tusschen oproerige en
niet-oproerige Duitsche afdeelingen ? wie zou de verdere verzorging
der bevolking op zich nemen, wie de orde handhaven ?
Op 11 November werd het sluiten van den wapenstilstand wereld1) O\i den gden November werd namens den Rijkskanselier, Prins Max van Bad e n , telefonisch aan het Groote Hoofdkwartier bericht, dat de Keizer was afgedankt.
2) Dat de berichten niet overdreven waren, blijkt wel uit de mededeelingen, die
thans in Duitschland worden gepubliceerd. Om een enkele greep te doen :
„Die Etappenformation, dabei die Truppen der besetzten Gebiete vergaszen Zucht
und Ordnung ; sie drängten plündernd in wilder Kopflosigkeit nach Haus." L u d e n d o r f f . Meine Kriegserinnerungen, blz. 619.
„Die Masse der Kampftruppen war an den Hauptkampffronten in einem Räume von
20 bis 30 K.M. Tiefe aufgeschlossen. Meuterei, Fahnenflucht. Plünderung und verbrecherische Eingriffe in den nur mit äussersten Anspannung aufrecht zu erhaltenden
Wirthschafts- und Versorgungsapparat des Heeres mehrten sich." Die Rückführung des
Westheeres, blz. 4, Lage am II. n. 1918.

kundig. Den Duitschers werd een termijn van 14 dagen gelaten,
waarbinnen zij het bezette gebied zouden moeten ontruimen. België
herademde !
Reeds in den voormiddag van den daarop volgenden dag verzamelden zich nabij onze grens — en wel te Westwezel, tegenover BaarleNassau-grens en tegenover Reusel — Duitsche troepen (bataljons),
welke d o o r t o c h t vroegen, hetgeen door de commandanten der
Nederlandsche grensafdeelingen uit den aard der zaak werd geweigerd.
De Nederlandsche Regeering, die van den toestand volkomen op
de hoogte was, oordeelde het, in het b e l a n g der B e l g i s c h e
b e v o l k i n g , nuttig de in Noord-België opgestelde Duitsche grensen bezettingstroepen (waarvan de geest, zooals bekend, bijzonder
slecht was), die daartoe het verzoek zouden doen, de gelegenheid
te geven over Maaseyck door Limburg te trekken, na te zijn ontwapend. O p d i e w i j z e k o n z i j m e e w e r k e n d i e b e v o l king zoo spoedig mogelijk te ontlasten van den
l o o d z w a r e n d r u k der D u i t s c h e b e z e t t i n g . Inden
nacht van 12 November werd het besluit der Regeering naar den
commandant der in Brabant en Limburg opgestelde troepenmacht gekabeld, waarop, in den morgen van den 13d«i November, de commandanten der grensafdeelingen mededeeling van dat besluit ontvingen. De zich aan de grens aanmeldende Duitsche troepen werden daarop
naar Maaseyck, de veiligheidsklep van den stoomketel, verwezen.
Alvorens over te gaan tot een bespreking van den doormarsch
door Limburg door de ontwapende Duitsche troepen, willen wij nog
even stilstaan bij den terugtocht van den Noordelijken vleugel van
uit de Antwerpen-Maaslinie. Het Duitsche Opperbevel had niet nagelaten, tijdens de onderhandelingen over den wapenstilstand, den
terugmarsch der Duitsche legers onder de oogen te zien. Tegelijk'
me
t de mededeeling betreffende het in werking treden van dien
wapenstilstand, werden aan de commandanten van legergroepen bevelen verstrekt voor den o n m i d d e l l i j k e n afmarsch naar het
vaderland 1).
Aan elke legergroep was een zone aangewezen, waarbinnen de
terugmarsch van de legers moest worden geregeld. „Die Marschordnungen muszten von vornherein bis zum Rhein durchdacht und
ausgegeben werden" 2).
De zone voor de Noordelijke legergroep werd in het Zuiden begrensd door een lijn loopende over Seneffe (beZ. Nivelles)-HuyMalmedy-Bonn. Binnen deze zone werd aan het 4e Leger een strook
toegewezen, die haar Zuidelijke begrenzing vond in de lijn : NinoveVilvoorde- ten Z. van Visé-Aken-Dusseldorf, haar Noordelijke in:
de Ned./Belg. grens. (Zie de schets.)
1) Die Rückführung des Westlieeres.
2) Idem, bladz. 6.

Bij het opmaken dier bevelen heeft het Duitsche Opperbevel geen
oogenblik gedacht aan de mogelijkheid van een doorschrijden van
Nederlandsen Zuid-Limburg. Het 4e Leger heeft zich, om Zuid-Limburg heen, naar Duitschland terug begeven, waarbij echter niet mag
worden vergeten, dat hoewel zeer veel moeilijkheden te overwinnen
waren, die terugmarsch n i e t onder den vijandelijken druk behoefde
plaats te hebben.
De divisiën waren reeds vóór 13 November in Z.O.lijke richting
in marsch gezet en een verandering in de marschrichting van deze
groote troepenmassa's zou, bij dezen moeilijk te regelen terugtocht,
slechts tot de grootst denkbare verwarring hebben geleid.
De Duitsche troepen zijn dus, evenals in Augustus 1914, om ZuidLimburg heen gerukt 1). De aanwezigheid van een neutraal Nederlandsch-Limburg heeft de regeling voor den terugmarsch in November
1918 niet weinig verzwaard.
II.
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Zoodra de mededeeling werd ontvangen, dat de Regeering den doormarsch der Duitsche grens- en etappentroepen over ons grondgebied
van uit Maeseyk toestond, werden onmiddellijk de hierna te noemen
maatregelen getroffen, waardoor een goede gang van zaken werd
verzekerd. Dat juist Maeseyk, als punt van uitgang voor den doormarsch, was aangewezen zal duidelijk zijn, wanneer men een blik
slaat op bijgevoegde schets. Maeseyk, verbonden door een steenen
brug met den Nederlandschen Maasoever, ligt juist tegenover dat
gedeelte van de provincie Limburg, waar de Nederl.-Belgische grens,
de Nederl.-Duitsche grens het dichtst nadert. (Zie de strook aangeduid met A.)
Op het detailkaartje, aangebracht in den rechter bovenhoek van
de schets, is de weg, die van Maeseyk over Roosteren en Susteren
naar het Duitsche grondgebied loopt, met een dubbele lijn aangegeven. De afstand, die langs dezen weg over Nederlandsch gebied
moet worden afgelegd, bedraagt 7 Kilometer.
Met de regeling van den doormarsch werd, aan Nederlandsche
zijde, een hoofdofficier (kolonel) belast, wien de noodige troepen,
waaronder talrijke wielrijders-afdeelingen, ter beschikking werden
gesteld. Waar voorts de mogelijkheid bestond, dat Duitsch artilleriematerieel zou aanrukken, werd, met het oog op de interneering van
dat materieel, e'en sterk met officieren geëncadreerd detachement
artilleristen naar Roosteren gezonden.
De taak der Nederlandsche troepen omvatte :
i) De manoeuvre om Limburg, door Kapitein „Ronduit". Militaire Spectator,
Augustusnummer 1919.

1°. De v o l l e d i g e o n t w a p e n i n g der Duitsche afdeelingen,
die van de vergunning der Nederlandsche Regeering, om over Roosteren-Susteren te marcheeren, zouden gebruik maken ;
2°. de interneering van het meegevoerde krijgsmaterieel ;
3°. het handhaven eener nauwgezette orde langs den marschweg;
4°. een onmiddellijk ingrijpen, wanneer aan het bevel tot ontwapening geen willig oor zou worden verleend ;
5°. een eventueel ordenen van ongeregelde troepen en deze onder
Nederlandsch militair geleide doorzenden.
Als terrein, waarop de ontwapening zou geschieden en waar het
oorlogsmaterieel zou worden verzameld, werd uitgekozen het groote
perceel weiland, waarin op het detailkaartje het woord S c h a n s b e r g is geplaatst. Onmiddellijk nadat de Maasbrug gepasseerd was,
leidde een afrit naar de ontwapeningsplaats ; vandaar kon langs een
oprit de marschweg naar Roosteren weder worden bereikt.
Het was natuurlijk zaak bij de brug een sterke macht aanwezig
te hebben om, zoo noodig, aan den eisch van ontwapening kracht
bij te zetten ; Infanterie met mitrailleurs stonden gevechtsbereid.
Bij den uitgang der brug, op Nederlandsch grondgebied, waren
een aantal officieren geposteerd, teneinde den Duitschen troepencommandanten aanwijzingen te geven nopens het betreden van het ontwapeningsterrein en hetgeen door hen verder te verrichten was.
Wijders mag niet onvermeld worden gelaten, dat de Maasbrug
geheel ter vernieling was voorbereid en een detachement genie
aanwezig was om haar, zoo noodig, op te blazen. Dit was het werk
van minder dan ééne seconde geweest en het zou zeker zijn toegepast, indien onverhoopt ernstige moeilijkheden waren ontstaan.
Aan weerszijden van den marschweg Roosteren-Susteren werden
bewakingscompagnieën geplaatst, die een reeks van wachten en
posten uitzetten met het doel te waken tegen een verlaten van den
weg door Duitsche militairen. De op den marschweg, vanuit de te
passeeren dorpen, uitloopende wegen, werden bij kruispunten eveneens door wachten afgesloten. Elk contact van de doormarcheerende
troepen met Nederlandsche militairen werd vermeden.
Voorts bewogen zich langs den marschweg, waarvan het linkergedeelte moest worden vrijgehouden, onophoudelijk wielrijderspatrouilles en officieren op rijwielen teneinde den commandant, met
de regeling belast, onmiddellijk op de hoogte te kunnen brengen
van eventueel intredende stoornissen. Met een zelfde doel was langs
den marschweg een telefoonleiding gelegd, aanvangende bij de brug
en eindigende bij de Duitsche grens ; op die leiding waren verschillende tusschenposten ingeschakeld.
Ten slotte beschikte de commandant nog over een Verlichtingsafdeeling, teneinde bij de reeds vroeg invallende duisternis het ontwapeningsterrein en den marschweg te kunnen verlichten.
Op den IS«1«11 November, omstreeks 12.00 middag meldden zich
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de eerste Duitsche troepen aan. Zij hadden de bezetting gevormd
van Maeseyk en omgeving. Blijkbaar waren de aanvoerders nog
niet bekend met de v o o r w a a r d e n , van Nederlandsche zijde
gesteld, waarop doortocht kon worden verleend, althans zij verzochten onder gewapend Nederlandsch militair geleide, doch met
behoud van wapenen en krijgsmaterieel te mogen doortrekken.
Dat aan bedoeld verzoek geen gevolg werd gegeven is duidelijk;
onze troepen waren op hun post met de mitrailleurs gericht op de
brug en onmiddellijke omgeving, teneinde elke krachtdadige poging,
die van de overzijde der rivier eventueel mocht worden ondernomen, met geweld te keeren. Tot geweldmaatregelen behoefde
men echter niet over te gaan ; de Duitsche aanvoerders toch hadden intusschen van hunne chefs instructies ontvangen, inhoudende
een v o l l e d i g opvolgen van de voorwaarden, die hun door de
Nederlandsche militairen waren gesteld. In den namiddag zag men
van af den Nederlandschen Maasoever, dat verschillende Duitsche
soldaten hun geweren bij Maeseyk in de rivier wierpen.
Door den Nederlandschen commandant werd bepaald, dat de
Duitsche troepen, gelegerd te Maeseyk e. o., den 14den op Nederlandsch grondgebied zouden worden ontwapend en daarna den
doormarsch zouden aanvangen. Dat men gedurende den nacht van
13 op 14 November aan onze zijde op zijn hoede bleef, laat zich
denken.
In den voormiddag van den 14-den ving de doortocht aan en
passeerden de brug het infanterie-régiment Lüdke en een eskadron
t e v o e t . De bataljons hadden een sterkte van ± 600 man. De
brug overschrijdende, wierp nog menig Duitsch soldaat zijn wapens
in de Maas. Later kwam zulks slechts sporadisch voor.
Hoe geschiedde nu de ontwapening? Op den Nederlandschen oever
gekomen, leverden de Duitsche officieren aan een Nederlandschen
collega onmiddellijk hunne wapens (degens, dolken, pistolen en revolvers) met munitie in en begeleidden zij daarna hunne afdeelingen
naar het ontwapeningsterrein. Aldaar geschiedde de verdere inlevering van wapens (geweren met bajonetten, dolken, mitrailleurs enz.)
met bijbehoorende munitiën, onder strenge controle van Nederlandsche officieren. Het terrein, waarop de ontwapening geschiedde, was
afgezet door Nederlandsche schildwachten ; er werd afdeelingsgewijze
ontwapend, wapenen en munitie werden in stapels neergelegd, die
door Nederlandsche militairen werden geordend en bewaakt. De
ontwapende afdeelingen verlieten daarna het terrein en vingen den
marsch over Roosteren-Susteren aan. De b ij de t r o e p e n ing e d e e l d e mitrailleurs, lichte bommenwerpers, enz. kortom al het
oorlogsmaterieel met toebehooren (afstandmeters, kijkers, gereedschappen, helmen, enz.) werd vereenigd geparkeerd.
Treinen, bestaande uit voertuigen, waarop oorlogsmaterieel (brugmaterieel, verlichtingsmaterieel, telefoonmaterieel, luchtafweerkanon-

nen, enz., enz.) of waarop munitie (handgranaten, projectielen voor
bommenwerpers, enz., enz.) was geladen, reden het terrein op en
werden geïnterneerd.
Bagagevoertuigen bleven op den marschweg ; zij werden door
Nederlandsche officieren en onderofficieren nagezien, de w,apenen
en de munitie van de geleiders en alles wat verder aan oorlogsmaterieel op die voertuigen was geborgen, werd daaruit genomen
en door onze soldaten naar het ontwapeningsterrein gebracht.
Hieronder volgt een opgave van de Duitsche troepen, welke zijn
doorgemarcheerd na o n t w a p e n d te z ij n, alsmede van de data
waarop zij doortrokken.
Datum.
14 Nov.

'6

„

'7

„

'8

20

22

Troependeel.
B e z e t t i n g ' v a n M a e s e y k e . o , Infanterieregiment
L ü d k e , één eskadron te voet en een af deeling met machinegeweren.
Veldhospitaaltrein ; bagagetreinen en verplegingstreinen met
begeleidend personeel.
Twee bataljons v a n d e g r o e p B e v e r l o o .
Eén veldrecrutendepot en afdeelingen van het Marinekorps ;
één Landstormeskadron te voet; personeel van de etappeninspectie, een half Landstormbataljon.
Acht veldrecrutendepots, één eskadron dragonders, één afdeeling Marine; personeel van het etappen wagenpark No. 4; twee
landstorm treinen.
M a r s c h g r o e p B e v e r l o o : Reserve troepen infanterie,
artillerie en marine; vier Divisiestaven, één Landstormbataljon,
twee batterijen, personeel van drie wagenpark-colonnes, personeel van de werven Gent, Brugge, persofieel van etappenmagazijn No. 4, artillerie depot Marinekorps, personeel spoorwegbouwdirectie No. 4.
Staf Generaal Commando Marinekorps, personeel Etappen
Inspectie No. 4, bakkerij colonne, geneeskundig etappen depot,
drie verschillende staven, stormafdeeling van het Marinekorps,
auto hospitaaltrein Marinekorps.
E e r s t e M a r i n e d i v i s i e : drie matrozen regimenten,
verlichtingsafdeeling, pioniercompagnie met bruggen trein, één
Landweer infanterie regiment en verschillende staven.
M a r s c h g r o e p A n t w e r p e n : é é n Landweer infanterie
regiment, zes Landstormbataljons met bijbehoorende Landstorm
pioniercompagnie en één afweerbatterij, Luchtvaartafdeeling
compagnieën, marine-veldbakkerij.
T w e e d e M a r i n e d i v i s i e : samengesteld ongeveer a l s
de eerste.
Totaal .

Sterkte.

2.000

300
2.500

3.000
15.000

I2.0OO

5.000
I2.0OO

IO.OOO
8.500^
70300

Ingeleverd en geïnterneerd 1) werden : 53654 geweren en karai ) Zie de opgave voorkomende op bladz. 17 van de „Mededeelmgen van den Minister van Buitenlandsche Zaken aan de Staten Generaal, April 1918—Juni 1919" (het
zoogenaamde „O r a n j e b o e k") in de „Annexe" van den brief van den Ministervan
Buitenlandsche Zaken van K a r n e b c e k dd. 16 Januari 1919, gericht aan den Belgischen Gezant.

10

bijnen, 3435 revolvers en pistolen, 552 mitrailleurs, 458 geweermitrailleurs, 59 bommenwerpers, 3 loopgraafmortieren, 12 veldvuurmonden en 12 caissons, 21 kanonnen van 3,7 cM., 4 luchtafweerkanonnen, 7 op auto's (c.q. aanhangwagens) gemonteerde vuurmonden,
237 lichtpistolen, het materieel eener verlichtingsafdeeling, eener
pontonafdeeling, eener draadlooze installatie. Voorts groote hoeveelheden munitie, een aantal kisten met instrumenten en werktuigen ;
een hoeveelheid pioniergereedschap, gasmaskers, ledergoed enz.
De troepen mochten slechts hun persoonlijke b a g a g e (ransels)
en een hoeveelheid levensmiddelen voor eenige dagen meevoeren,
alsmede de keukenwagens, teneinde in staat te zijn de levensmiddelen
te bereiden.
Het scheen ons toe een wijze maatregel van de Duitsche commandanten om de troepen uit de legerverplegingsvoorraden ruim
van levensmiddelen te voorzien ; met een ledige maag kunnen nu
eenmaal geen groote dagmarschen worden afgelegd. Men kon er
zeker van zijn, dat zonder het meevoeren dier levensmiddelen de
troepen zich door plundering het benoodigde zouden hebben verschaft,
waarvan in de eerste plaats het toch reeds zoo zwaar beproefde
België het slachtoffer was geworden. Gelet op den levensmiddelennood in Duitschland was het, ook voor ons land, van het meeste
belang, dat geen uitgehongerde afdeelingen zich zouden ophoopen
in het Westen van Duitschland nabij de Nederlandsche grens.
Het zal opvallen, dat noch cavalerie (behoudens de eskadrons t e
v o e t ) noch bespannen artillerie en nagenoeg geen bespannen gevechtstreinen hun marschweg over Maeseyk hebben genomen. Zooals door de Duitschers werd medegedeeld — hetgeen later is bevestigd — zijn de bereden afdeelingen behoorende tot de bezettingstroepen en hare gevechtstreinen om Zuid-Limburg heen gerukt,
teneinde op die wijze het verlies van hun materieel en paarden
door interneering te ontgaan.
Er waren veel bagagevoertuigen bij de troepen, hetgeen verklaarbaar is, indien men weet, dat door de meeste troepen de ransels
op karren werden meegevoerd 1) en voor eenige dagen aan levensmiddelen werd meegenomen. De bespanningen dier voertuigen bestonden in hoofdzaak uit een klein slag paarden (Panje-paarden).
Incidenten hebben zich bij den doormarsch niet voorgedaan. Aan
Duitsche zijde was van af den 14den November een hoofdofficier
(kolonel) belast met de regeling van den afvoer der troepen en
der bagagetreinen vanuit Maeseyk. Deze deelde den troepen tevoren
mede, wat van hen werd verlangd bij het betreden van ons grondgebied. Dit had het voordeel, dat ieder Duitsch militair de door
l) Volgens het Nederlandsche Velddienstvoorschrift 1915 zijn zes karren benoodigd
om de ransels van ééne compagnie mede te voeren. Voor één bataljon worden dat dus
vier en twintig karren voor ranselvervoer.
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hem in te leveren wapenen en munitie onmiddellijk gereed hield ;
zoo waren de bajonetten op de geweren geplant, de munitietasschen
reeds geopend, pioniergereedschappen losgemaakt, enz. Aan den
Nederlandschen commandant werd 's avonds te voren een opgave
overhandigd van de afdeelingen, die verzochten op den volgenden
dag van de vergunning tot doortrekken te mogen gebruik maken.
Over het algemeen kwamen de Duitschers ordelijk aanmarcheeren
en werden de, van Nederlandsche zijde gegeven, bevelen met
g r o o t e s t i p t h e i d nagekomen.
Bij de troepen heerschte een vrij opgewekte stemming. Men was
blij „huis toe" te gaan. Telkens werd „Die Wacht am Rhein" ingezet. Enkele afdeelingen voerden een Duitsche vlag mede, een
bos groen boven aan den stok bevestigd. Aan de Oostgrens van
Limburg, den vaderlandschen bodem betredend, steeg uit de marschcolonnes een spontaan gejubel op.
Van den invloed van soldaten-raden bemerkte men niet veel. De
leiding van den troep was t i j d e n s den d o o r m a r s c h in
handen van de officieren.
De marschregeling was zoodanig ontworpen, dat de doortocht slechts
overdag plaats vond. Het was dan ook niet noodig, dat de verlichtingsafdeeling in werking kwam voor het verlichten van den marschweg.
Zondert men de veldhospitaalafdeelingen, de verplegings- en
bagagetreinen, de afdeelingen van de etappeninspectie 4 en de verschillende staven uit, dan zijn aan t r o e p e n slechts doorgemarcheerd : een gedeelte der grenstroepen (die aan de Ned.-Belg. grens
aan de draadversperring hadden gestaan), een aantal veld-recrutendepots uit het kamp van Beverloo, eenige reserve-afdeelingen en
de berde Marine-divisiën, welke laatste de bezetting van Antwerpen
en omgeving hadden gevormd.
De s a g e , dat het g e h e e l e 4e L e g e r „d o o r L i mb u r g is o n t k o m e n " is d o o r het v o r e n s t a a n d e voldoende weerlegd.
Wij vermeenen in het vorenstaande duidelijk in het licht te hebben
gesteld, dat van een „gewapend" doortrekken van Duitsche troepen
g e e n s p r a k e i s geweest.
Het is wel merkwaardig, dat een deel der buitenlandsche pers
zich zoo weinig heeft aangetrokken van, de officieele mededeelingen
m het „Oranjeboek". In die pers werden de meest fantastische verhalen opgedischt van een g e w a p e n d e n doortocht van Duitsche
legerscharen (hoeveel millioenen wel?). Dat men niet geschroomd
heeft met minderwaardige middelen aan die verhalen kracht bij te
zetten, blijkt wel uit de publicatie van foto's, waarop g e w a p e n d e
Duitsche troepen zijn afgebeeld „op marsch door Limburg", op-
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namen , die echter genomen zijn, toen die troepen nog i n B e l g i ë
waren.
III.

HET

ANTWOORD DER NEDERLANDSCHE REGEERING OP DE PROTESTEN

DER GEALLIEERDEN INZAKE DEN DOORMARSCH DOOR LIMBURG.

Zooals bekend, hebben de Regeeringen der Geallieerden protest
aangeteekend tegen de handeling onzer Regeering in zake den doormarsch der Duitschers door Limburg.
Die protesten kwalificeerden die handeling als strijdig met de
neutraliteit; zij zijn neergelegd in de brieven van de gezanten der
betrokken mogendheden, gericht aan den Minister van Buitenlandsche
Zaken en zijn als volgt gedateerd : België 23 November, Amerika
en Frankrijk 27 November, Engeland en Italië 29 November 1918.
Op de bladzijden 8 tot en met 14 van het „Oranjeboek" is de
gevoerde briefwisseling in extenso opgenomen.
Om onvolledigheid en daardoor onduidelijkheid te voorkomen, onthouden wij ons van het geven van uittreksels van die briefwisseling.
Slechts willen wij een uitzondering maken voor het antwoord van
den Minister van Buitenlandsche Zaken, gericht aan den Belgischen
Gezant te 's-Gravenhage, welk schrijven ook ter kennis is gebracht
van de andere protestierende mogendheden en hieronder in zijn
geheel wordt opgenomen.
La Haye, le 30 novembre 1918.
Monsieur le Baron,
J'ai eu l'honneur de recevoir l'office de Votre Excellence du 23
novembre dernier par lequel Elle a bien voulu me faire savoir que
le Gouvernement du Roi prend acte de ce que le Gouvernement
de la Reine a autorisé le passage de troupes allemandes à travers
le Limbourg malgré l'état de guerre existant entre la Belgique et
l'Allemagne auquel l'armistice n'a pas mis fin, et que le Gouvernement
Belge se réserve la faculté de se prémunir contre les conséquences
de la décision du Gouvernement Néerlandais et de faire valoir, le
cas échéant, tous les droits auxquels cette décision donnera ouverture.
Le Gouvernement de la Reine en examinant cette communication
avec l'attention et le soin que son importance mérite regrette que
le Gouvernement Belge n'ait pas cru devoir faire connaître les raisons
qui justifieraient sa démarche.
Comme il importe d'exclure à ce sujet tout malentendu je crois,
dans l'intérêt d'une appréciation correcte de ce que Votre Excellence qualifie de „passage de troupes allemandes à travers le Limbourg," devoir Lui donrier l'exposé suivant des mesures prises par
le Gouvernement des Pays-Bas et des considérations qui les ont
inspirées.
Certaines troupes allemandes s'étaient présentées à la frontière
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en demandant à être admises en territoire néerlandais. Avant la
conclusion de l'armistice pareille admission aurait entraîné l'internement de ces troupes. Mais l'armistice avait profondément modifié
la situation en fait et en droit, les conditions acceptées par les
Allemands étant de nature à exclure une reprise des hostilités. Le
maintien de l'internement des militaires belligérants internés aux
Pays-Bas conformément à la Convention V de La Haye et des
prisonniers de guerre internés dans ce pays en vertu de l'arrangement conclu en 1917 entre la Grande-Bretagne et l'Allemagne était
devenu sans objet. Le Gouvernement de la Reine se résolut d'autant
plus facilement à leur libération que le Gouvernement Britannique
lui avait fait connaître qu'il était bien entendu que les internés
allemands rentrant dans ces catégories avaient droit au repatriement. Or, il ne pouvait interner des militaires allemands au moment
ou la libération générale des internés fut admise.
H est vrai que le Gouvernement aurait pu se prévaloir de son
droit d'opposer un refus à la prière des troupes allemandes. Ce
refus eut été difficile à concilier avec la ligne de conduite suivie,
en pareilles circonstances pendant toute la durée de la guerre à
l'égard de tous les belligérants sans distinction, mais la situation
générale du pays à ce moment l'aurait pleinement justifié, vu l'effervescence d'une partie de la population à cette époque, le transport
et l'hospitalisation de nombreux réfugiés civils arrivés du Nord de
la France et le passage de milliers de prisonniers de guerre libérés
en Allemagne, sollicité par leurs Gouvernements. Si malgré cette
situation le Gouvernement Royal s'est décidé de ne pas s'opposer
à l'arrivée des militaires allemands c'est en premier lieu, sinon
uniquement, parceque, comme Votre Exellence ne l'ignore pas, il
avait la conception très nette que cette décision serait contraire à
1 intérêt de la population du Nord de la Belgique, tant au point de
vue de son alimentation, qu'à celui de l'orde public. Il résultait
notamment des rapports reçus par les autorités néerlandaises à la
frontière que des conflits armés menaçaient d'éclater entre les militaires en question et d'autres troupes allemandes, conflits dont les
habitants de cette contrée devaient fatalement éprouver le contre-coup.
L'accès du territoire néerlandais des troupes allemandes que le
Gouvernement n'était pas non plus sous l'obligation d'interner, ne
fut cependant pas permis sur toute la ligne de la frontière néerlando-belge.
Afin de pouvoir appliquer strictement le désarmement complet
des troupes à leur arrivée ainsi que la séquestration de l'attirail de
guerre qu'elles pouvaient amener, et de prévenir, pour des motifs
d'ordre intérieur, qu'elles ne se dispersassent sur notre territoire et
n'y séjournassent plus longtemps que nécessaire, il était de rigueur
de fixer un ou plusieurs endroits où elles seraient admises. A cet
effet fut choisi le pointfrontière de Maeseyck.
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En s'appuyant sur l'exposé qui précède, le Gouvernement de la
Reine récuse l'interprétation donnée par le Gouvernement Belge
aux mesures qu'il a prises, tant en ce qui concerne leur caractère
qu'en ce qui regarde leur conséquences.
Je croirais manquer de sincérité si je terminais cette lettre sans
Vous traduire, Monsieur le Ministre, l'impression de pénible surprise qu'en face de l'attitude désintéressée du Gouvernement de la
Reine Votre communication à laissée auprès de mes collègues et de moi.
Veuillez etc.
(get.) VAN KARNEBEEK.

Commentaar op dit schrijven te geven, zou slechts afbreuk doen
aan de waarde daarvan. Wij zijn ervan overtuigd, dat, nu de gemoederen langzamerhand bedaard zijn, de zoogenaamde doormarsch
door Limburg in een juister licht zal worden gezien, dan voorheen
door overprikkeling mogelijk bleek.
DF. R.

'

