
THE BELGIAN REFUGEES
As the Germans advanced into Belgium in early August 1914, 

many Belgian families fled their homes and came to Britain.

A committee was formed in 
Settle under the chairmanship 
of Walter Morrison. He 
liaised with the War Refugees 
Committee in London, and 
brought the first party of 
refugees to Settle from London 
by train on 29 September.  
A house in Kirkgate had been 
offered rent free and furnished 
by members of the committee.

The family came from Louvain 
– two married couples,  
the wives being sisters.  
On 8 October, the older 
children were admitted to 
Settle National School and so 
we know their names and ages.

Luis Sterck and his children 
Rene, age 7, William, age 9 
and Charles, age 11.

Charles Lembrechts and his 
children Bertha, age 3, Marie 
Barbara, age 7, Victorina, age 
11 and Julius age 13. (The day 
after his 14th birthday, Julius 
went to work in the mill).

The Sterck and Lembrechts families.

A newspaper article written in Flemish 
welcoming the Belgian people and telling them 

what was being done for them in Craven. 

The Belgians were told in their article that the sale 
raised 3,000 francs and an extra 300 francs were  
given as donations. Craven Herald 6 November 1914.

The people of Settle did their 
best to make them welcome. 
Funds were raised with  
a farmers’ sale and concerts.

At the end of October a fisher 
family called Martinsen arrived. 
They had sailed from Ostend in 
their fishing boat to Lowestoft. 
There were grandparents, two 
married daughters (whose 
husbands were fighting),  
a married son and his family, 
including a tiny baby, only days 
old. They moved into a house 
in Penyghent View.

Most of the refugees returned 
to their own country in the 
summer of 1915.

The school log book entry.

Settle National School Admissions Book showing 
the arrival of the Sterck, Lembrechts and 
Martinsen children.

 Onze Belgische gasten—die de bevolking van Craven even 
gaarne wil eeren als dit gedaan wordt in andere gedeelten van het 
land—zullen zeker gaarne eenige byzonderheden vernemen over 
hunne landgenooten in Skipton en in andere steden en dorpen in 
de ommiddelijke nabijheid, waar zij zijn onder dak gebracht.
 Men was in Skipton verleden Vrijdag grootelijks teleurgesteld, 
dat de plechtige ontvangst van de Belgen, die naar hier zouden 
komen niet kon plaats hebben. Doch dit was de schuld niet van het 
Commiteit, maar was veroorzaaht door de moeilijkheid om voor 
alle Belgische gasten een plaats te vinden.
 Ofschoon er Zaturdag plechtige ontvangst plaats had, waren 
toch de bewoners in grool getal opgekomen, om aan hun negen 
gasten, die to half vijf aan de statie moesten aanhomen, een hartelijk 
welkom toe te roepen. Honderde menschen dachten toen nog, dat 
de gasten naar het midden der stad zouden komen en daarom had 
zich eene belangstellende menighte langs dien weg opgesteld.
 Hunne telenrstelling was groot toen vernomen werd, dat de 
gasten, na ontvangst bij den Aarts-deken Cook en den Voorzitter van 
den Skiptischen Gemeenteraad, naar de huizen waren gebracht, 
die voor hen waren gereed gemaaht.
 In de nabij gelegen stad Settle kwam verleden Zaturday een 
groep Belgische gasten aan. Zij waren van Ostende, ten getale 
van achttien en bina allen visschers, die in hun eigen boot naar 
Lowestoft waren overgestoken. 
 Deze groote familie van 18 menschen bestaat uit de grootvader 
en de grootmoeder met twee getroudwe dochters, wier mannen met 
het leger vechten en een getrouwde zoon en zijne familie. Sommige 
der kinderen zijn zeer jong en een kind was sleehts enkele dagen 
ond toen het gezeldschap vluchtte.
 Een groep van negen gasten wordt in het nabijgelegen dorp 
Rathmell verzorged en nog een andere partij is in Clapham onder 
dak gebracht, terwijl twee gewonde soldaten door Mejuffrouw 
Carter, den Terras, Settle, worden verzorgd.
 De gasten werden, verleden Zaturday, door het Commiteit, 
aan den Statie te Giggleswick afgewacht, en in automobielen en 
rijtingen naar hunne bestemming gebracht. Een verkoop van vee, 
enz had verleden Dinsdag te Settle plaats onder de bescherming 
van den Boerenbond. Schapen, kalven, geiten, kippen en een fret 
en een hond, alsook boter, koolen, wijn, en andere zaken werden 
op de markt, onder grooten toeloop, verkocht voor het Belgische 
Vluchtellingen Fons.
 Vele zaken werden gehocht en teruggegeven, om andermaal 
verkocht te worden. Een haan Cracht 16 franken op en een hond 
40 franken. De geheele verkoop bracht de mooie som van bijna 
3000 franken op en met de giften die nog later werden ingebracht, 
had men 3300 franken.
 Een groep Belgische gewonden, die verzorgd worden in 
het hospitaal en herstellingsoord te Ilkley, bezochten Silsden, by 
Skipton, verleden Maandag namiddag en bezochten tevens vele 
werkplaatsen in de stad. Zi toonden veel belangstelling in de 
plaatselijke nijverheid. 
 Een der soldaten, die van Ostende komt, zeide, dat hij zijn 
vrouw en kind daar had gelaten en nog niets van hen had gehoord. 
De bezoekers zagen op hun tocht het portret van den Belgischen 
konig en dit wekte hun geestdrift op en zij prezen zijne Fboogheid 
als een klock en goed man.
 In het dorpje Embsay, bij Skipton, is eene familie van vijf 
personen gehuisvest. Zij kwamen gisteren (Donderdag) uit 
Draughton, bij Skipton, naar Embsay.
 De som van 2200 franken is in dit dorp opgehaald voor het 
onderhoud van die familie. 
 In alle andere gedeelten van deze streek worden pogingen 
aangewend om aan onze Belgische vrienden, de gastvrijheid te 
verleenen, waarop zij recht hebben. --- (Translated by Father T. Van 
Woerkom, Barnoldswick.)

FOR OUR BELGIAN
READERS.
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