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nroesten ziclL o1i gerege:lcle ti.l,lstippeu aanrnelden,
eî z,oo ze zicir triet aanboden, stelrle,ri ze zich aau
strengere straffen bloot.

De: burgerneesters rvel,lt.:rr ve.rlrntn'rlrtrtielijli
gcsteltl.

Toch vluchtten veel clienstplichtigt.n ovrl i1t.
fll'ens om die,nst te nenretr irr het lege,r.

Ilet afsclrulvelijkste \,rât cle i.lezettcrs o1r dit gc-
lriecl hebben uitgeclacht is clat zii rle dienstplit:h
tigen lieten aanbrengen cloor hun vader, hurr
moedel', hun vrouw, hun zuster.., (bekentlma
king van a April 1915).

Het is een beginsel aallgcnorucn tloor alle be,
schaafde uatiën - daaronder Duitschland onge-
twijfel<l iubegrepen - clat de rechtbauken zich
geheel zullen nntiro,uden oru de p.lichten tegen-
over de gerechtigheid in konflikt te brengen met
vaderlijke of rnoederlijke gevoelens. Men be-
schouwt het als een weerzinwekkende onmen-
schelijkheid een vader of een moeder te verplich-
ten om te getuigen tegen hun kind.

N" 46.

Ontgraving \'àn IgRaee Seriiin, rril lloorrrik, sr:ltlaat van tiet 2" karabiniers.
Zicht gell(lruen cip llet kerkhol van 1)uÏfel in liebruali lglti, or,,ergeclrukt met de iç.elwillon4etoestemming rran het gemeentebestuur' \/an Dlftel, Op cleze foto beirerkt n1e11, van links naar

r€ç115, naast cle twee u'erlçlieclen links : cle. ireer lriereis, grafinaker ; cle heer ôooiu, gerneente-
sekretaris van Duffe ;-de heer Vetberck, orlrl-burgemeêst"er van nuffet ; wiilen àe hàer Haesen.Verde'r rechts: Nfer'. \\tlr'e *9errijn, geboien Cappait, rve,lke hear echtg.ânoôt herkent e,n IXcj .Jlarie Hennard, halve zuster van dù gevallerie.-

. liaar in }3eigië, wanneer een jongeling zijn
iruis verlaat om zich bij het Belgische leger te
.gaan voegen, bevcelt de Duitsche overheid aan
rle ouders, den broeder, de zuster, den afwezige
aan te klagen ; in andere rvoorden de vader of
rnoeder - de moeder, ja, gij leest het goed, de
rnoeder,.* is verplicht haar zoon aan te 6rergen,
omdat deze zijn plicht vervult jegens het vaâerl
Jand En geloo{ nu niet dat zij zich bepalen tot
bedreigingen; verge'ten de Duitschers hun belof-
ten, hun bedreigingen komen zij getrouw na.

Te Namen hebben zij een groof aantal ouders
veroo,rdeeld, die schuilplaats vedeead haddm
aan hun zoon, na de inname der stad.

En niet tevreden die onteerende straffen op
te leggen + onteefend voor dege{ren die ze toe-
passen ** hebben zij ri I'a\6j de l'Ordre r gc-
dwongen ze openbaar te rnakeri.

< L'Ami de I'Ordre rr meldde op Z en I Junt
cle veroordeeling van een vader en eene moeder,
op0on10 Juni dsveroordeelingen vaneen vader,
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iwee moe'ders en clrie broetlers, op 8 en 9 Juli de
veroordeeling vân ecri vader en c,cnc moecleL.

Ër zijn voorbeelden gcnocg van <Lergelijke
veroor'deelingen.

De Duitschers hadclen cen lcger' \râlr spior)nclr,
om hen op te sporen, die <1e jongelingen ovcr tlc
grens leidden of de clienstplichtigcl z.elvc azrn rlc
soldaten over te levcren.

Een jonge man op clienstpliclitigerr ieeltijil
zocht den verdai-.hten lrersoorr op c'n deed zich
tioor rnicldcl varr valsche papiererr voor aT's een
vaclerlander clie vcrlaugde zijn plaats te gaarr in-
rremen aan het front. Als alle beschikkingen ge-
rnaakt wâren, ging men weg; zulk een muizenvâl
goed. opgezet, lc'vcrde sorns een aardige vaugst
va1l JOnge nlannel].

i{aar tegen dc enkelen clie men op die wijzc
ving, gingen er w'ekelijks honderdcn over c1e

grens naar Ho,lland.Tal van Belgen rvijddetr zich
aarr clczc vaderlands,lievende taak, ofs,choon zij
r,visten dat in geval van r-nislukliing .gcvangell-
schap in Dtritschlancl o,f cen kogcl hen rvachtte'.
Het moest gczcgd rl,o(deû, tlat hun bcste ruetle-
rverkers cle so,ldatcn varr.<1en Lairclsturnr warclr,
die de grenzen bervaaktcn crr clie, volgeus ceri
vastgeste'ld tarief, in geld of alkohol, de oogen
dichtknepen als onze miliciens voorbijtrokken.

Voor spionnen rroest rrcl1 oll ziju hoeclc ziju.
Zoo me'ldde nrcn :

< De direkteur en leden r;an het persone'el van
de < Antwerpsche gieterij r te Essen zijn ge-
vangen" genomen en nâar Antwerpen gevoercl,
omdat leden van het personeei aan eenige men-
schen beloofcl iradden hen over den elektrischeu
draad aan,de grenzen heel te helpen. Die men-
schen werlitelt eerst eenige dagen o1.l de fabrieli,
lnaar waren Duitsche spiorrnen. l

Als wij de D,uitsche krijgsraden behandelen,
zullen we ook van clit onderwerp meer hoo'ren,
want de ontknooping van vecl avonturen had
plaats op een terechtstellingveld.

Zoo brak 't nieuwe jaar L9I5 aan,en in 't bezette
land voegde men natuurlijk bii den nieuwjaars-
wensch deze wooldEn : rt N{ochten wij in dit jaar
van den vijand ve'rlo,st zijn >. NIen kon nog niet
vermoeden, dat de krijg zoo lang zou duren.

Den 1" Januari vaardigde kardinaal i\Iercicr
eEn herderlijkerr brief rrit, die nret de meeste bc-
langstelling aanhoord, ge'lezen en herlezetr wertl.

De aartsl-risschop begon rnet iralr zijn reis naar
Rome te herinneren, op 20 Augustus, om de be-
grafenis van paus Pius X bii te rvonen en deel
te nemen aan de verkiezing van Beno,it XV.

Te Rome verilam hij de gedeeltelijke verrrie-
ling der hoo'fdkerk en dtn brancl der Universi-
teitsb bliotheek te Leuven,tle vernieling der stacl,
de fusillade, de rnartelingen v'an weetlooze lrou-
wen, kinderelr en mâuren, claarna de beschieting
van Mechelcn.

De karclinaal getuigt dan, hoe hij troost il derr
godsdienst zocht. Verder handelt hii or,er rrader-
landsliefde en verduldigheid.

Hij vertelt hoe hij cle ruïnetr van }lechelet en
f,euyen en omgeving heeft l;czocht, die talriikc
geteisterde dorpen, en dat de aanblik r,an dit
alles zijn voorste{ling te borrcn ging.

Andere plaatsen van zi-isr diocees, die hij nog

riict lratl kuulcn bczichtigcl, ha<lclcl .hctzclÏclc
lot ouclcr:gaan, (orrrgevirrg valr 'f iencu, \tr'aver.,
I,oncicrzcel).

I)c kar<lina:r1 .lrclinricrt aan clc gcrralrgcrrt:u, 11c
gcfusilicertlcn, aalr cle clrariras <Jic wij irr hct ccr-
stc c1ecl hcbbcn beschrcvct. Iu zijn cli<-rcces allecn
r.,'ci'c1cu 13 pricste.rs of gecstelijken getlood.

tdii irceft ectr ber'ler,aart gedaarr naar het gral
van dcn lualtcl:.rat', cleu priuster r,an Celrode.
- Hij wijst rlatr clp tle tr-ageclie iri Naurur, fuik,
I. rr xcrnburg.

Eu darr \\ras cr zoovcel vcrborgerr lijdeu. Dc
aartsbisschop sprcelit dan <_rver lederigheid, o,ri-
derwerping aar Cods r,vil en b<lete doer:ing. CotI
zal J3elgië redden.

< 13e1gië heeft clen cersteu rang in de achting
der natie's verworven rr, aldus vangt Mgr. hei
tt'c,cc1e cle,c1 r'an :riju brief c.au, rvaa?in hli o-,,cr.
volharding c1r iijdzaamireid hanciclt, en r,lilu
hcrinnert hij aan onze o,nzijdighcici cn tlc ,naar--
borgctrde raogendheden. \trij moctcn rm vollrar,
rlirrg tooncn. Ifet nedetige .rro1k gcc,fl irct l.oor-
i-rccld. Dc vadcrlantlsliefric r.arr ,,rrs lcge r, tle.
hcldhaftighcicl vau onzcrr I{oirin!'-, vau t.rrize u,el-
l;eminde Konin.qin nroct tlc. bcvolliiug tot vrrcr.-
becld err steurr zijrr.

D'e kardinaal spoort clan tot lijdzaamheitl en
kaimte aân, en hii ri'ijst in 't biizoncler de prie-
stcrs op rlezen plicirt, \r.aaritr zij hun krrclcle-clie-
nen voor te gaan.

Z,ondag 3 Januari zou jn't biizonder een alge-
ineene becledag zijn voor Beigië en zijn geallieér-
11en.

Elken Zaterdag der u,'ee,k,lvas het aanbevelens-
u,aardig, een lijkdienst te ho.ucien voo,r de zie,ie-
rust oltzer solclaten. De noocl was groot. De
lrriesters ntoestctl in elke geltreente een hulp-
konriteit sticirten. De eerste zegen vân dén
rricnu'en paus was voor 13elgië ger,veest.

Bii den herderlijkeu brief is tlan eetr schrijrcn
van Beno,it XV gevoegcl.

Dit stuk moest clus in de ker-ken voorgelezerr
'n'orden.

\'Iaar de bezetter cluldde clit trict. Hij trachltc
clcrr moed onzer.bevoiking ne.er te halén, crr rru
tleze fiere brief... neen, hii kon er zijrr lrantlt,rr
rrict afhouclen.

Zoodra de IJrritschers, gcrvaarschrrwri tloot hun
spiutint:Ir, ntet het lit:staul r,al tlit trerclerlijk
sclrrijven lLekerrtl \1/â1'Ç1r, unlilârrren zij tlel karrli,
traal het r-erlof zich lter atrto uaarr rlc arrclete bjs-
sch<.lppen te bcgevel.'legelijkertijcl verboden
zii den l)astoo.r"s den l-lricl' aarr de parochiauerr
rnede te dee'len.

Zij gingen de strrkkcn zclfs uit de pasto.rieërr
u,eg'halen. De priesters r,veigcrden clen bezetter
op <1it punt te gehoorzatnten ell op 3 Tarruari wertl
lret begin van het herclerlijk schriiven van derr
lrreek-stoel \,oorÊt,,lt,zclr crt rn'el<te diepc oltrot:-
rirrg.

Von tsissirrg r,r,ilde tru aan tle geestelijkeu wijs,
ruâke"n, dat de karclinaal zelf verklaard had, dat
de brief rriet tot vooriezing was bestemcl, en hij
cr niet op aanrlrong, clat zulks geschiedde. Vorr
Bissing herhaalrie tlus zijn verbod varr voorleziug
en verspreiding.

Maar de E.H. Evrard, deken van Sinter Goele
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te 13russc1, veLtlorrr,r'cie dczc vcr.klarirrg iriet cn,
onr zcker te zijn, ging irii naal l,iecirclcl-1, lraur
ilen kardinaal ze7T, orn dc \\,:rrc' ioer-:-lLlciit vari hct
gcval te \:cl Ilclircn.

ll'cngevolgc I'alL lict lrezoc.li zorrd irii a:ur tle
pastoors: r'an I'llusscl cn orlgeving hcl \,olgcll(l
schrijven :

Brussel, I Jarruari i1)15.
tr{ijirhcer tlc Pastoor.

I1< kom juist tclug varr llcchelel.
]r".iettegenstaarrdc ht-,I gi:tcre11 (illt\ il|1lLII \-t1..

bod, wil cle kardinaal clat zijrr bricf t.oliic g.r-
lezen. - I)it vcrbod-schrift is irandig cn valscir.

rr lloch moncieling, noch schr1ftcliik hcb ik iets
teruggetrokkeir of trek ik iets tcrrg varr rriijn
vroegere voo,rschriften en ik protesteer tcgeii irct
geweld dat men c1e vrijheid nrijncr iiercler.lijkc
bediening heeit aangedaan. l

Ziedaat wat de kardinaal mii gccii<teercl ireeft.
Hij heeft er bijgevoegd : u l\Ien heeft a11es gc-

daan om nrij verztvakkiiigen te laten teekenen
van nijn hrief ; ik heb nict getcckencl. I{u r1-âcirt
men.mijn geestelijkhe'ic1 varr rnij te scircirlen rjooi.
haar te verhinderen urijn brief voor te lezen.

Ik heb mijn pliciit gedâân : rnijrr gcesteiijklieitl
nloet we'ten of zij cie hare cloen zal. l

Ontvang, I{ijnheer de Pastoor, de verzekering
mijner hoogachting.

(Get.) E. Ëvrarcl, deken.
Wat was er intusschen met l\{gr. Mercier ge-

beurd? In de buitenlands,che bladen verschenen
ciaarover de meest uiteenloopende geruchten, ter-
wijl de Dnits,chers beweerclen, dat de aartsbis-
schop niet in 't mins,t in zijn vrijheicl beleqrrnercl
lvas gewofdexl.

D'e w'aarheid vernerlen wij uit een brief van
tlen karrlinaal zelf, gericht tot zijn geeste,lijkheicl,
en lrridencl a1s volgt :

ilechclen, Zondag oncler het oktaaf van
Drieko'ningen.

Zeer eerlvaarde lIeercn en geliefde neder Terkels.
Clij hebt, rraar ik meen, het bericht gelezen van

het Gourrernement generaal te Brussel, bekend
gemaakt in de dagbladet, waadû verkondigcl
r.'ordt clat u de karclinaal aartsbisschop van Me-
chelet in het geheel niet gehincle,rd is gerveesr
in cle vrije uitoefening van zijn kerkelijk âmbt.D

Het blijkt uit de gebeurtenissen dat deze ve,r-
kiaring in strijcl is met c1e rvaarheiil.

Ilrmers op clen avoncl van den 1" Januari en
.geheel clen volgerntlen nacht clrongen so,lclaten cle
pastorieën binnet en ontnamen aau de handen
cie'r priesters of trachtten vergeefs va& haar te
ontnemen het herderlijk schrijven, en verboclen
tr, rnet rniskenning va r het bisschoppelijk gezag,
<1e voorie,zing rlaarvarr aân cle geloovigen oncler
bedreiging met zeer strenge stra-ffen die zouden
î'orden opgelegd aan u of aan urru parochie.

Zelfs onze r,vaartiighei<1 rverd niet geëerbiecligd.
\Vaut op den 2" Januari, zelfs v66r zonsopgangj
clat wil zeggen om. 6 uur in den morgen, gaf merl
ruij bevel rnij in den ochtencl van dienzelfden dag
rraar den gouverneur-generaal te begeven ten
eincle hem rekenschap af te ieggen van mijn
schrijven aan de geestètijkheid err het volli ; clen
volgendeti <lag verbood men mij te officieeren in
het Lof in r1e katherlraa'! '.rnn Antri'erpen ; ten

l;ratsie I'eriroori urcn nrij orn vrijelijk naar cle ari-
iirl.e Ilcigische l:isschoppcu te gaan. Â1s staats'
l;rirgct, zielehcrcier cn 1icl van het heilig Iiollegc
rlc'r Karriinalen, verklaar ik clat uure Lechtcn, bc-
rrrildc lrroc'ders, en cie mijne gescho.rrden zijn.

\\r'at rncn ook bclr'eerd irebbe: c1e ondcrvindirrg
lrcelt rri- gcleerrl dat gecn cnkel gevaar van oI)-
stand ujt dat herclerlijk schrijven is, oirtstaarr,
rnaar clat hct veelcer grootelijk zal bijriragen to,t
rle i<almcering cier geuroccleren en de oprrrbare
gelusthcid. fk u'clsch n geiuk rlat gij tre t vastirc'
r-:rclenhciil etr zachtheici uw plicht lLcbt gcrlaar.
Biiift claar-aan getrotl$/ nret ee11 mannroechg trr
vreeclzaam hart, u cie woorclen herinncrcnii
ll'aarin ik rcc<is gc'lieel en teu volle miin gerlacirtc
hcl; biootgeilegrl : t Wees,t tegelijkertijrl dc bcste
bcnakers tlcr vaticrlanclsliefdc en t1c stcrrnpihrerr
ticr opcnbatc lust. r,

Voo,r het overige : tr Weest \'urig van gcest,
di.ent den l{eer, lveest blijde in cic iroop, lijclzaam
in cle veldrukking, rrolharclencl. in het gcbc(i,
rnedeclcclzaam vool c1e behoefteir rier heiligcrr. r,

\rergeet mij nict, smcek ik u, in utvc gcbecien ;
ook i1i vergeet u niet. Laten rvij ailen g;ezanicn-
iijk irtirig vcrcenigcl cloor clen band van broci.ler-
lijke liefde den bisschop, de geestelijkheid en het
geloo'vige volk den lIeer aanbevelen, u opdat
a11en hun plicht mogen kec.rnen en de kracht mo-
gen bezitten hem teù'uitvoer te blengen.l

Uw zeer to,egenegen in Jezus Christus,
D. J. Kardinaal Mercier,

Aartsbisschop van Mechelen.

I)eZZ. ËÊ. HH. Dekens worden verzocht ver-
slag uit te brengen omtrent hetgeen gebeurtl is
iri c1e lrarochies van hun dekenaat.

\.I1. * I,eilen r',er ge'estelijkheicl hebben ge-
tltircnrle ecrigel tijt[ 't burger.qcrvaad geclragen.
I,rLat a1len van riit oogenblik af hct kerkcliik ge'
rvaad urec-let aarutenren. (1)

(lv.g.) D. J.

De herderiijke brief rvertl toch vool'gclezcrr,
D'aat, waar de Drritscirers irct str-rk lveggehaaitl
hadclen, kreeg meu ai spocdig eerr nieurv exem-
plaar etr btacht men ltet s'chrijrten ct'erieens tet
kennis van de geloovigeil.

De brief wercl in riruk en zelÏs getypt door het
gansche lattd, eri, insgelijks' ze'er sne1, ot'er de
g'renze11 verspteicl. De black'n van geallieert-le en
nerrtrale rijken tleeltlen henr tueé,en gtrirsch Iitiro-
jrir vcr:nanl hoe het lijdclijk verzet rler tselgen
zich be'lichaamde in' hun aartsbisschop.

\\re zullerr verder in ons s'crk noq op tle roi
van katclinaal }fercier rvijzen.

Voor 't vcrspreidell van de,n herdertijkcn brieî,
liep menigeen veertien clagen gevangenisstraf op.
Bij den drukker Dessain te Nfechelen werd een
huiszoehing geclaan err c1e solclaten sloegen cle

daar aangetroffen exernplatett aan.
De s.eurinaristeu, clie rlet c1e kerstvakantie naa(

huis gingen, hadden een groot aantal nummers
op rlcn buiten \'erspreicl.

(1) Deze briei rt'as in 't Latijl. \\rij geven lrit-tr
de vertaling tlit : X{assart : u Belgiê's vetzet. ))
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Dc graa.f de talaing.

xx\rfi.
IN BEZEî BEtclË en NOORD"FRANKUJK

(Vervole.)
Francshs on Vlaamsche uitgiewokonon tc Srus"

sel. - Duitsche dwingelandij. :* Do belastin$
op de afwezigen, .* De aanhouding der gravln"
nen de Jonghe dr'^A.rdoye en yan Msvr. Carton
de Wiart. * Moord te Corte'rnarch. * Werk-
dwang te Eeliloo, Luttro en Mechelen. *-
Mechelen afgesloten. Do keizerin vatt
Mexiko. - De Duitscherc in Noord.Frankrijk.

Brussel werd in Januari 19L6 nog aaû gtooterê
bepro,evingen dan de zijne herinnerd.

Den 23" van clie maand kwamen bij M. Vcn
Goubergen, deken van Saint-Servais, te Schaar-
beek een geestelijke err ongeveer honderd zijner
parochianen, bannelingen uit de omgeving van
Arras. Ze haclden niets meer. De Duitschers had-
den hen op hun dorp verzameld, naar een station
ge:.lreven en daar in waggons gestopt. De treiu
reel heen, stopte clikwijls, en dat duurde 48 uur.
Einrelijk bleef hij staan. Niemand keek naar de
.1i1ag llgvsnsn om efl deze kregen eten noch
.'r]ren.
Ëin'elijk waascle de pastoo.r het naar buiten

. trr,,:1en cu een officier aan te sprekea.

Deze wist niet, waarvool: metr die ,Ê'ranscher.i
herwaarts gestuurd had en sprak op onverschil'
ligen toon:

< Gij zilt hier te Schaarbeek. Gaat maar lr.aar-
ge wilt, l

fr)n rlaat' stonclen ze nrl varl ailes 'r:eroofcl. -lIerr
lJezorg(ie cie ongelukkigen eetr schuilplaats in eetr
noevc cler Jerusalems raat.

Latet rrermeerdercle hul aantal. Vro.rrwen en
mannen boven cle weerbare jaren kregeu nader-
irarrcl toestemming over flollanr'i nâar het otrbe-
zette Frankrijk ter vertrelrken.

We zul1en verder beschrijvc-rr hoe tcgen 't einde
van den oorlog groote scirarerr bannelingen uit't{oord-Frankri.jk 

naar ons lanri tverden gevoer<l.
B,russel ontving echter ook cigen lanclgenooten,

ongelukkigen van de IJzerstreek, iieden \ra1r
iiessen, Woumen, en anciere dorpeir, u'elker lij-
rlen wij beschreven hebben.

Zoo zag lren op 5 Februari tle rrrannelijke be
vo'1king van l{idclelkerke aankomen. De vtouwen
cn kinclcren hadden gincier ruoeten blijven. Dc,
Duits.chers beloofcien ze nâ tc ze.nc1en, rnaar: de
ongelui<kigen wachtten te vergr-'cfs.En dan waren
er in cle hoofdsta<L reeds cluizenrlen ongelukkigen
van Aarschot, Denrlermonde, I,euven, urt de ver.
woeste clorpen van Luik, J{ame,n en },uxembrrrg.

Zwaardet we'rcl c1e hand van den bezetter, dic"
geen gelegenheicl liet voorbijgaarr om zijrr mee-
sterschap te laten gevo'elen.

Zoa wercl op 16 Feil:ruari irr de paroctiiale kerk
van St. Gilles een uitvaartmis gehouden voor eerr
Belgiscb soldaat. De katafalk trvas met de Belgi"
sche vlag bedekt.

Duitsche soldaten stormcleu het bedehuis bin"
nen, zonder eerbied voor de heilige plaats. Ze
dreigden met den revolver en eischten, dat dc
vlag weggenomen zou worden.

De pastoor protesteerde daartegen. De dekora"
tieschilder Jan Van Hoeck stond bij de baar en
riep met luide stem : < Leve België ! l

De Duitschers werden liierdoor nog woeden-
der. Het volk drong op en er hadden botsingen
plaats. De toestand was dreigend en er zou zelfs
bloed vergoten kunnen worden.

De advokaat Hirsch gaf zich daar rekenschatrr
van en beklom den kansel om de menigte tot
kalmte aan te mânen. Dit hielp en de rust keerde
terug, mââr Van Hoec-k moest mee naar c1e kom"
mandantur.

Een officier ondervroeg hem naar't gebeurde,
en toen de aangeho'udene hem woeg, of men de
ba.ar van een D,uits,ch soldaat niet met het na
tionaal vaandel bedekte, arr.twoordde hij treventi
smd.

r..Waarom weigert gij o'ns dan ditzelfde recht?'r
Die fiere waag ontwapende den Duitscher,

welke den dekoratieschilder liet gaan.
De po,litieagenten waren verplicht de officiererr

te g'roeten, en dit werd echt Duitsch geregeld,
met welk gebaar en in welk een houding dit
mo,est geschieden. Agenten kregen straf, omdat
zii op nalatige wijze salueerden.

Pastoor Cuylits der kerk van Onze Lieve
Vrouw Onbevlekt Ontvangenis te Curegèm,werd
tût zeÊ maanden gevangenisstraf veroo,rdeeld, om
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-\Ier-rour,t' Ëdaond Carton de Wiart.

jonge lieden, die naar l{ederland wildea gaan,
geholpen te heblren.

flen stelde hem voor de straf af te koopen voor
1f-[]0 mark. De priester weigerde, maar zijn paro-
chianen brachten het geld bijeen.

Van wet en recht werd geen rekening gehou-
,len. \-og een staaltje.

Iierr 26" Maart gelastte de bezettende macht
aan c1e stad Brussel de wegen naar Leuven en
]Iechelen te herstellen. Het gemeentebestuur
liet rl'eten. clat die rvegen niet onder zijn beheer
rraren, daar de eene de provincie en de andete
rlen staat toebehoorde. De stadsingeaizur meldde
bovendien, clat cl.e banen nog goecl- in orde wareu
voor voetgangers.

I{en begrijpt de ironie van dit antwoo'rd. W'ie
tar et anders over rijden dan het D'uitsche leger?

De Brusselsche overheden wezen er dus op, dat
het tegetr cle Haagsche Konventie was', hun te
verplichten rverken uit te voeren ten behoeve def
troE)en.

De Duitschers antwoorclden, dat ze nu geen
rechtskwesities behânclelden, doch'gehoorzaamd
u,ilclen wo,rde'n. Brussel weigerde toch en kreeg
tiaarvoo'r een boete van 200.000 mark.

Ook het beheer van wegen en werken wilde
evenmin clen arbeid verrichten eî om die reden
wercl de ingenieur Macquet ontslagen.

Ilet n'as den bezettq een gïuwel, dat veel
Belgen het lancl verlaten hadden. Hij wenrchte
l*ooral de welgestelden te do,en terugkeeren.

Jean ÏIassart zegt hierover;
ru Kon mer hen slechts dwingen tot terugkeer.

{)nze vtjanden aanvaardden met geestclrift een
onge'lukkig voorstel '- gedaan door zekere gc'
meentebesturen, clie 't onmiddeliijk daarna r'veer
terugnamen - dat hierin besto,ncl, clen afwezigen
een bijzondere belasting op te leggen, gelijk aalt
tienmaal hun persoonlijke belasting. De gemeen'
tebesturen die het idee c.lezer heffing hadclert
reopperd, werden onmidrlellijk gervâar clat dit
onrvettig was, mââr baron rton llissing greep de
:reiegenheid aan die henr gegeven rn'ercl om de
uitgewekeren te treffen. Orr 16 Januarl liet hij
een besluit uifvaarrligen aangaande de a toege-
voegde buitengewone belasting te betalen doot
cie afwezigen r r de belasting betrof slechts dege-
nen clie een zekeren welstand genieten. rr

Dit bericht wekte onder veel uitgewekenen
groote ontroering. Ta1 van dezen, vreezend, dat
cie D,uitscher hun goede'ren zou aanslaan, ver-
lieten clen vreemcle en keerden naar België terug.

De D,uitschers wilderr bij cleze belastine de
tredewerking der beambten van het ministerie
van geldvrezen en die cler qemeentebesturen.

Deze laatste van Brnssel en voorste4en orote-
steerden, zeggencie, dat zulk eel belasting on-
vrettis wâs, daar elke burger persoonlijke
vriiheid bezat.

D,e l:ezettet antrvoo,rrlde, clat hij cle belasting
biilijk achtte, rlaar de rijke uitrewekenen de
larten det bevolkine moesten helpen clragen

De helft der belastine zou voor het gotrverne-
mEnt-gene,raal en de tweeÂe helft voor de se-
meenterr zijn, waar de afwezigen woonâen. De
belastinE kon c'ern.l wotrlen on 1 Anril. De hui.
zer van hen, tlie in <1en rtteemde bleven. waren
ta. 1rg3c'hikkinq ltxn <le soldaten als kwartier.

I),e ambtenater \/an Ë6f â6121fc.'r-nent rran finan-
eiën hetrristten insceliiks ,re e'el;llghei.l van zrrlk
een maatreç-'el. doch <1e Drrifsehers slo,eEen daar
qeer ncl't on.De onderhandelineen sleepten r,'oort
tot 20 Maart.

ITet c'emeentebesttrrrr var Rrrrsçel wer<{ fiet..
haaldeliik aansesûoor,'l rle tiisten der afwezisen
orre( te leoeeî. doctr weioerre telkens. De bezet-
ter drelqde toen zelf te handelen.

Van cle vele aanlro'rrrlinsen die inttsscheï ge-
schieddetr om allerlei reâenen, moete'rr wii foch
ûoE rrewaq rnal<en varr die der crfarrinnen Ï[é1ène
en Vale'ntine de 1o'nc'he r1'Arnove. (1)

I)eze dames wanâel.ten bii rle Naam*nh6 p66f
toen o't-,r eerirle metets I'an hen. rle T)rritsclte off'
cier. c.raaf Wolf von Metternich in de tram rvilô-
stahDen.

f)e ovefste keer.le zjch eensl<laût om err he.
qree'rde tle woot,len rrs,ale Prussietri (vuile Pruis)
vcrstaan te hehherr.

l{e.iuffer Hélène c1e ToaEhe die toetr 16 iaar
(au.Î was, et haar grootmoedcr, vervo gden hun

(I) In het tijifsverbanrl s,nrehen wii naîtrrrtliiË
na<1er over aanhoudingen als dievan Miss Cavell,
Gabrielle Petit, e.a.
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\\'cg, 1lIâar cle officier riep ecn sol<laat etr vol.gr1e
dc heicle darles.

\''erstoorcl over clc lrou<ling van clen officicr.,
't.ai hct rneisjc tocn en goerl t,erstaanbaar :

rr l)aar is nog eelr vatr rlie vuile pruiscn ! l
l)c ove'rste ltcrral de n so,lrlaat haai. aan te

Itt'ttrlcrr.
IIcj. ITélènc tle Jorrglrc rvcigcr-rlc ruct cen sol-

<laat rncc te gâal. \/on Mcttcrnich ste.lcle darr
voor haar in ecl arrto naal cle kontmanclântru te
.qt'1e iden.

,r Ik x-cigcr lraast u in ccit I)uitsclrc âuto tc
gaan zitten rr, kloirk lrct antwoorcl. ri Vrii cn tc
voct za1 ik u volgcu. l

I)c clârne-c nroestctr clarr rroo,r cctr kr.iigsraarl r,er-
sci.rijnen, otrdcr ltescirrrlcliging hct Duitsche leger
i,t lccrligrl te lrcJrlrcrr.

()r'avin Valertine lvas ?tl jaar ou<l ; dc Duitsche
l<rijgslaar'l lict lraar gcilurenc'le cerl r1r1r voor zich
ritaân. De rcchtbank bcstonrl irit tlcrtig officiercu,
tlie voor de gelcgcrrbeicl lrul bcste lrlunies liacll
<lut aiiiigctrokkcn, crr,tocrr de llc,lilaagclcn om het
dcl.:or-rtrn .glitniacirtcir, u'as r1e inaat vol.

llei. FIélèrrc r.lc, Jolghe t,cLrlrtot il tr:aarrdctr
.qcvair{lctiisstlaf cn haar grooturocrlcr tot l- nr:rarr-
rlcn r-cLcorrlr:el<l t,ri lrciden naar rlcrr kcrkcf ttr
Âken g<:r'ocLrl. (l)

Een aanho,uding, die vccl opschilclding u.ektc,
uias die rran l{evr. Carton 11c \\'ial.t, echtgenootc,
vau den niiiristcr van jnstitie, clie cvenals lle-
vtotl\r,r Pou1lct, cclrtgenoo,tc van tlctr rninister varr
kttttsten err u'ctctrschapl)en e11 llevrou\,r' cle ]lro-
queville te Brussel was gebleven.

Mevroun, Carton de Wiart bicef in het hotel
rran het nrinistcrie l,vollen ofschrxrn 11e be,zettcr
er een s'acht ha<l geplaatst.

I)err ,1" llci lirl'anr cen patroclic een huis.zcle-
king doen eir alle l)apieren doo.rsnuffelen, maar
zonclcr gerrolg.

Iienige ciagcrt latcr $'cr(l (le <laruc cchter ailrr-
gchouclen, o,nclcr bcsr--liulriigirrg', l-lrie{urisseling
rrtet den vreenrrle gehoucle'n cn het herderlijli
schrijven van karclinaal llcrcier verspreicl te
hebben. Zij'n'er<1 tot clrie maanrlen en half gevâ11-

.r:;eniss:traf r,eroorrleeld en naar l3criijn gevocrd.
Na eeoiçTel ti-id n'crrl. zii, c1alli aan hooge invloe-
r1en, in vrijheid gesteld, o,nder rzerbod nog naat
België terug te keeren. Zij beeal zich toen naar
ï-e Hârrre.

De bezetter begon nreer burgerbioed te eischen.
Zoo verspreiddc irij begin Juui eerr plakbricf

rloor 't 1anr1 , nret clc namen vâll l)crsonel1 l1it het
Luiker-lanii, clic tcr clood vcrooLtledld waren, om
irrliclrtiqp'crr o,rter- de trocpcnbeurcainqen aall dc
.5lca1liccr11crr tc lrcl;bcn \rclstrclit. ITet rl'aren r

Ln11i*c I.'Lrrra\', I,uik ; Tcal \,tictor llorrrseaus,
l-rri1; : ir.1cs I)cs,chcttttcr, I-riik ; Pctcr Pfeiffer',
Ilaut-Pré; ()scar T,eiarq'c, Statte; Jrrs,tin Leirdets,
I-irik ; François Ilarthélerni, Glir,c.qrrée ; Charlcs
Sirrrcn, Narnen.

(l ) Naar Gille, Ootrs, I)clarrdsl:eere
tyiiante rnois cl'occrrpation allemanclc. l

llaar over cle blo'edvo'nnissen cler krijgsraclerr
Irrrr.rlclr \1'e tcr gelcgener tijcl meer.

Niet rrincler opschudcling verwekte in Vlaan-
tleren c1e moord op den kuiper Van Damme tc
Corternat'ck.

)3ij clen intoclrt was pâstoor Blaril<a, een flink
zcstigjarig man, <1ie goecl Duitsch sprak, derr so:l-

daten tegemoet getrokker el1 pleitte \roor zijll
t1orp. Hij hceft he'e1 r,vat geschillen uit den wcg
gcnrimcl en nrel1iger1 tlr.ist gesust.

llaar mct cler.r oncletpastoo,i Barra vver<l hij
vcrantu,oorclelijk gesteltl vooL tle rtlst te Corte'
nlarck.

Gelvillig elr moedig naru dc ccrwaardige gees"
tclijke die taak op zich.

De kuipcr Varr D'amme, cerl âlorn geacltt mau,
hacl een zoon bij 't leger, voot den oorlog
trcin-ko,nduktc'ur. Sedert 't begin rler vijancle-
lijkhecierr vernam cle vacler ttiets trteer van cle:rt

iorrgeling.
't Ver<lrict clrukte hem nccr. Zijn eenige tloo'st

\\'as nog 't gebed.

Zcl<et'en artoud begaf Yatt 
'l)attrtnc 

ziclr ttaat'
ccrr l.:apclletic o1l ticn \rre.q \ialr l{an<lzetme, ttraar
r'lai.- bij rle gemeente.

Irr Vlaarrdctcrr hceft rnclr vcle rran tlezc'birl
l;alrc11en... Err menigmaal kotuen lrr',2.u'aartlctt
\rit11 geilroecl claar hun hart rritstortefl.

O, toen rle kanonnen bij I'uik bulderclen, hc:[r-
lrctr ue zoor,ccl \/rou\j\/e1r ett rncisies in en t,or.rt'
rlic katlcllctics gezicn. Tn stoet trokkcrr zc cr'

sollls hcc1r, smeekclrd r,oor het leveil van dc gc-
licfclen in den strijd, rustc. zoeken<1 \'oor 't zoo
bezu.'aatcle gemoecl.

T)'at c1eerl rlien arrond ook \rarr Damme in het
1<ape1leke te Cortemarck, $'aar een ourl Onzc
I,ier;e \,''r'ou'iruke stontl.

Hii hari trvee kaarsies merlcgelrracht, z.ette cr
aarr rl'ccr-sz-ii<1c 1t211 't beeld ccll crl otrtstak ze tet
ccrc \râ11 11c I'[occlcrrnaagcl.

Ën met t1e gcdachten bij zijn jnngcrr, rlicn hij
zo,o kio'ek err gczo,ncl ten oo,rlog lrail zien trekkcrr
cn vân r,viens lot hi'i niets wist, las hii cen ktuis-
geberl.

Da-ar nadertlen Duitsche soiclaten. Ze zagen de
kaarsjes. Dat rvas spionnage !

Van Damrne gaf teekenen aan cle verbondenerl.
I)e ve,rbonclenen lagen 15 km. van daar... Eu

rru moet-merr goeid rÂ'eten, clat <le l<apel met haar
acl,..termurrt, ccn blinclen nrtlrrr, naar cle ziide rrat
rlat zoo rter rzerrr'-ijr.le,rdc front staat cn nrct tic
opcning rlaar 't bezette cleel r'an 't lancl.

D'us rlc kaarsjes konclcr.r ook aile.en rtal 't l.re-
zette r,leel gczien u'orclcn. Ilic o,nschultligc kaars-
jes, offct van eerl bczwanrrlclr, angsti.qcil vâdcr'...
offer, rvaarvoor .se cerbiecl hebt, rran welke ovcl'-
tuigine ge ooli zijt.

En of \'rarr D,amme ooli protesteetclc, het hielp
rriet. Hij \\'erd wcggeleirl, hij \\'âs een spioil... c11

u'erc1 gefusilleerd....

I)e rust, c1e or:cle op t1c gemeente was verstoor(l.
Die bidclenrlc ria<ler ;hacl r'erraarl gepleegd. \À/cc
dcn gijzelaars I

t Cin-
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De beicle geestelijken nroesten naar Duitsch-
larrrl. (i)

De f)rritsclrers begonne6,rok ul .r,roeg ntct
ncrkchvalrg, al t'as de tijd der schande.lijke dt,-
l)ortâties lrog nict aangebrol<cn.\\re zullen eenige
tliet gevallen rnerledeelen.

I'it Eckioo eu otngeving eischte tlc lrezettt:r
tlerkliecien voorLet front. Dat wasin April 191 5.
Hii içilde tirnrnbr.lier'len crr metselaars hebben.

I-)c oirgeroelrencn n'eigcrclcn te kornen en \rel'-
dcri rlan cloor militairen rrit hun woning gehaalcl
r:tr irr cen lokaal veree,nigci.

Zcrkererr morgen voerde nrcn heu traar: het sta-
tirrn. In ecn oo,genbllk zag het lileirr voor dit ge"
ixrtrn. zwart iran vo k, clat tierde en dep en alclrrs
tcgen dezer r,r'illekcur protesteer<le. Solclaterr
tllcrten de rrtorlu,en cn moedcrs cn niet geroepell
lrrrrgers tcntg.

Knnrmandntrt r\egcdi verschcen cn kreeg r.trn
('en \irollw een lilop met cen klo,rnp op het hoof<i.

l,Ien moest echter voor hct gewelcl ltezwijkerr.
j)e opgeëischtcn werclen naar de omgerrin.q van

i )i lisrrr uiclc gebracht.
De sta<l krc'eg voor <1it vcrzet een straf : cle

i:trlgerii uroest ecrrigcn tijcl binnensiruis blijven.
Andcrc I'i1iel<cur o'penbâarde zich tegen hct

s1)oor\,\'egpersoncel. De bezetter begeerde uitge-
breider treinverkier. Dit was onvoldoende. De
ri llrankfurter Zeitung r van 16 Februari 1915,
kloeg claarover.

IIier en daar, zooals te I,uttre, stonclen honcler-
rlcn iokomotievcn c.lie op herstelling wachtten.
'.lIaar cle nlannen rran hct arsenaal $'eigcrclen ee11

l-ranc1 rrit te steker.r. Ze rvisten immers wel, dat hct
rlatcriaal cloor hct Duitsche leger tegen de eigen
broederen zou wordelr gdbruikt, a1 beweerden de
Duitschers van neen.

Notabe'len stijfclen het veLzet cler arbeiders en
onrlersteunclen her geicleliik,orn te kunnen levet
zoncler arbeicl.

De r.ijanci vernâm tlit en hielcl een clertigtal
rlict notabelen aan te I,uttre en te Nijvel, hopen-
r1c alrlns hct r,erzct te brekerr. Ook oefenclcn hij
tlluk rrit op cle .qcmcentebestuur.

Bij Jearr f,Iass,att in het reecls aangehaalcle,
goccl gedokurnenteercle bo,ek lezen we :

rr Men verplichtte <le gerneurtebestnren cler
omgeving van Lllttre een bekenclmaking aan te
plakken, waârin cle lr.erklieden werden âânge-
rnaanr'l iret werk te hervatten.

Gerneente van Pont zi Cclles.
Bericht.

Op bcvcl clcr Duitsche militaire overheicl
lrrcngt het gcnrecntebestuur rran Pont a\ Cclles
tcr kqrrris valt clc rn'crklieclcn clel Staats-rn'erk-
1 
rl a atsct cle algemccne arbeiclsr,:oo.1'\\'aard en voo,r-

a.cstcl('l rloor de l)uitschc overheicl :

l" Dc wcttclt \rcrricllt in c'le n'erkplaats znllen

(t-) \:olgens ccrr antlere Jeziug zou \rall Danmc
lr.r'rrroo.r"r1 z)jn in ccn stal cloor Duitsche,solclatcn,
rlic hern beroo.ftierr cn \rerzonnen cle militairell dat
r-crhaal vâ11 spionllagc. Pastoor Blanka, clie latcr
lraar Brussel en bij clcn wapenstilstancl naar
Corternarcli tcmgl'kecrde, cleelde ons mee, clat rlc
Tl u i tscl r e lionr man clan t elk on clerzoek wei gercle.

alleen het herstel betreffen van het materiaal dat
bestemcl is rroo'r het verrroer van Belgische rcizi'
gers en gocderen.

2. Hel. gcmcentebestuur zal aanteekening hou-
tlcn van de namen cler rverklieden en hun verant-
i,r,oordeilijkhei<1 tegeno,ver den Belgischen staat
rlekkel met de r.erklaring dat zij voor geweld
zijn beznteken, zooals rzan heden af aan bewezetr
is.

i':1" [n het algemeen zullen de loonen,uitgekee'rd
naar gelang der bekwaamheid van. de werklieden,
rneer bedragen dan vroeger, ten einde hen in
staat te stellen zich op eigen kosten tegen ziekte
te verzekeren. Niettemin neemt het D'uitsche be-
stuur cle kosten van geneesheer sn apotheker op
zich in geval van werk-ongeschiktheid, neemt
Irct aan 't beginse'l van schadeloosstelling zooals
tlat in Duitschland gebruikelijk is.

l' fnclien deze voo,rwaarden door cle werklieden
worden aanvaard, zullen cle gwangenen onmid-
clellijk \\rorden vrijgelaten en de inwoners zullen
rvorc.len vrijgestelcl van het verstrekken van on-
<lerko'men, vurlr en licht aan 300 nieuwe Duitsche
-"r,erklieden en vân het onclerhoucl van 140 uhla-
lren en hun paarderr.

5o De uitbetaling van ondersteuningsgelden
aa1l de werklieden van den Staat die niet gerekwi-
reerd zijn, zal wo,rden verzekerd doo,r de Duit-
sche o'verheicl.

De Gemeenteraacl.
Aanrvezig: dc heeren Francotte, burgemeester;

Goo,vaerts en I,oir, schepenen ; I,actoix, Delan-
rrol', Terasse, Ifanon, Rousseau, leden.

Oncler de beloftEn gedaan aan de s'erklieclen
zoo zij toestErnden om te gaan werken tegen hun
vaderlancl komt ook voo,r de in wijheidstelling
dcr gevangenen. IIen ziet clus dat 30 notabelen
.gevanÉJe11 worclen gehouclen orn \À'etklieclen te
<lwingen arbeid te ve'rrichtcn ten bate van
I)uitschland.

To,en men zag dat c1e werktuigmakers volharcl-
<lcn in hun weigering om te'uverken, veroordeelcle
men <1e gevaxgenen to,t straffen opklimmend tot
<lrie rnaanclen gevangenis ; vervolgens zo,ucl rnen
als rr bestuursmaatregel l een hunner, derr bur-
gcmcester van l{ijvel, naar D,uitschland.

\Vat c1e werklieden betreft, merr sloot hen op
in waggons blootgestelcl aan de volle zon op het
station van Luttre en behanclelde hun gezinnen
op onmcedoo,gende wijze.

D,crr 15" Mei verscheell een nieuwc aankoncli-
ging :

l,larragc, 15 ]Ici 1915.

f)c' Duitscle officie'rerr hebbcrr aan cle vrocgcrc
rr,crlilieclen van hct arsenaal van Luttre bekenc'l
gcnraakt, clat zlj vo,lstrekt niet gedrvo,ngen zullen
l'orden om te \verken voor het Duitsche leget,
cn dat hun arbeid alleet zal dienen om loor de
Belgische trevolking het ventoer vân reizigers efl
.qoecleren te vergcmakkelijken.Al wie cle oprecht-
heicl van een officieele Duitsche aankondiging in
trvijfc'l zal trekken za1 lvorden vervolgd, en zij
rlie blijven rveigcrerr oncler D'uitsch toezicht werk
te ve,rrichten noodzake'lijk in het belang Van het
Belgisch r;olk, stellqn zich bloo,t aan de kans oû
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. Gr.avin Hé1ène d'Oultremont, eeR del
voo,raanstaande dames, die het vluchteiingerr

werk in Engeland verzekerclen.

te worden gevangen gezet tot het einde van clen
oorlog en misschien zelfs nog daarna.

(get.) Baron von Hamrlersten-Loxte1l,
Kapitein, Chef van 't bataljo'n.

IIen trachtte dus de Be'lgen te doen gelooven
daf, zij konden vertrouwen op het woord van een
D'uitscher.Dit was natuuriijk vergeefsche moeite.

Wat deden de Duitschers toen? Zij zonden r7e

werklieden naar D,uitschland, naar het kamp van
Senne. Daar slaagde men er in door siteLselmatige
to'epassing van ontberingen en slechte behancle"
ling hen aiek te maken en hun tegenstancl te
breken.

Wij drukken er dus op, dat dit al1es gebeurde
in begin 19,15, en nog maar een voorspel was lau
de zao hate'lijke en schanclelijke deportatie 1ater.

Voor het arsenaal van }Iechelen vro'eg de be-
zetter 50û werklieden om het spoor$Iegmateriaal
te herstellen. Deze weigerden te komen en so -

daten gingen daarop naar de aangeduide'wonin-
gen. Ze brachten de werkiieden naar het arsena rl,
maar hier volhardden de Meche'laars in hun ver-
zet ert kruisten de arrnen ; zoo ftoest rnen hen
wel laten gaan.

De go,uverneur-generaal kwam rttl met ee11

nieuwe bedreiging,
'Wanneer de 500 werklieden zich op 1 Juni, dee

morgens om 10 uur niet aangcmeld zouden heb'
ben, werd. het verkeer van llechelen stop gezet,
zoodat de stad geheel afgezonderd zau ztjn.

De werklieden gaven niet to'e. Zij n'ilrlen niet
rn'erken voor den hezetter.

Ën het verkcets-vcrbor,l werd uitgevaatdigd en
luirlde aldus :

a) De spoorrvegoverheden z.ullen alle verkecr
beletten van personen cn reizigers vertrekkenrl
l'an of zich begevend traar r1c statit.rns gelegeri aarr
dc iravolgetr,le lijrrt'r :

lIe'chelen -\Veertle ;,ùI er'lr elen " ]Jno rtrt ree.rbeeli ;

llechelen:St. Kathcliine \Âr-ave r ; Mcr:helcn'Ca-
pe1le op den I3osch, dc cindstatio.ns inhegrcpcl.

Hct za1 elken burget', onder straffe, verboclen
zijir gerroerrrde stations te betrede'n.

b) Alle rrerkee r \iâr1 rtagens (1,rerso,neti e1r

vtachturagens), fictsen, autos, buurtslxrreu clr
sctrepen, zelfs in transito (uitgezonderd d(xrlvaart
van schepetr) is verboden in cle streel< gelegetr
liunen c1e brug op den straatlveg naâl' l)rrffc],
rle ôlethe en cle Rupel sttooanafl,r'aarts tr.rt aao rlr:
s,amenvloeiïng rrret c1e vaart vatt lJrttssc-l,t1e or-,stc'
lijke ocver van ltet kana:rl in zrrir-lli'araltscltt:
richting to,t VcrbranrJe Brug. vert',rlgclrs tle u'e-
qclr valr Ëppegerl , Hlcu,vt, \\:ii\pe rrrJl'ics, ï1et.tls-
lreicle, Carupelaar, ÏJoortlrteerl-reck,' RvrtLctratrt,
\Vurgnes, Peulis, -Ftroogstraat, O. 1-. \/. $.'avet',
Buekheuvel, Berkhocri t{rt âau cie hl.ttg r,1r dert
straatwcg naar Duffel.

lle rails cler buttttsl(.lo.t'\r.'r.gcn zullcn u'otclcn
,,pgebrokeir aan ,.1ç' grcnz€n cler trortcnvetmelrlc-
streek.

c) Er zal gcen uitzlrndering gernaalit rvorden
op alinea b, tenzij voor t1e vervoer"middelen vart
het Nationaal komiteit dienend voor de voorzie-
ning in levensmicldelen van het verboden distrikt.

d) Het bureel voor paspoo,tten zal gesloten zijn.
Inciien het eko,nomisch leven van n{echelen en

omstreken clat ik bijzo,nder heb getracht te be-
.sunstigen, ernstig moet lijclen onder bovenge-
meltle maatresele'n. cian ligt cle' s.chuld en cle

verant$oordelijkheid claarvan bij de werklieden
r,'an het arsenaal clie door gebrek aan doorzicht
zir:h laten beïnv.loeclen daar tatldraaiers,.

De X'fechelaars beschorrn,clen tlit alles echter'
aan de vermakkelijke ziicle, zooals o,ns trlijkt uit
het vretl<ie van Ëtans Van clen Bergh : ,r Onder
r]en l)uits,chen hiel. rr Daarin lezen we :

ru De l{aanbluss,chers nâmen het kalm op,
's avonds kooiden ze bijeen in 't huis van eenen
of anderen gebuur, en, in den dag, was 't volop
komedie aan a1 de poorten en in a1 c1e s'fraten, dat
u.as plezant om tc zien. Als een boer met zijnen
5;ela..len kruirvagen ol zijn ho,ndenlarreken bin-
rrenklvam, uoest hi.j, voor de brug, eetst alles
aflaclen en c1an, rnet tle hulp van een geclienstigen
vriend, eerst zijnen kruir,vagen of zijn karreken
Llvercllagen een eind in cle straat, en dan zijnen
lrond, en claarRa, één voor êên, zijne zakken of
zijne mander. Wanneet hij uit tle oogen van r1e

schilclwachten ry45,, kon hij rveer inspannen en
opl acleir.

Maar naar cle rnarkt kwarnen geene ko'opels ert
da.n kon de boer zijne tornaten, er\^'ten o,f snij'
boonen te grabbel uitsahudden op de straatstee'
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I-levrouw Pclllet, een cler vooraanstaancle
clarnés, die het vluchtelingenrverk in Engelancl

vcrzakerdea

rren. Nooit warqn te lieehelon ile veldvruchten
zoo goe'dkoop als toen.

De Sinjoors en c1e Brusselaars blerren varr c1e

nrarkt rveg, omdat ze met den trein niet mochten
rijden en per llragen ook niet ; rnaar die kwamen
tlan overeen rnarkten in te richten te Sempst, te
\tr;i1lebroeck, te Slaalheù, buiten de kuip'van
llechelen. Om tot daar te gelaken, moesten cle
boeten toch door de stad en daar kwam nog bij,
dat clo,rpen, zooâls.\liaver, Putte, Bc-rnhe1.-del err
daar oqltlent, ook gestraft u'aren voot' het stelelr
van telefoondraad, geloof ik.

Die nrochten met leege karren lijden, maar niet
rnet geladen ; het rvas de tijd van <le bloemkoolerr,
en dan zag fircn vader, clen boer, ruoeder, de boe-
rin, en eel half dozijn klein bo,erekens en boerirr-
nekens, zweetencl en zuchtencl, cloor inspanning
vooroverge'bogetr. den zwar:en wâgctn voortslee-
1len, tlvee, drie uren ve'rTe en de's'ta.d door, tetlvijl
het sterke paarcl e'r vanachter aangebonclen was.

Dat nas zoo eeTt heel kalvakacle door de stad,
vele kan'en achtere'en ; ilaar bij het terugkeeren,
als de karren leeg waren, stond het paard inge-
spannen, en de familie zat er fier boven op.

Op de bruggen hadden de schildwachten zel-

ven veel veruraak en hielpetr soms de l'oerett
hunne zakken op c1e schouclers wippen ; toch was
het hun aan te zien, dat rxlk zij dachten da1, voor
het groote D'uitschland, tlat toch maar eene klein'
z.icligc wraak was.

Iilet u'as tocn, clat de blouwers hunne tonnett
nro,estetr voortfollell, straten verre, door heel <.1t,

s.tarl, onr iruunc klatrtcn te bercilieu ; clat de been
lrour,r'cls huunerr halyerr os, of huu varker, naat
't slachthuis trtoesten aflralcn op cefle ladclcr ; dat
r1c ltcN-4rlietlc'll \:arr 11e Zaterclagsche utarkt lttttt
goeil c4r huntte kt'utrrcn tttocstcrr brertgen op ecn('
lrlanli of ol) c'erc l;clric, geclragctr cloor twcc rnarr;
rlat dc 1>aar<len van de nrcs,tpacht vakantie harl.
tlcn, net gclijk dc schoolkiuclcrclr, wat iu lrut'
lcrrerr trog nooit gcbcrtr<l 

"ltas,r\Iaar' <lc r.rrtskornurancla.nt, rlic varn bij Nlour:iarr
r4r de ()rurte l{arkt, naar elders verhuisle, Be-
bruikte wel ecrr verhrdswagen llret twee prrarden,
rUe' achterrvuarts geplaatst wcrcl in cle iroortopê-
ning, rnet tapijten er nevens gehangen, o,lïdât
hct niemauds zaketr rvarell te zien, wat claariu
geladen werd.

Iinfin 't was kocldig het levqn tocu te llecher'
len, en wanneer de kramcn rrarr de Zater<lagschr:
rrrarkt rvarctr opgetimmerd, u'aânnee he1 werk'
volk te twee urer 's rrachts begon om tc viif nrerr
geclaan te hebben, ku'anr e r p'lo,tselings ber e1 , sit, r

alles af te Ïireken en te rrerltttizelr rlaar rle Vec'
ruarkt, omclat cr te 11 uur - toren uur- pararlt-
ruarsch \\'as o.1) de Crootc llarkt. ))

In dic dagcrr rvilile karrlirraal llercier zir.:h naat
llrussel beglevetr, r'ergczelrl tloor kannunil<
Vrancken, sckrctaris \ran het aartsbisdorn. Hii
moest dus rxrk te voet uit de s,tatl, maar van uit
de hoofclstad zou rnen een rijtuig tcrt Serrllrst zerr-
der r.

B j derr uitgang van }Iechelen juichte de nr,r-
nigte hem toe. Soldaten snelden tûe en wilclen
met kolfslagen het volk uiteen jagen-

Kannunik Vrancken zer tot hen : rr Mishandel
toch die vrouwen en kinderen niet ; zij gro,et( n
slechts hun herder. l

?wee officieven leidden hem daarvo<lr laar
r1c kommandantur, waar mefl hem dwingen
vr.ilde, zijn verontschuldigingen het Duitsclre
leger aan te bieden. De aangehoudene weiget,le
eu \,!'efd tot een maand gwangenisstraf ver<ror-
deeld.

De afsluiting duurde een week.
De go,uverneur-genet'aal beweerde op een plak-

brief, dat et'zich een voldoend aantal werklie,len
aangeboclen hadden, maar in het aangeha.ilcl
\\'efkje vau Van clen Bergh lezen we:

,, Of er werklieclen genoeg wâren, weet ik niet,
toch rvas er uiet één arsenaalman ; m{rar boelen
r:an derr orntrek bij rnenigte, I,€uvenaius ell
Brusselaars bij rueærderheid.

\tr'at uit dc'fabrieken cler stad dienen kon, rvas
u,;eggehaalcl naar 't arsenaal : machienen, baril;-
yiizen, riemen, hamers. tangen, alles ; t n l(,g
cerriqe honderclen r^/erkloozen rneer kwauren r r
op tle straatsteenell. Als lokaas r,r-erd er, bove n
het hooge dagloon van zes, zeven eo âcht mÊrk,
a1le veertien dagen, een bijrantsoen, brood, aarcl-
appelen, meel en tabak aan de werkliden tegerr
betrekkelijk lagen prijs toegestaan. r,
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Von Bissing hacl zich intusschen op het kasteel

tle rt Drie Fontcinen rr, tnsschen Bnrssel en Vi1"
l'oorclcn gevestigd.Dit buitengoecl sto,ncl hen aan
cn hlj clrukte dcn wensch uit het van clen eige.
naar, 'NI. Orban-\Ian Volxem te huren. De.ze
\\,eigerde. Vou Bissing rekwirecrde het clan en
het 'wercl nrr < Trois Fontaines Schloss. l

Iln nu <lenkcn \\e aân cen anclcr kastccl in t'lerr
Brusselschen omtrek, clat van Bo.ucho,ut, bij
I,Ieysse,ltaar een tante van onzen Ko,ning woorrt,
tle krankzinnige wecluwe' van Maximiliaan varr
Oosterriik, o,ucl-keizerin van llexico. l{eer tlarr
cen lralrre ceuw leeft ze daar afgezontlerd. Slacht-
offer feite,liik van Napo,leon III, die naar het
rroorbcc'Icl, van zijn vood:ganger Napoleo,n I, tro-
rren srilcle stichten en wegschenkcn. En zoo
nraaktc hij Maximiliaan tot keizer van 1\,Iexico.,
nraar tegen den zin in van cle, Mexicanen, clie
tlen hun opgeclrongen vorst bes,tre,c1en, gevangen
ranlcTr err fusilleer<len.

De echtgenoote rvâs om hulp gesnelc1, naar cien
Paus, naar Napoleon voo,ral, maar te rrergeefs,
cu toen werd het duister: in haar brein.

Op cle poo,rt rzan het kasteel las men nu tijclens
dc bezetting een bekendmaking door den gou-
\reme,ur-generaal ontlerteekend :

rl)eze woning, eigenclom van c1e Belgische
I{r-oon, is ingeno,metr doo,r llare Majesteit de
Tieizerin van l{exico', aartsherto,gin nlaximiliaan
van Oostenriik, schoonzuster van keizer Frans-
lozef, onzen doorluchtigen bontlgenoot. Ik be-
veel aan de D,uitsche so daten clie hier voorbij
gaar.r, niet aan te be11en en het verblijf onâân.qe-
roercl te laten. rt

Op het kasteel u'oei t1e Oostenriiksche vla.q.
In het begin van den oo,rlog kwam kapitein

von Schmitz rlaar rnet ziin ruiters rroorbij en zag
het vaandel. Hii belde aan het hek en vroeg :

rr VIie woont hier? l
rr l{are Majesteit, cie keizerin van Nlexico. ,i

rr Goe<l, ik n'il Hare l{aiesteit miin hrrlcle aan-
lrierlen. l

rt Onmogelijk ! Hare }lajesteit is reerls seclert
vijftig iaar liidencl en onlvangt niemand. l

De kapitein drong aau. Een tler hovelingen
lilvam clan en rt,ees in het park een in het zu'art
.qehulde clarne', clie aan den âirn \/an een dienare-.
u'anclelcle.

rr lfaar Majesteit, de keizerin van .I4exico r,
zei hi j.

De officier sprong $reer in 't zadel en na cle
Oostenrijksche vlag gegr"oet te hebben, reed hij
in de richtinq van Brussel. (1)

Ook Noorrl-Frankriix- zuchtte o.nder tlen drrrk.
l{err lc,rc bijvoorheelcl het tleffencl u'crk rr f,e

\laltlre de f.ens l. hct martclaarschap vart f,ens,
door dcn nrairc Raslr'. Wat een urillckerrr giucler.
. < Lr cen aïm huisic van I-,ens l, aldrrs vertclt
lrii, r, zaE" een sorldaat, clat een cler tincleren eerr
lrroocl harl gehaa1cl. Hij stootte rlen klcinc u'cq
crr nraaktc zich rrarr het hrood tneester. Op
c.lat ooqenblik lix,am de vac'ler binrrerr. Hii cischtc
dat cle Duitschcr het gestolene zou temggeve'n.

(1) Gille, Oonrs
nrois d'occupation

cn l)elaldshceLer ( Cinrlttantc
allemande. l

Dc kin<lercn hadden clierr dag niets anders le
ctcrr. tett'ijl cle solclaat toch zijn rantsoen kreeg.

Ricp tle ler-knran te hard, heclreigde lrii tleu
l)uitscher? In elk geval verrirvec.rr dcze, rrraat
keercle dan rnet tlee karrreracictr terug el de va-
cler van het gezin noest het geleide vo gen naar.
hct rr Hôte1 des \royageurs. l

Ilaar namcn rle officieren een ontbijt, dat zc
goecl besprociclen. I)e aankomst van dezen rvil-
c1en, o,nstrrinrigen rvetkrnan, clie zich tnsschen de
soldateu verr,r'eerde, zou hen vermakerr. De, rnili-
tairen groetterr, kloegen en \l,ezen mct den rrin-
ger naar clen bcschuldigde.

D'e aange,ho'udene vertelde wat er gebe ur<l rva.-,
harl lrij tlen so,ldaat zijn gang laten gaan, rlarr
zo'ttclcn cle'l<inclere'n <lien tlag gcel eteu hehbctr.

I)e officieren haalden tle schourlers o1t. Z<:
haclden iets gewelcligs rre'ru,acht. Moe st rlie,
Franschman hen voor een brood lastig konrcn
rzallen ?

l{aar uit beginse'l moest een vonnis gertcltl
rvorclen, en cle overste <ler officieren keek t{e,so'1-
daten aan, stak de hand op, met eeî gebaar, <1at
bcteeker.rde :

rt Do,et er rlee', wat ge wilt !'l
f)e so,ldaten grepen den man vast, dl1\À,rlen Irenr

in het tuintje van een verlaten huis en nraakterr
lrem af. l

Een o'nderwiize'res, mei. Prurrost, uras \rer-
dwenen; rrrienclinnerr, gezellinnen, kennissen
z-ochten haar te vergeefs.

u Zii is ger'lucht l, meenrle c1e eel.
rr De D,uitschers houden haar in een rtarr hnn

Casinos opgeslo'ten l, beu'eerde een ander.
< 7-ij hebben haat rtermoord r, hie1c1 een dertJe

vo1.
Ik zei niets, maar geloofde âan een misdaacl.
De jonge <lame woontle sâmEn met eel zuster

elr een andere onderwijzeres en was vân voor-
beeldig geCrag. Als ze claclelijk na school niet
tlnris klvam, vras het onr op eelr onbewoo,nd ge-
lrotrw te letten, waar ze elken clag heen ging.
I),at was alles wat we rntisten. Op t1e mairie spra-
'l<en u'e dik'wijls over het clrama.

\tr/e waren overtuigd, dat c1e Drritsche harr<lcrr
bloeclsporen achtergelaten hadclen.

n'faar waar? Zekeren dag toen we daarover in
<7e zaal van rlen burgerlijken stanrl spr:aken, trarl
Leclerc binnen, bevend, de keel als clichtge-
snoerd.

I{ij viel op een stoel neer eu bracht toen met
moeite uit :

rr f( heb haar gezien ! l
\\/e begrepen allcs. Ifij harl ltet ovcr dc

< cloorle r.
rr \\/aar? rr riepen u'e.
rr \Ier'rlrorrkerr. I{ct ltoold voorrrlct- itr cctr 'lr;tli

u'atet. l
< Waar? tr

rr fn hct hrtis, q:aarover zc tocziclrt lrielrl . l
Ërr I.cclerc voegde er bij :

(( fn ecn nalturigc loocls is cctr lro'st t'att soiltla-
tctt. lt

I)c nisclaad u'as duiCelijk. Tk p:irrq dadcliik
lraar de ko nmandantur. I{laus, c1e Duitsc}re poli-
tieofficier, luisterde ongedttldig en zei rlroog.ies,
clat hij een otlderzoek zou inste-1lctr. Een vretle-
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rechter ''.--. eell Franschman -- rleecl <ie gehnrike-
liike bestatigingen, maar alleer <le komrnantlan-
tut krecg kennis I'an clc heslrriten, cn cle zaak
rr,erd geklasseerd. ))

'fe f.ens - zoo'als el,ders 
- waren Fransche

$,eerplichtigen, die niet opgeroepen hadden
liunnerr vrrorcletr, rterborgen. Ze vrtilden zich niet
rrannrdlden en lec-fc1et in schrrilhoelien, orrcler
takkerr of zakkcn zand.

D'e maire kende hurr namen. De vrourven harl-
dtn rlic meclegedee,lcl, want ze moe'sten toch eet
t-antsoeil ontvangen, voor a1 ilie verclokenen.

rr \Ierte'l uw geheim aarr niemancl l, had dc
rnaire gezegd. ( Ik zâl hun narnen van de lijsten
sclrraprpen. Voor ons z.ijn ze clood, maar ik zal
rr hnrr rantsoenen gevefl.)

Enkeilen warclr o,ntilekt gcrvorclcrr. \\'dltlra
rnoesten cle bcu'oners in cle kelclers lerren, n'ant
f,cns lag o'nder het vuur van derr Ërrgelschuran.

De po'litieofficier Klaus cleecl dan voortdurencl
I ruiszockingell, zoogEnaarn cl naar f ietsen, clrriven,
.qoud, rnaar in c1e hoop rveerlraren te ontdekken.

Patroelies omringden c1e rvoningen, met tlor
vin.qcr aan clen trekker, se'reed te schieten o1r

ic,.ler, rlie zou u,illen vluclrten. Dc so:lclatcn v'ier-
lclr allc meubels cloor elkaar, sloegen ze,it1 s.tr.k-
kcn, sllerudell overal. En 'rn'elk cen triomf, a1s

ze outler ecfl pak lotnpen, o r<1et mutsaarcls, <1oocl
lrou{ ecn arra; bloecleloos, bijna zieltogend wezen
t'onclel.

I)eze opgesloten martelaârs \\'aren als iu eerr
graf, lionrlen niet meer borren t<omcn, geen fiis-
schc luclrt rnccr scheppeu.

\,relen, die raun'eliiks 40 iaar oud uraren, had-
rlen al sri'izr haren. Zij vetlo,ren alie begrip van
tiicl, r'an plaats zelfs, soms kreun<lei1 ze ;

rr \Vaar zijn we? >

Dan rrervielen ze weer in hun stilzwijgen als
r,an kindsche lieden.

Tlr'ee en een half iaar hleven ze in hun ho:len.
< Ifa, v'elke <1ramas, als q'e rlie geopentle gra-

veu bczochterr l, r'ertelt <1e maire. ( El wârren
tlr.r.,rudcn, <lie al lan( zick'laqcrr, maar'ltit vrees
voor gelrllsenscbaD clen cloktcr- rriet harldcn clrrr-
lclr onthieclen. \\7ij ontdckterr clooden, n'ier ge-
sloten linpefl nog vâ1I \voeste harclnel<kig{rei<1
gctrrigclen.

De Duitsche poliiie voncl ze ten slotte en clcerl
<1e ramnzaligeî nââr het bosnitaal r'oeren en cle
rninst zieken naar <le Duitsehe kerkers.

De 'lromman<lantur wilde elkcn claq een ver-
sias: over cJe cloor het bombardemelt ge<1oor1e en
r"-eil:trlrrlc hursers. D'ie namen nroesten rlarr in de
rrCazclte rles Ar:rlennes,rr vcrschi.inen,een Fralrsclr
lrla,l <loor dc Duitschers in het bezet nebiccl rrit-
çJeqc\rrr!l err versntei<1. Die slachtoffers rle;.len
r'la-rr irr ccn rubrr'cF vernrclrl, a1s vermoorcl cloor
,1e Blittcn, our de motaal lrx11 11c hcr,oill<irre aarr
tc f asl.crr.

\\:ii lictcrr orrs <1oor r'lie tuichclalii lict lcr'
sclra'lker - aldus vervo qt de rrraire. - \roor
o1-1s \yas maar één zaak r;an helanp; : c1e gen'onclet
zoo snocdiq mogelijk te helpen.

Daat gtas een ârûre glazenmal<er. teoeliik schil-
,ler etr aartplalrker, r,ailer Ï)i11r'. rlie r:ijf kinr'lcrcrr
hatl. Nauwe,li ilis liad cctr outplo lfine. rcklc'trketr ,

,rf alle gevaâr trotseere,n<l liep hii uit de mairic,

in ric tichting van deu helschen s1ag, gedrerten
cloor hartstochtelijke tôervijding om ongelukki-
.sen bij te staan. Als rv-ij hem cle berrie zagen
srijllcn en o11r ecn helper hoorden roEpen, zeiclerr
n'ij :

rr \\/acht eve'n ! l
lIaar hij ko'rr niet blijven err stormrlc allecrr

rvcg. ll11 beef<le hij. sonrs, 't was alleen uit vrees
r;an te laat te komen. Ka1m, rustig, onder de
hevigste bombarclementen, legcle hij een gel\'on-
r1e op ziin baar. Als hij het s,lachtoffer nief ver-
rtoerbaar acirtte, g'ing hii ever beclaartl rloktcr
EruerS' halen, die zoo kalm en zoo onve'rschrok-
ken rn'as als hij. En onder het gehuil der grana-
ten, vcrlichtte de glazenmaker met een slechtc
lantaanr tlen lijder, terw:ijl de chirurgijn de drin-
genrlc operatie verichtte,watte uithaalde err zijrr
verband ontro,lc1e. De beide helclen keerclen dal
naar hun post terug ,cle clokter naar het godshuis
en va<1er Di115r naar de n'rairie.

Als de inwoners van Lens 's nachts cloor eerr
ontploffing uit becl ge\-orpe11 u'erden, u'achtten
ze cen rvijle met bonzen<l harte, slieperr dan weer,
vol vertrourn'en zeggencl :

< \racler Dilly rvaakt orter ons ! l
Jlaar onclanks alle toe'il'ijding werden <1e cloo-

tlen talrijker.
Ër- gine schaars een dag voorbii, zotrtler clat

aan <lcn dren.rpdl van onzen kelcler de getrroken
stem \'âr1 den openbaren omroeper klo'nk :

rr Gii urorclt verzocht illorgen de begrafenis biJ
te r/onen, van mijnheer..., ma<lame..., meiuf-
lrourv.... l

Ben familielid, een vrienci of ook een kincl, clat
men vroeger op de markt hacl zien spelen, gin-
gen heen, zoncler c1e schernerirlg van den grooten
clag te hebben aanschouwd.

n aar om voo,r een laatste maal,eeî geliefde te
vergezellen, moest men zijn naarn op cle mairie
àângeven, 's avo,nds te vijf uur, vô6r c1e plechtig-
heid. Door mijn zorgen n'ercl de lijst naar <le
'l<omnrantlautrtr gebtacht err <ie toestenrrning -ure erkcnnerr het - \vercl over 't algemeen rrcr-
leend.

I)e begrafenissen hadde'n 's morgens om 7 uur
plaats. I{a, het droevig schouwspel van lijk-
L,lechtieheden' tijdens den oor'1og ! Door de ge-
teistercle stacl, die rookte van cle branden, doot
granaten verwekt, claverde en schokte t1e wageu,
rvant hier en claar hadclen <1e DuitschErs c1e

straats eenen weggenomEn.
Men lierr in dichte groepen, zwijgend en

pcinzenrl :

rr 'Wiens beurt is het mo,rgen l. En op de brrrg
r,arr het kanaal, voor \'\Ie het kerkho'f betradet,
dcrlerr senclarmcn een eebiedend teekeu nret clc
lrarrr] . I)e stoet stcncl stil. l{en zag onze papieretr
na. I)c personcn, clie qeen toe'stemming bezatett,
rnochten niet cloor. De anderen krn'amen op de
begraafplaats: daat rt'€rd de tijcl ons toegemeten;
rle D,r-ritschers rvaakten gewâDencl tusschen de
r irstplaats.ert onàer <looden. Maar a1 clreigden
onze cipi€ren, toch slaagden er steeds vro,ll\ /en

in te ontsnappen, orn op 'de graven onzer solda-
tcn rree,r te knielen e1r er arme bloemen te leggen,
gcplukt in hun ho,fjc... een \\raar hofje der hel ,

clooreengewo,eld en verscheurd <1oor projektielerr .
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i.lct llrlgisclr vliL:gliattrlr rrt'ltiet',lc flr,,rtt.

T'e:rugkecrerrrl, ivicrlrert rvi.j cel l-riik r.4r lrrt
IJtrils,clr l;erkhof, tlat zor-r t.ritgcstrekt \\râs ctl waar
ccrr goc'litr varr ilerr rxrrlog storrtl, rnct <xrtlrlr-roirlc
vle trgcls, tlcr irrgarrg lren-alicrrrl, crr ivji rrraaktcrr
r1e r4nrct'kitrg :

t Jloc vccl r,r-rlltr is lrct s,cclclt r1e laatstc rrraal I,,
I)c lrcttxrgirrgcn lrij clke lreglafelljs \iers,toof-

dt'rt tle l)tritsclrcls. Zij trircirttcn .)llzcll nrocrl nccr
lc ltalltt. fitt tlaarttrxrr tlcitts,.lett ze t'ortr lrjc:1s
t er rug.

Zekrrtrr dag rrattrerr 1c l)orrt. à Vcdin rlc .s,-rlrl:r-
tclr eerr \\/elkn!ârl gevallgefl, ee.rr jongeling- \/âll
lll iaar, dierr ze bt,x:ir,lcrr en oucler goed gc.ieirler
naar cle kornrrrandatttur' rran ],ens voe,tclen.

rr \I-at heb ik dan gerlaal rr r-ie1r rie aartqellrru
clene. ( [,aat mij los ! l

De soldaterr ioegen hem rrlort mei slagen il
't gezicht ; cle r,verkrnal blocdde en de moor,lr:-
naars lachter als ze hr:n roode hantlen beke,ken.

Op de kornmandantur legdel t1e rnilitairetr hurr
getuigenis af : de jongeling hacl uaar herr gc-
schoten. Waar ç'as het rvapen? Zii ltadden er nict
naar gezocht. Kr-rn de kr.'gel niet uit cle naburign
loopgraven komen? D'a.t uras hun zaak niet. Daar
sto,ncl de miscladiger ; zij be,r,'estig<1e'n het ontir.:r-
(.-.ed.

,rÀ{aar,ik heb geetr ge\\,ee1'1" kreet rle ongeluk-
kiSe.

De poiitieofTicier hief het hoodd n1, ell vrtur-,Ê :

r, Welken godsclienst trebt gij ? r,

rr Katholiek. ri

rr Men zal u een priestu sturen. ))

r\lles rvas reeds vor:rbereid; de gez€lien l<enclen
hun ro,1. 't \I./as eeî afgesproken s1.rel crr cle tor':
be'iroorten stonclen klaar. Op een teeken van den
luitenant r.erscheen e'err I),uitsch aâlnroerzeniei ;

dez,e riep clen jo,ngeiing, <lie hetn geclu'ee in een
llevenvertrek volgde, rvaar beiclen cenige oogen-
blikken opgesloteir bleven.

'lo,en c1e \reroorde€1dc weer buitcrr tracl , kleeg
zijn gelaat een vreese,lijke uitclrtrkkirrg. ()nrler
ziin verslagen blikken sto,n<l een lang voo,rn,eql :

zijn cloo'dskist.
rr Ik heb niets gedaan, ik heb niets gedaan ! l

kermde hij.

. l)e. i'te'cnrrlt' lrriester, ciie lrem vr:rgezelci hatl,
l'lel) i1L1:

rr 't. Js ecir leLtgetraar ! r,

llct liolfsla.r.actr r.lrce f rnern <len \\ierknlall \'(ror-
rtit crr rlc sfocl. zci.tc r)<:h in fuerryegirtg, twee So1

tlrttltt <lioc'gctt rlt l,:11igc tl,roclkisi, naast den j(.)n

.qrn nll1r. i\lt'rr f irsillcet'rlc rlcrr utat telaaL rlp hr:t
l rltit r r'ar r list statiorr.

l.)e'rt volgertrlur rlirg we r,,1 ecrr ,rrrrle rnijrnlcrlit:r
viul i\ri.qrc$, lresr:1rrr1<1i'+rl varr l;cltclligingerr jr

llurs ccll soLlaat,,lje ziin lrrzcnr stal, nret het
zclftlc cr ti'trrotricei rraal dc tcrçchlsle llirrgsplaats
gele icl.

?loo Liererschte'rte L)uitsclte lerreur', tril het
ttroLaal rlcr lrerrrill<ing tc onderrrriinerr, 11taâ.r

1c vcrgeefs.
F)arr rlcer kirani het hevel , ,lat alle rrtourven

r;rtr 1.j tr;t.ijj jaal-zich aan een L)uitsch genees=
I'rrrt,lig,'tlr-l+-'rZOel{ ûtr.rçStt-':,t onderr'rrefpen. Alle
\ l()1-r\rîil, ,lus rtict a11een clr: slechten, de: eerloo'
zeIr rnaat'oolr de trefferlijkr:, nrerisjes, rlochters,
Ittot:(ictS, ec:ltt gettr,,,crtett.

,, ]Iijtrlielt' <1t, triaire, cJc' lrolitle nratr Br:rselleld,
is rvij kr-rrnen zeggrilr, dat. rnijn kilrl en ik voor
tr-'u I.)uilsch rrr:rjool.moetefi kor:nen ,,, aklrrs kloeg
('('lr vÏorlw trrt rlcrt hr:er Basl.r..

,, Litr rr;rt dL,nkt gij te cloeot ,,

,, Ili' g;r nict. Lir:r'er rvil il< stetveii. r, I{et rur:is
ic lrrali irr traiir-ur io:, çrr rlrrrrr.q zir:lL tegen haat'
t ttrleder.

,, l{eelt, !e troet uiel. l:aan, ge lrebt volliorrreir
r-icliik r,. zei dr' niaire.

,, trlaar rvat zuilen ze doerri' rr

,, Jlaak u niet o.n.gerust. r'

Ilas11' gin.q naar de kourniandantur.
,, \1iat kcuut gc lrier 'n'eet ai cloen I ',riep hem

rle officier tce.
,i Ptotestecren tegen rle lafheid cier Duitsche

overheilen, iegens de ionge neisjes en vro,utïen
r,;ru Lens. r,

,r llt, .qij doelt o1' rlie genee,skurrrlige lornaii-
teit? l

rr Ja, 't is een schande I l
rr Richt u tot derr generaal, niens berrelen ik

slcchts uitvoer. D

r<Deze ziin afschuwelijk en de inwoonsters van
Lens hebben die belesdic"in-g niet verdiend. ))
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fI t:tIr.t litl lJr,:t:iil.

' 'i,,, lr ril(r( l( ll lt lr lrrrol,zltlttr.,l, ,,

,, Zt j ti r'igc r c-rr. rr

,, lrlcrr ?.a1 hail tlwinfeu. l
I)r-: r'rraire I)re*klL. aurr âllc \jl.{)L!\\.(.1t lret vcr.zr,t.

Sonrrrlig-eri hariclcrr 11t' olteer.itrg ul olrrltL.gr"rirl.
L)rrrlcr'('clr of rn(ler \/oot\rrc11(isci \vcr(lell ze nilitr.
(l(r kô[rrnrl](larrtnr geroepe.u. Zc, krvamen daar irls
weerl()rlzer1. Politiernanlreu joe,gerr ze ilr eet ka.
rner eî oil(lanks haar snre:ekingen en l<lachtc,rr'.
gingerr rle majoors tot lret onderzoek over.

I)'at niertrvs \:erspreiddc zich cu cle' vr(ruu't.n r:rr
rr-reisjes I'erkozt:rr liever in irrr,tt sr:huillrlaalserr ic
ster\-en dan te gehoûrzant<:n.

()eerr enkc.le rlilde no,,.1 1lâlr rlt, 1.:onrnratrrlaltl t.rr.
gaân.

li1t z-j i ()\'rr\\rûl]1r(rti. Iu vet,l naltrllige lrlailtscrrrileef rle lrezeitct z.ijn eisch rlorit", rri!lr tt: I,cns
\veek hii voor hct algerneen velzet.

'lÏrch rnoest ieclele \/rouu, een getrrigschliit vau
r,rrclerzoei< he bberr. I )o,litcr., Iirncry .qal' ze lrln
icder die ze vroqg.

'l'e Leus wareï er 2(i onciergr.otclsclre s,cllolelt.
()rrclerrvijzerri en ond€,rïç'ijzeressetr bleverr op hurr
trxrst, te nidcletr vân hcjt gevaâr, rtraar. r_ro < tle
liinde'rerr verdisxlell drxtr hun inocrl rle alge,utee.
rre bewo,ndering. Als rc,ldate'n moesten zc hun
rausel drageî, o{11 o,n(ler de granatc.n naaï sc}rool
te gaarl.

O, men ûro,est ze zien, daar iu tle kelders, irr
het zwakke licht van oiie',lamiren ! Soms bezclclrt
rle naire hen en zei :

< Deze ongeluksjarell r[o,gell niet. r'erloren
gaan, \r'erk €foed, o ldanks alle huiilige rnoeilijh"
heden. Flankrijk zal ontwikkelde mannerl noo-
dig hebben. Bn leef in de hoop. l

En dan gingen de onderwijzeïessqr na of er
geen D,uitschers op den loer lagen err zoo niet,
lieten ze de kleinen roepen : t, féve Frankrijk I ri

Prijzes hon nen hun niet koopen. Maar

al de oudere inwoueffi zôchteu huu vtoegere
prijsboe-lien op en brâchten ze naar de mairie.

En met Kerstmis werden die boeken met ver-
halen uit een anderen tijcl, bijna uit eelr ancter(
rVu rclrl, uitgrtleelcl.

l)e D,uitschers hadden cle brorrwerijkeltlcrs
Vt,irir hutr Casirros genonelr eil voor cie sciroltrr
\,\'aren (lc verblijven dus te eng.

De kleine lolgen nristen frisscire lucht en ric
gczichtjes \verclerl zoo' bleek. Deze knapen err
irrtisjes vellcireu iuturers de gewoonte, te spclcrr.

ri \\'e troeterr iets uitrieukelt o,nr rlc kirrcic'rerr
te orrttvilikelerr r, zei zekeren clag dc llil.llrrlnterl
, rt. ,iok1eI F]rner-t'.

rr \:i'at, ntiju vriend? ri

r, ficn leergang van iicllaillc'liil<c oeJcnirrg. ,,

ri Orrrler <le granaten? r;

ri 's t-\'Iorgcrts, vau ze\rerr tot tit-rt, schietet tie
Iirrgelscl.rc'n l1iet, wer kondcn clic liainrte liennt
ligen. l

Het plau wercl uitgrvocrcl ; tl: leergang hatl
plaats in de trrinen van het gocls,huis ; elke rt"eelr
rverden t1e kinderen gcwogcrlrr gertreten en clo,ktcr
Errery rvas verrast ovcr rle uitslagen,

< Zij hùen et voorclc,erl rrit ! rr zei brij vroolijb.
Maar te tien uur, rrloest melt z.ich haasten oln

\\,e$ binnerl te z.ijrr, want de projektielerr begon-
nen dan te vallen.

NI. D,uqrresno)', ee{r outL ouderwijzer, die aan
risthma ler:cl, oncler-wees nog' zoo\reel mogelijk cle
kindererr, rlie oru 'L gevaar niet naar schoo,l kon'
,len gaatt.

Zieirier: ccnige staaitjes van het Duitsch be'
n,inri in Noord-Frarrkrijk. Later zulle! we htxl-
lerr rlat ook <laar de moderne slavetnij van
<lrvangarheid ingevo,erd werd. Trouwens dsz.e
begon a1 dadelijk eu als bewijs gevefl we het in
'1. bergin van 1915 gebeurde te Halluin weer.

D'e werklieden te Halluin haclden geweiger(l
te, arbeiclen, onrdat rJe produkten bestemd waren
\rririr het Drritsch leger. f)e Duitsche autoriteiten
liustt:rr strelge rrraatregelen toe als het onttrek
kell \f:rn steull elr stremming vau het verkeer erl
lraclLtten tevcrgcefs drukking uit te oefeflen op
rle plaatselijke autoriteiten en de no,tabe1en.

'fr.rerr schreven /.ij tlerr volgetrlerr krasserr
lrl ie'f :

Mijuheeren,
I)e gelre'urtenissen zijn u bekencl. De opvatting

r,an art. 52 rlel Ilaagsche Kotrventie heeft de ver-
rvikl<e)ingerr tusschen de bevolkiug en r1e D'uit-
st:he overheid doen ontstaau. Aan welke zijde is
hct recht? Wij behoeven daarover niet te rede
trvisten, want wij zijn er niet toe bevoegd en
zlrlle'n het over clat punt toch nooit eens rvorden.
t{et is de zaak vân de diplo'rnaterr en vertegen-
woordigers cler verschillencle staten na den o,or-
l,lg.

Thaus is rritsluiterrd de interpretatie van de
lluitsche <lverheid geldig (aujourd'hui c'est ex-
clrrsiverlent f interprétatiorr de l'autorité alle-
ruande qui est valable) en tr.it hoo'fde daaryan
vragen wij, dat alles wat wij voor het onderhoud
onzer troepen noodig hebben, gefabrikeerd zal
worden doo,r de werklieden van het bezette
gebied.

Ik kan u verzelieren, dat de Duitcchc rniliteire
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tvefheid ,rndet geeu sulieic t,<-tOI\t'aatcie Va11 haal'
eischcn cn haar rcchtclr zal al\\'lJ-tic1r, zelTs aJ.

uroest eelr stact van 'IJ.UUU rll\\'olters er cloor tcn
gloncle gaalr (ûrelxe si uuc vtit! ttc Lo.UUù [abi-
tauls cir tlevarL perlr/.

De thans ingevoerde maatregcien zijl siccirts
eeû begin en ie'clere! ciag zullerr el' strcllger maat-
regeleo wotclen genomc1l, tot o11s {t(ic.l DcrLiKL
is. Het is het laatste \,voor(|, eu Lie goc(te l:al(r,
rticn ik u lrudcuavotrtl gcel.

Lateu r'vij verfitall{irg zUu (revciiûns ii 1a rrii
son) en zorgt, (lat alle n'eniLrecicn zouclcl ilrlbrcl
clen arbeicl lrcrvatten, arrders zult g1j L1\,v stlLt,
uw geziu eû u\\' eigen pcrsoorr biootsteLlcn a.til
cie grootste ongclukken (au\ plus gralt{ls n1al-
ircurs).

Nu, en missciricu uog voor langen tijcl bcstaat
cr voor Halluin iroch prelektuur 1rocl1 !'rarrsciie
rcgeerl[g. 111€r ge-[ût slcchts één wrl, cie r,rrr1 cler
Duitsche nrilitaire ovedreid 

"

(w. g.) I)e komrnanciant Sciilarrck.
Vocrt kopie 1<trtrronu (,1' bulBclllLestcr

van Halluiu, l'. I)cfretin.
Schrancii voLlwate er clus geen ctockjes our"
De eliende van Noord--F'rankrijk zoncl haat

golfslagen tot ver over'c1e grens'" Zoo schreven
wij in die dagen :

ru 't Was wel een meêlijwekkende groep vrou-
wen en kincleren, die ik heden te Vlissingen
o'ntmo'ette, meest batnelingen uit 't l{oordell vaû
Frankrijk, uit de omgeving van Douai, Arras,
Rijsel, Vaienciennes, Cambrai. Anderen wareû
F'rançaises, die te Bruss'el woo'nden. Nlaar ik
spreek ru over de eersten.

ru Bxpatriées l, zei een van haar tot mij, dne"
iencl op zich zelve en haar lotgenooten. Expa-
triées.... 't is r,ve'l 't wootd, dat haar toestancl tee-
kent. Ze woonden rustig en vreeclzaam o'p eel1

rlorpje in dat heeriijk treuvellancl van Noorti-
I,'rankrijk ; de man vercliende ruirn ziju brooci
en er wâs wetstând in huis. ]Laar de oorlog bratr;
r-rit, c1e mannell moesten rraat 't leger, c1e I)'uit-
schers kwamen en de vechtiinie scheidcle 't bc-
zctte Fra rkriik...iVlen at zwaat, grauw broocl, in
kleine po'rtie's bedee{d. Men ging in rij om de
soep, door 't gemeentebestuur aan de werkloozen
uitgereikt, Ën wie wâs er niet werkloos?

Velen woonden in de gevaarlijke zone.
< Zeven-en-dertig dagen zat ik met mijn kin-

cleren iu een kelder l, vertelde me ee11 cler o'nge-
lukkigen. u 't 'Was bij Douai. I)e bommen out-
ploften boveu o,ns... de bonmen van ons eigerr
leger. De D'uitschers gaven ons voedsel... Ilaar
zekeren morgen kregen we bevel heen te gaau.
We moesten in haast vertrekken.Schreiend wilde
ikwatkleederenineenvalies pakken. NIen gunde
er mij den tijd niet toe... Miiitairen voerdeh ons
heen.We reisden door dat arme l{oorden, voorbij
triestige, dooclsche dorpen. Men bracht oûs naar
Brussel, Daar verbtrijven veel lieden uit 't bezette
Frani<rijk. We moesten elke maand op de kom-
mandantur teekele'n, \Â/ant .we waren a1s gevan-
genen, of minstens toch gernterneerden .

We vroegeu, we smeekten naar het onbezette
Iirankrijk tc mogen gaan.

Ilan zoucien lve weer in't vacleriand zijn,
ilichter bij man, zoon ûf broeder. Steeds rvercl

ous vcLzock at'gc!vczcn, tot we cirrilcliik c1el,
zcrolaug begeerden, pas lircgerr. \Ve rcisilen vir
Àntwerpen naar Es,scherl, rlet een pi.ls, ons afge-
levercl cloor den Spaanscherr 1ions,u1, clie nu tc
llrussel de belangen der Franschcn bchartigt.
Eu toerr we vanuit den trein de l{ollanrlschc r'1lg
zâgen en daarop toch ook o'112e eigelr klcurcri,
toen we plots ontlast waren van clien zr,varen druii
der ovelheersching, juichten we, ja rnocstcrr ur
juiclten, al sprotrgel velen ook c1e trunen rrlrrt
tlrocfheicl irr cle oogerr. \\rarrt nu gevoe'kicrr r.r,e

het rvccr zoo sterli... ( llous solnûres clcs cxprr-
u'iûcs. l

Ailes haciden ze gincls il 't Noorderr veu
llrankrijk achtergelaten... huis en have, cle t'igcrr
meube,1tjes, kleederen...kolel, ho.ut...Expatriées.
Uit 't vaclerlancl gebannen...

l'Iet zeven-en- tachtig vrollwen en kinderen,
zijn ze hier aangeko,men. Vel.en nog moeten
voigen...

In rn elstancl verkeerd... En rru haclclerr ric:

tnccsterr nog als cenigc irczittiug.." cetr pâar
(( gcrilcerltebons )) van vijf oT tr'vec irarrk, uitgc'
ger,en door c1e (Coruuunc <1c L ilerj, rt Coriruitrri.
tle \\Iattrelos l, ri Contntune de Croix rcrtz. l'Ian-
ncn beneden de zestig jaar- rnochten België liet
verlaten.... Wat gaan de Duits'chers in tselgiè
toch met c1e mannen doen?

'k Heb die bannelingen aangestaard en mijn
irart neep samen. Ik zag sjofe'le kleedij, versle-
ten, verkleurcle rokjes, dunne jakjes, scheeve
sclroenen... Tk zag de tcekenen varr ontbering...
en clacht aan 't me zoo goecl bekende zonnige
1anc1 van Douai, Artas, Cambrai, Laon...

'lcrr,vijl ze stonden te wachten voor het korr-
stLlaat, speelden kincleren verstoppertje achter
boomcn cn lantaarnpalen. Iiincleren, die in een
iaar vacler niet meer zagen, wa1lt van de meeste
vrorl\\,c1r is cie mal in 't l'ransche leger. Maar
rle kieinen rvâren nu vrooiijk. Ze mochten op
reis... Ze gingen naar pâpa. Een clame stoird
treurig tegc-n <1en ml1trr. Ze ciroeg rouw.., Veer-
tien clagen geleden hacl ze verno{nen, dat haar
111an l1esneur,eicl r,vas.... [i1enclige, ellendige oor-
1og toch...

De echtgcnoote van een Franscir officier ver"
telcle me, rlat ze te Brussel gemeentesoep iratl
gehaa1cl.

rr Qtre voulcz-votis? t zei ze.gelatcn... Ii)rr dart
nrct eeu schittering itr 't oog :

tu I,cs hotntres luttetrt... ttous aussi, 1.lo1ts poll'
rrons sou{frir, tout e11 restaût fières ! rr

Zij ook, ze zag er. schamel uit en haar gelaat
clroeg 't sternpet \ierl ellender maat ze scheen rte
ecn dier heklinnen \,ân 't sttiiclettdc, 't grootsche
Fraukrijk onzeï dâgen.

r,/elen iraclclen clus den oorlog van cliclitbij ge-

zien en van ângst gesidderd in c1e kelr1ers, ltaat:
toeviucht tijrlens't bombart'1ement"

Eer:r hacl l]ouai zien brauclen.". en veel bttr-
gers, zoo verhaalde ze me, ziin et omgekornen itt
hun hriis. Ook de dorpen nabij 't front rvaren ge-
tuige van weeselijke tooneelen. Bur6Jers zijn in
1ielclers, clie ze vanwcge rle gcwelclige beschieting
hrrnrrer î/oo'np.laats rtiet korrrlerl \/ed.ttell, vâli
Irorrger omgekomen.
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Pater Rutteit.

Te Do'uchy, bij Arras, had eer knaap van ze-
i;enticn jaar een Duitsch solciaat gedood ; clade-
lijk u'errlen tu'aali burgers op ec1l hoop gesleurtl,
zoo ntaar in 't u,ilcie gegrepen en irr 't bijzijn van
imrt kertnenclc, snLeckencle trroulcn en kindererr
t r ct rgcsch otcn .

't Noor<len van Iirankrijk ligt claar verbo,rgerr
achter 't reecls afgesloten België... Zelden nog
l<omen er" berichten van claat tot ons... tViaql çlç
e ilcticle is e,r nijpehcl en rle rouwe groot.

llrr deze bannelingen clenlien huiverend aan
litar .qeboortepliiats terug.

Expatriées,..,.llaar niet lang ntter. Ze teiz,en
!\'rre.r ltaar Frankrijk, het vrije, outlezette \acier.
lant.l...Ze zu11en er harteliik ontrzarrgen woftle11...
err lr,rc kan 't antlers... zij, c1e afgezanten uit dat
i1t'|1, r,rx;r i,,relks i:cvrijcling de F'r-ânsche solclaterr
:urio ireiclhat'tig'i<ain1-ren ; zii, clie alles rrerloren cn
rli:rr riruh varr r'len r,ijand he,bbcrr gevoelrl. ,,

XXVIII.

I)Ë TWFEDE SLAG BXJ IEPNREN.

Reorganisatie var het leger. - De ongehuwde
llelgen vau l9 tot 25 jaar opgeroepen. * De
I,ente. - De gevechten aan heuvel 60. *- De
trveede slag bij treperen begint" -- flet stikgas.

In cle gevechten bij l,uili, aarr rle Getire, Aut-
werpen hadclen de Belgerr leeds zware v€diezen

g.eleden. :\an dcn IJzer verlore11 zc eeu viercie
v.iu hun effelitief, ongeveer 14.d00 man. De troc-
per waren uitgeput. De oude lichtingeu, die ge-
heel ontredclerd wâ.ren, had men in de achter-
hoecle moeten voeren. Depots, kazernes, hospita-
ien, fabrieken, dat alles haclden r,vij niet r:necr.

IJet gans'che leger dienc|.e dus gereorganiseer(i
te worclctt.

De regeering kon 't parlenient niet oproepcn.
I)e nieuwe militaire wct lr-as pas twec jaar viur
kracht, en cle. bevolking lecfde nu in het bezettc
iancl. Strccirts een ciecl van c1e lichting 1914 harl
ilren opgeroepen. A11e vrij willigers, clie zich a:ur-
geboden ttaclden, waren niet irrgeiijlcl geworde r.

IIo,e nu het ieger te verstcrken? De regecrirrg
iroodigde cle jongelingen onder dc uitgewekencn
uit zich o'nder de wapenen aan te bieclen en uccs
hen op clen plicht jegens het benar<lc lancl.

Over clie plichten had staats,rniuistcr \tandcr-
velcle het, toen hij o'. a. in Earl's Court, I,urra
Park te I,onden, tot uitgeweken Belgen sprali :

ru Qij weet, clat de koning eerr beroep cloet o1r

cic ongehu,rvclen varr 18 to't 30 jaar, om iu het
leger te treden. Ai1en, tlie tegerrwoorclig in En-
ge,1ancl verblijven, zijn verplicht hun namen en
adressen op te geven aan den u Registral Gene-
ral, te Somerset lIouse,-Lo,nden l o,mclat, wat ge
misschien niet weet, een wet van 1887 de regee-
ring to'e'laat, militaire' werkzaamheden op te
leggen aan hen, ciie geel clienst nemen.

Dat deze jongelieden dus niet langer wachten I

Hun plaats is niet aan den huiselijken haa,rd,
terwijl hun kameraden zich laten dop'den.

Ze zu7len niet aanelen, zich te scharen naast
orrze wakkere soldaten, die met zooveel energie
het stukje grond verd.edigen, dat nog het vrije
l3eigië is. Ze zrlleti liever hun plicht vervrlllEr,
clau tot dw'angarbeicl veroordeeld te worden,want
ik zeg het u in alle oprechtheicl, dat cle regeering
vast besloten is haar recht te gebruiken.

Iedere B,e'lg, die ertoe in staat is, mo.et mec-
Irerken, naarmate zijner krachten, aan de vcrlos-
sing van het land.

Toen ik in de loopgraven met c1e soldaten
sprak, zeiden ze me, dat ze ondanks hurl ont-
beringen, o'ndanks veel iijden, ondarrks gevaren,
vo1le hoop lradden in cie zegepraaT, tnaar zt:
uitten c'en grief. Wat I've o,nbillijk vinden, zeiclerr
ze, is, clat wij, die in't leger rnoesten, toen de
plaatsvervanging nog bestoncl, ciertig eri meer
jaren zijn geu'orden, liinderen bezitten, thans o1.l

stroo liggen, terwiji zooveel Beigische jo'ngelin-
geu in Enge'lancl en Frankrijk rustig hun voctt,'r
lt"af1llell. )

Welcira nam de regeering een ingrijpencier be-
sluit. B j bes,luit-lvet van 1 Xfaart 1915 werdell
a1 cie o'ngehuwde Beigen van 18 tot 25 jaar op-
geroepen, ir onbezet België, in Frankrijk err
Groot-I3retagne. D'e gehurvclen waren dus vrij,
mits zij voor 15 November 1914 in den echt ge-
treclen waren. De aanhef En het eerste artikel van
het \Vet-besluit luiclden a1s volgt :

Albert, Ko,ning cler Belgen,
Aan allen tegenwoordigen en toekornenclen,

Heil.
Gezien art. 119 der Grondwet, lioudende clat

het kontingent des legers jaarlijks vâstgesteld
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fneang varr het dorp \\'rischate.

wordt deror e-ene wet, rlie uraar cen jaar lang van
kraclrt blijft, irrdien zij niet vernieuwcl uordt ;

Gezien art. 2[i der gronchvet, waarbij de uit-
rleft uing der wetgevende macht aan den Iioning,
.le Kamer der Volksvertegenr,voorcligers cu tlerr
Senaat toegekend is ;

Gezieu de onmo,gelijkheicl c1e \\Ietgevende
Karuers te vereenigen ;

()p voorstel van onzen ministerraacl
Wij hebbeu besloten en Wij besluiten :

Art.1.-* Het kotrtingent van het leger bestaat,
voor den duur van den oorlog, uit al de militic,"
klassEn thans in dienst eu de vrijlvilligers, a1s

ue(1e uit het bijzonder kontingent, voor 1915,
zooals het hierna vastgesteld wordt.

IIet kontingent der militieiie-hting voor lf)lli
bestaat, zonder onderscheid, voor den oorlog, uit
al rle Belgen vên 18 tot 25 jaat oud, gebo'ren tus-
schen den 1 Januari 1890 en den 31 D'ecember
18{f6 - dit wil zeggen hebbende deel gemaakt
vatr de militielichtingen vao 1910, 1911, 1912,
1913, 1914, 1915, 1916 die nog niet onder de wa"
perts,zijn, en die, op den <iatum van het huidig
besluit, of te rekenen van dien datuut, zich be
virtden zullen in het thans door den vijand rriet
bezette gede-elte van West-Vlaanderen, of op het
gtondgebiecl van Frankrijk en van de Britsche
Eilanden.

D{e zich niet aanmeldden, zouclen als weer'-
spanùigen beschouwd worden. I)e gendarmerr
zochten han op en lijf<1en hen dus uret gewel<1

in. (1)
Dan moest rnen ook het kadet forureeren, voor

rifficieren zorgen. Bij het begin van den oorlog
w.rren er 3201 officie,re- rr^+ -$obiliseetd leger
eischte er 5500.

Men'riep <le hulp ir
v('rderde de leerlingen
nrr den IJzerslag sticht

ensioneerden, be-
aire school, maar
:ering opleidings-

centfums: voor de infantene te Gaillon, voor de
artillerie te Audreselles, en later te Onival.

Te Bayeux was een school voor instrukteurs.
Men bestelde nieuwe kanonnen, opende zelf fa'
br ieken ook voor munitie.

Men had aan den viiand 20Oo lokomotieven

kunne[ o,nthouden en ongevccr de heift van alle
waggolrs.

Men richtte dan de garages en werkhuizen van
Oissel o,p, om er het materiaal te koncentreerelr
err te herstellerr.

lal rrarr arsetraalmannen uit llechelen u,erk'
tert cr.

Iiinrl 1tll.l , besto,n<lerr er reecls 2tl lJeigisclrc
lrnbrilanccrr. r\',len velmeerd.ercle irun aantal,
evcrrals dat van de hospitaaltrejnen tusscheu
.\tlini<erke crr Calais en <lat cier arrrbttlance atttris.
I):rilelijk (lâclrt nlen ook aarr ,le rvecl*roplcirlirrg
('( I \'( ilDitiklcll .

Jierr rno'rlclinrichting daartoe rtcrltl geolrenil tr'
I'ort^\/iilcz, lrii \/clnon, rrret ccrr techtrii.chc, ril
voerikuridige cn geneesJ<trircligc afcleeling.

lrlen onrleruecs er" een vijftigtal atubacliterr.
I)e iectaars rvertlen gerelirutecrcl oncier tle t'oor.leger'rdienst ongesclrilit vctkiriar.tlc zic'liendrilgel b

c"rr onrlcr tle ouciste lichtirrge-Ir.
Voor iret lremtel clc'r' rvegett vortt:tle lnen âr

lieiclers-kontpagnies bc--taan,le uit ruannett tler
ouclste klasseu.

Ile intendance krceg nicurve, rvelgevuicle rra'
.qazijnen, uiet alle'e'rr ntet dcn dagelijl:s te vct
bruiken voûraad, ntaar <pk met de noociigtr
reserve in levensrniclclelen, r,oeder voor de paar'
ilen, uitrustingsstuklien, clekens enz.

Aan het einde van het dercle oorlogsjaar lre'
sloegerr clie rrragaziinerr ee'tr ollpervlakte van
16.500 tnl err ]ratl rnen voo,r Stî millioen Tranl
\l/aren opgestapeild.

Op 1 Augustus 191? had men uitgedeeld : 1 err

half millioen paar scho,enen, 2.1 millioet onder
broeken, 2.65 millioen hemden, 2 millioen pan
toffels, 2 millio,en broeken. 1.2-millio,en vesten,
4.6 millioen aar snkken, 3.25 millioen meter
kakistof (want we welen, dat de oude unifotrnerr
r,oor moderne moestern plaats maken) , I milliorn
meter katoen, ,125.000 dekens.

(1) Later werden alle Belgen van 18 tot 40 jaar
irr o'nbezet België, de geallieerde en onzijdige
larrder opgeKrpe!" Luitenant-vliegenjer De MeulerneÊÉter,


