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Oorlogskranten Maandag zal het exact honderd jaar geleden zijn dat de Duitsers België
binnenvielen en ons meesleurden in de Eerste Wereldoorlog. 'Het Laatste Nieuws' herdenkt
die gebeurtenis met een herdruk van de originele oorlogskranten. Die krijgt u zes weken lang
gratis bij uw krant (ook beschikbaar in digitale versie). Daarnaast publiceren we foto's van
toen en nu, dagboekfragmenten en een terugblik op wat er de eerste weken van de Groote
Oorlog gebeurde.
Het is onze journaliste Frieda Joris die zich heeft vastgebeten in de gruwel van de Eerste
Wereldoorlog en het land is rondgereisd om alle kranten van honderd jaar geleden op te
snorren. Geen gemakkelijke klus. "Uiteindelijk heb ik ze gevonden in de bibliotheek van de
Gentse universiteit", zegt Frieda. "Maar stel je bij de kranten van toen geen accurate
verslaggeving voor zoals nu. Om te beginnen deed het nieuws er gemiddeld vijf dagen over
om 'de gazet' te bereiken. En dan was er natuurlijk nog de censuur: eerst door de Belgen zelf,
daarna door de Duitsers. Het Belgische leger heeft bijvoorbeeld lang volgehouden dat de
forten van Luik niét gevallen waren. Pas na drie weken gaf ons land dat eindelijk toe."
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Wat écht gebeurde
In de oorlogskranten die we voor de gelegenheid herdrukken, kan je dan ook titels lezen als
'Het stoute plan der Duitschers verijdeld' of 'Nog eene overwinning onzer troepen'. Deze
gecensureerde berichtgeving wordt door Frieda aangevuld met een verslag van wat er de dag
voordien écht gebeurde in ons land. Ze brengt met andere woorden het historische verhaal van
de eerste zes weken van de oorlog, doorspekt met dagboekfragmenten en menselijke verhalen.
Zo schreef Karel van de Woestijne in zijn dagboek een heel epistel over de Duitse officier die
hij gedwongen een slaapplaats moest geven: "We praten als vrienden. Hij zou een vriend
kunnen worden, als hij voorlopig niet de vijand was."

De eerste zes weken van de oorlog zijn ongemeen boeiend, maar ook ongelooflijk gruwelijk.
Frieda Joris: "Wie aan de Eerste Wereldoorlog denkt, heeft vooral de loopgravenoorlog in
gedachten. Maar voordien was er de bewegingsoorlog. Ik vertel het verhaal over de vreselijke
manier waarop de Duitsers binnengevallen zijn in ons land. Het is een relaas geworden over
overleven in tijden van oorlog, met alle gruwel die erbij hoort. Over hoe de gewone
volksmens aan eieren en boter probeerde te geraken, terwijl de bourgeois-madammen soep
stonden uit te delen in de gaarkeukens."
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Nieuwe weetjes
Ondanks de gruwel waren er aan het schrijven van de reeks wel enkele mooie aspecten, zegt
Frieda Joris. "Er is een hele wereld voor mij opengegaan. Een hoop zaken wist ik voordien
niet. Nu weet ik wie er achter straatnamen schuilgaat als de Generaal Lemanstraat in
Antwerpen of het De Brouckèreplein in Brussel. Ook was het interessant vast te stellen dat
Weense koffie om ideologische redenen plots Luikse koffie ging heten. En hoe de Duitse
afkomst van koning Albert weggemoffeld werd door hem niet langer 'van Saksen-Coburg'
maar wel 'van België' te noemen."

Vanaf maandag kan u dit en vele andere boeiende verhalen lezen in 'Het Laatste Nieuws'.

Zelfde plaats, 100 jaar later
Aan de hand van zwartwitbeelden uit WO I stuurden we onze fotografen op pad om deze
locaties anno 2014 op identieke wijze te fotograferen. Die twee beelden werden vervolgens
minutieus in elkaar gemonteerd. Het resultaat is verbluffend.
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Verzamelmap
Wie de originele oorlogskranten graag op een mooie manier wil bewaren, kan dat in de map
die speciaal daarvoor gemaakt is. Het is een kaft van 32 centimeter breed en 50 centimeter
hoog, waar de reproducties perfect in passen. Met een elastiek worden de kranten op hun
plaats gehouden, zodat u geen gaatjes hoeft te maken in het papier. Aan de buitenkant ziet de
map eruit als de eerste oorlogskrant, aan de binnenzijde zijn foto's van toen en nu gedrukt.
Maandag vindt u een bon in 'Het Laatste Nieuws' waarmee u voor 5,90 euro deze map kan
afhalen in de krantenwinkel.
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