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Uit hoofde van hetzelfde besluit, rvorrlt cle be-
voegdheid, clic vroeger aatr cle Be,lgis,che recht-
banken to'egekend was, aan cle l)uits,clie reclit-
banken overgedragen.

Ben dercle besluit van .l ri Mei 19"1 0, machtigt
cle gouverneurs, de militaire kommanclanten en
arrondissements-chefs om te gebiedeu, dat de
werkloozen'met gewe{cl naar c1e plaatsen gevoercl
zullen worden, waar zij mo,eten werkel. l

D,at rn'as rereds dwangarbeid, do,ch in Beig"ië
zeE.

Thans gaat het niet meer over dwangarbeid
in België, maa.r in Duitschland ten voo,rdeele cler
Duitschers.

Om aan cle ge,welcldadige maatregelen een
schijn van gewettigheid te geven, voercle de be-
zettende rnacht in de Duitsche pers 

- zoowe,l in
die van Duitschlancl als die van Be,lgië - vooral
t"yee voorwendseletr aan: de werkloozen zijn eeu
gevaaf Voo,r de openbare o,rde, een last voor de
openbare lief cladi gheid .

De kardinaal hErinnert cian aan zijn brief tot

N" 62.

tien gouverneur-gelleraal en von Bissings ant.
woord betreffende : rc de fiuancie,ele lasten der
ondersteuning en het gevaâr clat cle werklieden
irun technis,che vaarcligheicl zo,uden verliezen. l

En cie kardinaal vervolgt:
< Er zo,ucien rrel anclere rnicidelen zijn om onze

financiën te be'schermen, nameiijk o,ns de oor-
logslasten tè besparen, die to't nu to'e to,t een mil-
liard stegen en steecls nog elke maand 40 millio,en
beloopen, o,ns de opeis,chingen in natura te be-
sparen, die reec.ls verscireiclene milliarden bedra-
gen en ons ten slo'tte uitputten.

Br zouden veel andere middelen zijn, om in
het behoud cler beroepsvaardigheid o,nzer werk-
lieiien te voorzien, nameiijk aan de Belgische nij-
verheiC hare machine's met toebe,hoo,rten te la-
ten, alsmede de gro,nclstoffen en de voo,rtbreng-
selen, clie van België naar D'uitscirlancl gevoertl
zijn. No'ch in de steengroevell, no,ch in de kaiko-
vens, waar de Duitschers zelf verklaren, dat zij
cle werkloozsn heenzenclen, zullen onze vakiie-
den hunne beroepsvaarcligheid volmaken.

DN GROOTE OORLOG.
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De rraaktr \\.aa11tcid is cleze: iccler tvcggci'ot-tri

ri'clktrtarr lrctcekcttt cctt soltiaat tltcef t'or--,t liet
Duitsche 1escr. Ilij za1 11c iriaats iturernett véln ccll
L)tits,ch \veL1<tla1t, \\'aarviur lllclr ecn soltlit:tt zal
rnaken.

De toestauttl, clicrr rvij aatt cle beschaafcle u'erçkl
blootleggen, komt hier op 11eer:

\iierhorrclerd cluizeucl arbei<lers zijn zonclcr het
te r",'illerr eu grootcltclee'ls tcr oorzakc vatr het be-
zettingsre,gictn, c1e n'elkloo,shcicl tett prooi ge-

v al1err.
Zoltcu, eclttgelootert, vaders verdrageli'zolI(l€r

morretl en met eerLiiedigiug van de opettbare
orcle, httn o'ngelukkig lot; het sarnerthooriglIcicls-
g-evocrl cler rratie vootziet in hutr mecst nijpclde
behoeften ; cloo,r allergrootste zuinigheicl etr tloor
cdelmoedig vele zake11 te cie'rveu, blijven zij bc-
rvaarrl r,oo'L cle uiterste eilencle en u'achten rrlet
rvaarcligircicl, cloo,r clen latiottalerr rouw nau\'ver
en inniger aaneertges'lotell, o,p hct eilcle vall o1ls

aller beproeving.
Troepjes solclateu. driugen met gewelcl deze ar'

me woningen binnen, ruLkern de jongelingen
\,veg van hun o'utlers, den mafl van ziine vro,uw'
clen vader van zijue kintleren, bewakeu met de
bajonet de uitgallgen langs. waar de echtge-
noo,ten en de moeclers willen to,esnellen om aal1

cle vertrel<kerrdeu ecn laatste vaarwel te sturen,
verdeelexr de gevalgenen in grocljes van veertlg
of vijftig, laden ze met gerveld in goederertlt'a
gens j de Lqkomotief staat onder stoom ; als cle

trein vo,1 is, geeft een hooger of{ieier het signaal
tot het vertrel<.

En weer zijn een duizencital J3elgcn tot slaver-
uil gebracht, en zoltder voorafgaancl vol11tls, \1ct-
oo,r(Lerelci tot cle zwaarste stral van het wetboeii
varl strafrecht : cte clcportatic. Ze weten uret
n-aarlreer zij gaar, uocl1 voor ltoclarrg. Àl wat zii
lvcten is, (tat hun werk clc'n vrjanct alleen tel
go,ectc zal komen. .i\Ienigcen neett rueu door 1ok-
midclelen o,f door beçtrergrug eeu verbinterits ar'
gc-1rerst, clie nren ( vrijr,rrrlltg) (turft lieetert.

Daarbij, ureu wcrÏt voo,lzeker \'verkloozelr aâu,
nlâar men rekrtlteert ook in groo,t aautal - clc

verho,uding is een viercle in hct arrorrclissemerit
Bergen -_ nia11ueu, die rrooit rverkloos ge\,vcest
zijn en tot cle meest vcrschillc-lde- beroepcrr be-
hooretr: bcetrho,uwers, bakkers,, lnccster-lilccr-
rnakers, brourverskrre'chtcu, elektriciens, lattd-
bo'uwers; mclr ncenrt zrlls ktrrlrctr, lccrlirrgult ttrL

cle ko,llege's, studenterr vaû cle universiteiteu en
,le hoogere scholen.

En tocir haclcLen twee irooge overhe<.1en vau ilct
D'uitsche keizerrijk o,ns uitclrukkelijk de vrijheici
van orrze latrclgeuooteli gewaarborgd. )

D,e kardinaal ha.alt dan de o'nderirandeiingen
met baron von I{uene, urilitair gouvemellr. vall
Àntwerpeu aan, zooals we die vermeld vinclerr it
ziju eersten brief aan vorr Bissiug. Hij wijst ook
op het antwoorcl vau cisrt algetneenen gouver-
rreut, waarin deze zegde:

rt Het bezigen vatr werlçloozen in I)uitsciriauti,
cerst ingevoerti na trvee jaren oo'r1o'g, verschilt
esseiltieel met het gevalrgennelrlen van (le tot
clen ruilitairen clienst geschikte mannell' l)emaat-
regelhoutltookgeen verband met de oorlogvoc'

ring zeh'e, inaar berLlst o1.; trtaatscltalrlrclijkc eri
staatiltlisl lotldktr rrdige gtoutlcn. ))

. Iirr cle iiarclirraal bcsluit:
g Juist alsof het u,oo,rcl viln cc11 fatsoerlijli marr

na cc1l o.f tu,ee jaar opzegbaa.r was, evetrals eert
' Lunrceei op liorten termijn.

Juist alsof c1e verklaring in 1914 gegeven, niet
uitdrul<kclijk buitensloot éu <1e krijgsverrichtin-
g-rr érr dcn dwangarbeid.

Juist als,of , terr slotte, iecler IJelgisch u,erkman,
rlic de piaats inneemt van een Duitsch werk-
ilran, clezen laatsten triet iil staat stelde om e€l1
leemte in het Duitsche leger aan te vullen.

Wij, he,rders van cle'ze schapen, clie o,ns door
rvoest gewelcl ontrukt worden, wij staau daar
angstigna te clenken over de zeclelijke en gocls-
rlic'trstige vc,r'iaterrireicl, r,vaaril zij gaan r,vegkwij -

ncrr; n-ii zierr urtrclrtcioos toc op c1e srnarten en clcrr
schr ili in zoo1,slc verstroo,icle of betlrcigcle huisge -

zirrnen, en u'ii wenclerr ons tot ailc rechtschapcri
l.icclen, gcloovigen el1 niet gc,loovigen in rlc ver'-
lronrleue larrclen, iu cle ueutrale larrclen, ja, zelÏs
iu clt-. vijauclelijkc 1anclen, clie eerbiecl hebbeu
voor cle mcnscirclijke waarcligheicl.

\\-anncer karclinaal tavigerie zijn krijgstoctrt
olricrualll tcgen de siavernij, zegencle Paus Leo
\Ill henr en sprak: u De openbare meening is
ni1, ileer <laû ooit, c1e ko,ningin van de wereld:
op lraâr moet gij inu,erken, Alieen cloor haar, zult
grj cle overwinning behalen. >

-Uogi: cte Godctelijke voorzieriigheicl hen allen
ûcr,rcIctt, clie gcza.g urtoefeflen, het r'voord voereu,
clc pen hauteereu, om zich te scharen ro,nd onze
rrccleLrge J3elgis,che vlag, tot afschaffing van (re

lrurt.l],c€sche slavernij.
-\loge het meuschelijli gevoel zegeviereu over

a1lc drogrerlenelr eil stanclvastig getro'uw bli3ven
aan iret ntachtige wcxrrti vau rieri fI. Anibrostus:.
ii I)e eer boven alles lr (Nihil .præfercndurn houe-
stati !) l

fn naam der tselgische Bisschoppen,
D. J. Kardiuaal }Iercier,

Aartsbisschop van }lechelel.

Den 25" ^\ovember richtte cie kardiuaal een
clerete sctrrijven aau den gouverneur-generaai :

Àlijnheer de gouvcmeur-generaal,
Il krirrgen, vau rvelke ik noclrt gelooveu, da!

ze juist ingelicht waretl, werd gezegcl : dat Uwe
flxcellentie iret als een piicht besch,ouwd had, bij
cle iroogste overhedeu van het keizerrijk te pro-
testeeren tegen de maatregeien, die zij verplicht
is in België toe te passen. Ik rekende dus, op
zijn minst, o'p een uitstel iu de toepassing dezer
maatregelen, to't zij aan een nieuw olrderzoek
zoucleu oncierwofpeu ge,\\-eest zijn en op een ver-
zaclrting iu de wijze, waarop zij worden uitge-
voerd.

En zie, zonder ook maar rxet een woord te
antwoorden op de,bewijz.et, door welke ik het
anti-juriciisch en antr-so'ciaal karakter bewezen
heb van de veroordeeling der Belgische arbei-
clersklasse tot dwangarbeid en deportatie, stelt
Uwe Excelientie zich tevreden met in hare tele-
grâlu vau 23 Novcmbcr, de1 tekst zelf van haar
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kiuteering rlen ?3o November: tq. Rillaer, Gel'
locle , Rutselaar, lr,ercletr rriettegens'taanclc
al irun protcstetr weggevoertl: jongelilgpu,
r.lie de stcun hrtnner moer.let, ce'ne wecluwe, I ra-

relr; bc,cfcn, hoolcicn v.ill ecll talrijL gczin --eetr
hunnel, r.lie de vij{tig ai voorbij is, heeft 10 kin
tlerelr ----, clie het land bebouwclen, vee bezaten,
en irooit een stuiver van c1e openbare liefdaclig-
lreitI lra,ltlt.rl urrtvarigcir.

Trr clc kleiuc gerneente Rillaer lieeft rnen 25
itrirgurs van 1? jaar rnedegevoerd.

[,Irl fixccllctttic zcttt gc'lvi1c1 ltebben, dat c1e ge-
lrccnte lre sturetr tucclcplicittig rvaren' gewo'rdetl
lau rlczc hatelijlie aarrwcrvingen. I{rachtens irun
lr,et.telijlrc positic crr iu geu'cten konclerr zij rlal
ru ict.

Ilaal zij konden cle aarrwervers irilichten eri
rlaarvoc.,r' warcli zij c1e aarrge$'eze1l personeu. I)e
priesters, clie beter clarr wie ook de lagere volks-
iilas,scn kcnneu, zo,urletr eeri kos,tbare hulp ziju
rroor cle âanwetvers. \\iaarom vergeet rnerr hun
tnerrlewcrking i l

Dc r,vcggcvoercle Fi J. r,atr Oçstcautp. -

brief van 26 Oktober te heriralen. Èare twee brie-
\:er1 van 23 Novernbe:r en 26 Ohtober ziin irrdcr
rlaacl, wat den inhoucl en bijna u'at clen vorm
aangaat, hetze,lfde.

\/an clen anderen kant gebeurt c1e aanwerving
rier zoogenaanide werkloozen meerencleels zon-
cler in het minst rekening te houden met de aan-
nrcrkingerr der piaats,elijke overheden.

Verscheiclene verslagen, die ik in mijn bezit
heb, getuigen, clat de geestelijken worclen _,'uer-
wijderd, dat de burgemeesters en gemeenteraads-
leden gewelddadig tot ztvijgen gedwongen wor-
clen. D,e aânwervers staan bijgevolg voor o,nbe-
ketrclen, waartusschen zij willekeurig hun keus
c1oen.

Voo,rbeelden van hetgeen ik beweer, zijn er tn
overvloerd ; ik geef er irier, onder t-1e vele andere,
clie ik ter beschikking ho'ud van Ur,ve Excellen-
tie, tu'ee rlie zeer onlangs voorvielen.

Den 21n November hacl c1e aanwerving plaats
in c1e gemeente Kersbeek-Xfiscom. Van de .1325
inwoners derr getneente haalclen de aanwervers er
94 weg; troepsgewijze, zonrler onderscheid. van
maatschappelijke stand pf beroep : zoûen van
landbouwers, kostwinners van bejaarde en .ge-

brekkige ouders, vaôers die vrouw en kinderen
in ellende achterlaten, alien voor hun familie zoo
noodig a1s dagelijksch brood. Twee gezinnen
zien zich elk vier zonen tege'lijk o'ntrooven. Op
tle 94 weggevoerden waren 2 werkloozen.

fn de stteek van Aarschot geschie<trrle tle re-

i)us irrtussciren gtrr6;t u ,1s ,'<po,rtati:. toch
nlaar voo'rt. en steeds op driester .rvijze.

Afgevaardigden en Serrato'ren van Bergen haci-
den aan von Bissing eveneens een protest-briel
gericht, en schreven hem een tweeden. Hierin
stonden inlichtingen over cle ongehoorde slaven--
jaclrt in de Borinage.

Te Quareg:ron riqr men 1000 burgers naar cle
kontro,le en dqlorteerde ei 304 van. Er warEn er
227, die geen werkloozeû waretl. Zoo moesten
o,m. vertrekken : 4 boeren, 5 bakkersbazen, 6
bakkersgasten, een beenhouwersbaas, een inge-
uieur-bro,uwer, bestuurder eener groote brouwe-
rij, eelrgroo,t-handc-1aar, de zoon l.an clen meester
van een smeltoven, een drukkersbaas,

De mijnwerkers werden vrijgcsteld.
Te Dour deporteerde men op 13T man, LI7 ar

beidenden, o.m. 9 boereu, 4 studenten en veel
kleiire patrooûs,, ciie thuis arbeicldèn.

Te Wasmes op 180 gedeporteertlen, 180 uieL-
werkloozen; tè Frameries op 200 arbeiders, 18?
niet-lverkloozut"; te llornu op 140 gedeporteer-
den, 87 niet-werkloozen; te Paturages op 1Bg ge-
clqrorteerden, 134 niet-werkloozen.

XIen eischte hier vooral de geschoolde werk-
liecle'n van ailerlei labrieken.

Van cle aF'orges et laminoirs de.Baumer, te
I{aine-St-Pierre nam men 72 arbeiders; uit cie
werkhuizen van Gilson te I,a Croyère, 50, vari
cle Brugeoise en Nicaise en Deleuve, 56, enz.

Uit de hoogovens en "-eiterij van La Lou-
vière werd 7t olo van hr :rson€el rveggevoercl,
zoocl.at men er den arbei il leggerr moest; uit
de werkhuizen Boëi te I ,ouvière rekruteerde
de bezetter 249 man, wa j een buree,l-chef, 1Ct

bedielclen, 21 meesterg n en 21? arbeiclers.
.\llen hadder arbeid.

En clan in de glasblazeij van Jemappes. Deze
hacl op 4 December 1915 het werk hernomen;
zonder ophouden werkte zetot I September 1916.
Dan lag ze stil, \rr'egens hqrstelling cler ovens,
maar met het doel de werkzaamheden nog uit
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\\'agens \ieï\'oer(I, blootgesteld â:r11 sieer en u'in(l

Te Ecausinnes werden c1c bttrgers salneilgeloc-
iren in het Yolkshuis,. O1l cen verhoog zatetr iic'

olficicren, clic c1e keuring tnoesten cloetr. Rij tic
aangemelrk:n \\'arcn er rrc'el arbci<lers, tljc r.r'clii
lrac1c1cn. \'-elcn trxxrtlcn a1s bewijs hun loonboc:li
ie. De hccr liax ()ilsorr, zoolr vân den bc|cctricr
rler rverkhuizcrr r.arr I,:r Cro.-r'ère, vergezclcle li'
lan zijn u'e rlilic'lcn crr b,rtuigde, dat zij al1cl aatr
tlcn arl;cic1 \\'ii1'rll. ]lr,n eischte er J4 r'arr o1r.

'.i'e 'Iui;izc lricci tlc treirr t;ret t'le motlcrtrc sla
\rcn, clric nrc;r llii iie statie staan ; in ceu rr,citk'
rlaaltegeuor,cr storlictr \'rot1\\'en crr kirrde r crr tc
\\'eclen, te roellen, tc httilcn. Sirmnrigcn l.rc
zrl'ijmden valt tt'attlttxrp. I)e I)uitschc s.ltlatctl
lraticlen zcll tlccrrris nrcl tlc ongehrkkigcu elr rir-oe -

' gelr pakies err lrrief ies ,rrrc,r. Een officier lratl tlc
tlairelr irr c1c oogcn.

]Iaar rvat hic{ir rlic rlecruis? l)c tro,clte,rr trrocs-
tcrt gehcorzanrcl . Ir)tr irrcn r.le trein lr-eglccd,
st(,eg rlit rle ;rreriigte als ecrr ltxri.lkrect.

'l'c \iji'ei lilvamen officieren cle gericportccr',
rlcrr licurcu, nret sigaar iir clen motr,l, (,lj tl.lj-
clralant gcb:rar, als krxrpiierletr, rlie eerr paalt)
of ccn koc vcrharrdelerr. \r'an ()p een afstnrrtl rzo:lg-
tlen <le vroLl\\-c11 dit so,rteererr in angstige spall-
rring. Aan r1e azrngetluidr:n s,to,ncl men triet meer
toe afscheid van de verwanten te nemen. Solcla
tcn voerclerr cle otrgelukkigerr rveg en tluu.tlcrr zc
rl(' Sl,r)')t \\ agctts irt.

i)e tr-cggc..'ocr..ll S. i,. r'rirr C)crit.

tc brcitlelr. f.Iaar clc lrtz.cttrt'l;ealtlc. iru nreer rlarr
dc helft varr llet ltcstc pe rsorrecl lr,eg.

Te l{oortsel bij r\alst r'. rl.:luartltrr tle u c:r k,
7r>o'r.en, clat zij niet z.ourlcu verttrkken, als rriet
allc u,eerbare ûtannell rlecgingcrr. llen riclt tocrr
dc gatrschc mannelrljlit l.clulkirrg op, nraar oi)
het oogenblik varr hct .,'crtreli scilei<ltic nrcu tii
\ rerklclozcrl van deranricrr,rr. I)e ccrsten begonncn
toelt te vechten, lnaal' ze u,er(lcrl in ceu fabricii
opgesloten, r",'aar solrlatcn ltcn clan afhaaitien ct
ruegvo,erilcu. l)c afgevaariiigrlc l)aens r,an ;\alst,
riecl cle nlanltelt aan itict tc tcekeneti.

T'reinen net gerleiroriccrrlcrr redcti in groot
aarrtal voorbij Ilrussel cn stâtiolteerrlen hier en
tlaar. I)e orrgelukkigerr zâtcr,n vcc'lal in gesloten
vccwagelrs. ti{en hoortle hcn ziugen en rocpell.

'le Jemappes sioeg cen soltlitat ""n .,torrnt, ,ii.
zich aan haar zoon i<lerrrtic, lnct (lelr ko f van zijn
gel\'ecr. Een jonge \rrolt\\' .qirrg darr tusschen <lic
vrorlw en clen D,uitsclrcr staarr eir olr haar borst
rvijzencl, riep ze:

t Sla mij, als gc rlurft, uraar- eerbiecli.q tlie
rrroeder ! l

Anclere soidater klvarnen crr scheidden de gc-
dcporteerden van de vroll\,1rc11.

fJctr B" Novembr,:r vcptr<tk hct cerste koutin-
geirt van Antrverpen uit rle Zuiclstatie : 800 ar-
lieiders. De bloeclvcrrvanten moe,sten op een af-
starid biijven. Troepen s,ioten de Zuideilaan af .

Wellic too,neelen bij clc vrouu'en en kincleren I l)t:
gedqlorteerclen \r,erclen voor .een deel in open

\\:elrclerr \\-e nr1 rr,ns rlcrr lrlik naar 't Zuidctt
valt olrs lantl. ()ok rlaar hcer.schte het hateliik
stclscl. \\-e iralen hicr ecnige l;ijzonderhcrlen aan
uit rr Pourqnoi ltas? l,ult(lâltt 1a erierre,,, 't ltc-
l<trrr'le daghot l<.

.rr 
\rvoir, 4 l)cceubcr. I)e veronleningeu, tlie

rllc rlannen zotrt-ler onrlerscheicl van li tot 55
jaar oproepelr, voor liedcu ilIaandag te Dinant,
\,\,erder eergisteravon<l te Yvoir uitgeplakt. Ze-
r,entien gemeeutell rryerrlerr aidus getroffen.

Iedereen rust zich setlert eelige clagen uit. Ile
vl'{)rl\'vell maken linnerr zakken, cjie men met ban-
den op den rug <lrarrgt ; de hanclelaars in schoei-
sels cn oncle,rkieeren cloet1 gorrclen zaken.Voor 45
tot 50 frank verkoopt melr eenpaargrove, bespij-
kercle schoenen c1r voor 12 frank onderbroeken
crr flanellen vesten, riic niaar half zoo veel wâârd
zijn.

De burgenreester verklaârt, dat
l:rrr elkerr man, clie achtergehouden
tig mark zal geven en men voor de
it00 koeken bakken zal.

De oude vriend, bij wien ik reeds zooveel jarelt
.qelukkige vakantiedagen doorbre,ng, heeft me
gisteravond verzocht clen hor.'enier Thornas en
t1e'n koetsier Albert naar Dinant te vergezel.len ;
nren za1 per rijtuig.gaan, daar cle zakken te zwaar
zijn om te dragen.

Thomas is een vreerdzaam eri stille hovenier.
Hij is de echtg'enoot <ler keukenmeid l\{arie. Hij
is r,vat hang; nu, het is zijn fout niet en een tui-
nier is niet voor het gcvaar en c1e avonturen ge-
schapen. Marie is he'el antlers, kort, dik, met vas.
ten blik.

de getneente
wordt, twin-
gevangenen
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I)e ricggr,r.otrrlc I). II. r.lru {lcrit.

._I)el 22' Augustus ll,f l.{ r^,'as ze ailcel op (le
lilla en trotsecr<le ze zoo fiinli plurrilercncle sol-
daten, rlat tlcze hectplin.qcll clt hct hriis cerl.;ic-
riiqcierr. Allrert, clc z<rcir v:r11 ce11 Fralschen ban-
rrcling rlit (:lc Co,u11rlt1re, is cetr kinrl van Brussel,
nra.qer, lenig, zcnuuracirtig. 't fs een vo,ormalige
ietterzetter, maar clic ecrr ondc.rgeschikte betrek,
king heeft aall.ge1lo1r1cl, ()m rliet ten iaste der
openbare liefrlatlighcirl te val1en.

Ileiclen zijrr iu bezit r,an getuigschriften, waar-
nit lrlijkt, rlat ze nooit lr'erkloos zijn geweest.

D'e een is 42 err cle ancler 3g jaar; beiden heb
hcl een gezin. Rovcnclierr eischen de Duitschcr.s
arbeidcrs uit r1e nijvcrheirl en wat zourlen ze clus,
lrct ecn hovenier e1l eeu koetsier aallvangen?
\icn rrraakt zich rlaarc,nt ook niet ongerust ovei
hun lot.

't Is nau,,r'ciijks 7 uur a1s r',.c irr het djtuig
stapncn. Het is ha.ast nog nacht.

rr l'ot ziens,, \{arie... l
< To't ziens, lhotnas... l
I)e cchtaeno,oten ger.'en eikaar rle hand err clc

k,'cts rijdt lalgs rle llaas..
\\Iij kornerr langs zu'ijgenclc groepen, al1en o1r

\\'cg nâar Dinant. En u'e onilers,cheiclen Tangza-
meriraucl op cierr arrclererr oe,ver ook groepen,
uaas,t boercnwagclrs,r waaro,p cle zakken zich op-
hoclpen, liolqestopt met kleeren, clekels en
brooden.

a Men zou aan lijkko,etsen denken met de fa-
milie r, merkt Albert op.

Iiri 'Iho,nias zegt :

q Zoa heb ik cincle Augustus 1U14 veel wag€ns
zicn rijclen. Maar er zaten vrouwen en kincleren
oir, rlic rl'eenderr. llerr hoorde het kanon en iecler
vluchtte. Ge u'eet wel... ))

\I-ij rijden 1nl cloor tle eeùige straat van lloux,
b,:li.incl met rrinell. In het claglicht zien we
slcchts vermoeicie cu bevreescle gezichten, hoorts
erc--htige wezens van lieCcn, clie niet ges,lapen heb-
bctt.

I)'l gro,epen \vor(lc,rr talrijker fi1 clichter en zoo
i:r iret ook aan (len overkant van cle llaas. 't Zijn
als tlrree strocrlelr, die stil traar hetzelfde reser-
Voir vloeiell.

' Recirts latert r,ve llouvignes liggerr, met zijrr
gcscirorrclen gebour,ven. f)c tvincl verjaagt cle ne-
vcls. \rarr af dcu spoorwe'govergang voor het sta-
tiorr van D{nant tot âan hct kollege varr Be,llc
l'rrc, riaarcleofficicren ze|elen, ciie de razz.ia trit
voeren) wclr1elt r1e stiigencle \veg vâll lliannen;
Iir zakl<cn en dckcns. \,verpel1 schrilie kleuren in
lret gliizc liclrt.

't I:i het uitn,ijkcn vaii e€n kudcle irr rnassa
nll.r eclr orrbckcnde bestcrnming gerlreverr.

\\tij bereiken de ruinen vân llinant, dezcrr
iuorgcll va11 onbchaaglijkheicl nog treuriger clan
:,iilicis; c1c klcine rvinkels van planken tegeri de
nnlrelr lertnerril, clc herbergjes in cle vernielde
stratcn, de vcrblijlplaatsen onder clc g'ewe,lven,
lvclke aan derr braud van 1914 weerstonrlEn, zijll
rreriaten: cle nanner van Dinant ziin naar Beile-
Vue vertrokken ; c1c vrouwen en kinderen zijrr
ircrr gevolgcl to,t aan c1e Statieplaats, <lie cloor
feklgrauwen met pinhelmen afgesloten is.

Albert en Thomas helpen elkaar bij het aan-
rloen hunnef zakken"

Wij drukl<en elkaar de Land.
rr Doe mij het genoegen aan ruljnheer te her-

halen, rvat ik hem voor het verlrek gezegd heb;
ili zrveer, clat ik, zo<t ik genomen word, niets
teckenen za\n, zegt Albert.

rrTot ziens, mijnheer>, zucïtt de goecle Tiro-
ilas,, luet een stem \\'aarin een snik verdoofd
wordt.

Ik bezie hem : op zijn l,vezen le'est men cle ze-
kcrheitl vân de nabijë ramp.

Ik zeg tot Albert:
< Vergeet clen zin niet : rr Mijn zwakke gezond-

heici heeft rrii steecls r,"erhinderd een ambacht te
icerèn. r Dat is ko,rt en het drukt veel uit. l

r< \À/ees gerust, ze hebben mij nog niet l
Wij zijn aan de afsluiting. Een eno,rme Pruis,

een grove en vroo,lijke herkuul, trekt rookwol-
ken uit zijn po,rceleinen pijp en beheerscht mæ
zijn hoo'fcl dé vreesachtige en klagende menigte,
die op cleze barrikilde stuit.

Dan zie ik over clerl muur, die het rangeerter-
rcin van de statie afsluit, rijen waggons; binnen
tu'ee, hoogste,ns drie uur zullen deze treinen met
rnensihenvra,cht naar Keulen rrertfekken.

Waht het onderzoek doo'r drie officieren van
de rnaiuren cler 17 aangeduide gemeenten 

- merl
s,chat ze op 3000 to't 4000 - heeft niet meer dan
tn'ee urlr gedullrd.

't Oing o'p brutale, onmenschelijke wijze. Het
vee stapte <loor clrie deuren in een zaal, waat'de
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o,peischeffi waren. Deze bekeken de aankomen-
den.

<r Gij links,. . ., gii rechts. .. l
Rechts is de r,rijheicl; links c1e s,lavernii cn

dwangarbeicl
Iedermaal clat cle s,nelheicl -der kcuze het toe-

1aat, treclen cle burgemeesters op.
rr Neem dezen niet, hij is vader van 7 kinderen,

hii is gebrekkig.l
rr Re,chts !l
a Deze is een metselaar, clie noo,it zo'nc1er werk

is geweest. l
c.}Jij zal in Duitschiancl ook niet tverkeloos

zijn!I,inksll
Tien mannen gaâ11 re'chts; cle elfde hinkt.
rr Wat cloet gij ? Volgens uw kaart : schrijn-

werker. Zijt ge baas of gast?l
De marr aarzeTt. Wat moet hij zeggen om

rechts te konen ? llii antwoorclt op goecl va11e
't uit :

t Baas. l

ll*iil ï.rkluu,r",', t'lié sctraar'tctc.ros scrteri
het begin van den oo,rlog van de liefdadigheicl
lerren e,11 e'lk sterk r'vei.qëre1, uro'rden rzrijges,teld.
D'e hoeclanigheicl van rvcrkloo,ze is immers varr
geen tel bii cle ope{schers.

D,eze grijpen iu den hoop, al naar 't valt.
Toen ze paarrlerr rektvireerden, onderzochterr

ze c1e hoedanighetlen en c1e gebreken der aange-
br"achte beeste'n.

Bij het rekwireeren van mânnen, is <1ie last
niet noo,rlig : er moet vee,l, veel geleverrl en het
cijfei' bereikt rvorclen.

Van Evrehailles neemt melt s echts enkele ge-
vangenen ; het uitsluitend landbouwdrijvend ge-
hucht van Haut-le-Wastia, ziet bijna gansch zijn
ieugd opgelicht: 32op?8opgeloepenen; 32 land-
bouwers, bijna a1lel gehuinrd en vader van een
g,ezin; van een ander clorp, neemt men s,lechts
manllen van 4fl jaar; van Bioul te t het gezin
P... vijf jongens; drie zijn aan 't front, men
neemt de twee overige! ; hier stelt men alle sto-
kers vrij, daar deporteett men ze zondet een uit-
zo.ncle'ring. Men zou zeggen dat de willekeur van
den triomfeerenden soldaat kwaad-zot is, en ver-
tlorrren; het schijnt o'f dit spelen met menscherl-
levens een nienwe, vreugdevolle gelegenheid aan-
biedt, om het genoegen van den ovetwinnaar,
het bezit van het bezette gebied en het misprijzcn
voo,r: een verclmkt ras te bevestigen.

llen zen<1t cen partij Belgcrr aan c1c vrienrlerr
in Duits,chlarrd, zo'oals rnen hnn cert partij plan-
ken of 'lvild sturen zou.

Gij lr'aart ecrr r,rij tnan, clie orrtier tlcrgcliiken
cen ."vaalrlig er ce I-.,ro1 levcr leic1c1et ; rrit zijt gij
slecirts een ârnl rverlituig, Jresten.rcl otn te lijdcli.

Gij lv:rart ecn gelukkig bttrget in tlc schac.lurv
v,rn 11w klokkettorcn, iel'crid oncler clerr ruiutcn
henrel, 's'ntro'nrls 11\v \;rol1w en kintlereri oncl,er
de gezellige lartrp r,eteetrigerrcl ; en zie, plots hebt
ge noch toren, nocir'1amp, r:o,cir vrottw, noch
l;iritlcrcn mcer.

Door tie onverrutrrwbare, almachtige gril van
ecn vreenden fireester r,ijt ge slechts een wieltje
nreert irr de gelvelilige macÏ.tine, ilie zottder opltott-

deu het bloetl, 'het levet, het ge,lcl en cler1 aftqid
wegzuigt, om cl,at a1les in Duits,chland te veran-
cleren in militaire kracirt en om de weteld te ver-
siinclerr.

Gij haclt inr-rig urv 1atic1 lief ; eenstrilaps worclt
gc rrerplicht cloor clwang met walgelijke huiche-
larij , rlalgeliiker nog dan geweld, om onrecht-
streeiks wâpe1rs te 1ev'eten, die tegen u\À/ vader-
lancl en tegen hen, waatop het zijn laatste hoop
ge'ves'tigc1 heeft, gekeetcl zu11en worden.

Zrc:<iaar lr'at ietier irr riie vreeselijke uren dacht;
zie<1aar r,r:at nooit uit de herinnering zal ga.an.

\ioor clc rnenigte vrouwe11, kinderen en grijs-
aarcls, clie nu angstig in de omger,nng van de
brug cn cie statie trappelt, is het wachten, het
vreeselijk u,'achten begonnen. Men richt de
ooge11 nâar het koilege van Bel1e-Vue, waar het
lot van \racler, broeclet, zoon, beslist wordt.

()cel kreet, geen klacht. Haastige tranen. Een
kiap i'loet een wezen griinzen. Ben zenuwachtige
rrroecler slaat haar jo,ngen op't gezicht. D'e Pruisi-
sche herkuul lacht met zijn ka;rneraclen en trekt
rooku,olkel uit zijrr porceleinen p jp.

Jk qa een lvancleling cloel tusschen cle ruïneu.
Dc u'inke'ls en herbergen moger r,andaag niet
open ziin, ook niet a7s de razzia afgeloopen,is.

I)irrant is zoo clood als na de verwoesting en
iusillatle, toe'n c1e bevolking iverggeloopen was,
geii van schr-ik, en de s,olciaterr in de voors'teden
den ivijn en cle likeurel der geplunderde huizen
opstapelden.

Het is eilf uur. De eerste ontsr::ipten be$nnen
virn clen be'rg te komen. Zij, die in de riviertlo,r-
iiiilr \vonen, loopen snel heen om hun ge,zin gerust
tc stellen.

ÀIen roept ze toe en vraagt:
rr Weet ige aT cleze en die... en die... ? >
,'Hij is gepakt.l
,, Hij l<omt achtel aan. l
rr Hij is nog niet gekeurd. l
Hc-t hart nijpt samen bij clen aanblik van hen,

clie te vergeefs wachten. Bevende handen verhef-
Icrr zich sr4eekend nâar de naclerenclen.

< Papa, papa ! ri schreit een mEisje, dat vooral
u,'anhopig is, ornclat he't zijn moecler ziet weenen.

De Pruisisctre irerkuul lacht nog altij.d en zo,n-
tler rur,vh.eicl, verspreitlt hij r1e groepen, die sa-
nrerr trappeleti.

Voor sommigen, clie hun nabestaanden niet
zien komen, lr'ordt de onzekertreid angst.

\'rrijgelatencu sillipen lveg, zc'trtler op c1e vra-
gen te antwoorrlen, rl'encleu het hoofcl af en eens-
klafs dringt zich de waarheicl op:

ru Hii is ree ds in clen trein ! l
En tlrrir zietr ll,e lroe rrtottt.t:n i1c ltandett vou-

rvc.n, in een gcbaar vatt tvatritoctl), va1l srneeking,
çau airgst; lve zicrr ll,ii11-opcng-espertle oogetr, €lâ-
pcnrle rnontlett, rvaarttit tocli gccn klani< komt...
rr'c hooreir zelfs 1echerr... cett lac'h, rlie rtut zenu-
\\'r'il âls rtitcettrttlit.

I)at cluurt een half uur.
'Nu 'uvorclt bij oogenbiilrkrn r1e r,ersperring ver-

rvijderrl. Ve'ei menschen s1rel1e11 naar clen afslui-
tirigsurrrur van het stertiori o,f cien overweg' valr
Botrvignes. Ijn ze zien c1e rij rvageu; op c1e hoog.
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Iiensklaps stijgt e,en langgereht gc'huil olr
<lat tot aan het vertrek van c{en trein zrvelt, ver-
nrinrle'rt, rlitsterft, weer sterker wordt, een ge-
hni1, waarvan cle herinnering alleen u doet ril-
ten tot op het gebeente, een gehuil gelijk c1e

Ilaas het nooit de eeurven cloor heeft gehoorcl ;

een langgerekt ge,huil, ja, clat de vallei vervtllt,
\\râar nu de heldete Winterzon haat .q'orrdgtr err
kristallen licht uitstraalt... 't fs niet een get'orrr1
beest, dat aldus schreeuwt, 't is rlc gansche krrrl-
r1e. Beleecligende of nrutropige kteten beant-
u'oorclEn anclete be,leec1igencie of l'alrhopige kre-
tc'n ; gil1encl gcdluit s,nijclt door clczen orl<aarr,
zo,oals;leweerschoten in rlen stillen nacht knnnen
i<linken; et clan eensklaps n'eergalmt geza1l.q,ve.r-
u'arcl, gelel<1ïg, lltaarin lnclr brokkcrr vatr c1c

rr Brabanconne l en de < ]{ars,eil.laisc ri on<ler-
scheidt.

Men ziet gebalcle vuister, bleeke gezichten,
orrtsnapten \\,erpen hun broo,rl, hun clekels, hun
schoenerr, sigaretten, choco,lade, naâT de .qevân-
gelren) solclaten rapen \ran alles op en geven het
arrr clc ouge'lrrkkigen in c1e ï/agens o,ver ; men
z.ameTt ge,1c1, in ; burgernecsters, do <ters, land-
boux'cts gaan in hur.r porteferrille; de armstcrr
rrog ierligerr hrrn zakken ; e,e11 gevâltgene, lvaaï-
\'â1r 1lrclr zeet, dat hij niets hee,ft, bezit in enkele
rrrinnten 75 mark.

llen heeft clekzeilen op clkaar gelegcl langs
den runur en op dien hoop gaat men nu staan,
om inarken te gooien, clie in een gazet met een
steen gerviktelcl zijn ; er zijn mensciren clie lang
,rnverschil1ig, als verdrn'aastl blijven, zich cloor de
nrenigte laten stooten en clu.nren ; er eensklaps als
gcgalrtaniseer<1 uiten zij hun gerro,el cloo,r klacir
ten en verwerrsichingen en vreeselijke en ook be
1 r'cireliike beleecligingen.

Eerr r,aclef roept tot zijn zoom.
rr Teek'en vooral niet en als ge gincls een ge-

n'eer vinclt, schiet er maar op ! l
Daclelijk lvorclt hii aangehouden err tusschen

rie bajo,netten n àr de kommandantur geleic1.
't Zijî hier namelooze tooneelel, zoo vreese-

lijk, rlat ieder wien men er naderhand o,ver
slrreekt, begint met te zeggen i

rr Ik hoo'p clat ik zoo iets 11oo t 1t1eet za7 moe-
tctt zielt'r 

âç * *

Thonras en Albcrt ziirr nict nreer \rân Belle-Vuc
tcr.uq.qe1<eer<1 err ik ga a11een rraar Yrroir.

De officier he'cft aan Thonras gerrraagcl :

tuZiit gij iro,verrier of ho'rteuiersbaas? rr

Hjj lileef claar rret geslotcn mo'nrl staan.
,r l,inks ! l
Hii Leeft zich vern'ijclerd net de oul;eu'ust-

heid r,'an een slaaptvanclelaar of cle ge'iatenheiti
van een schaap, clat met ter slachtb,ank driift.

Hij ging cian in c'en hoek t,au det waggoll
zitten en terwiil cle ancleren zoflg'e11 of clerr
overwinnaar k'leecligdlen, heeft hii 1an.g in stilte,
nret't lroofrl in <1e lrarrden, gencerrt.l.

Reecls acht <1agen leef<le lrij ilr r'le zelicrheirl
varr ziju ougeltlk.

.\llrcrt hceft bcptocfd ziin zaalt ltit tc leggctr.
l-[cn geboorl hem te zr'r,ijgerr,

,, Links ! rt

Lr den waggoll hecft hij geflo'terr, gezollgelr elt
iiet lrij ancleren zwererr, clat ze niet zo'uden tee-
lienen.

llarie n'ist bijna t1e laarheicl, toen ik tlruis
1il-aur. Zij weencle triet; 't is eeu u'akkerc zic-l .

Zlj heelt wat het grootste bezit van het volk is :

c1e ongelukken te trotseeren, iroe onvertliertd z.c

ook zijn. r*Vij spreken goede woorclen r.'atr hoop
tot haar. IIen zal aan clen €Iouverueur scirrijvelt
en voetstappen cioen bij den kreischef. Daat met.t

alleen werkloozen nemen moest, zal men erken-
ncn dat men lnhomas niet hacl mogen houclen.

Br is een komrnissie tot herziening te l(eulerr.
T)le zal clit geval inzien rtan een reeds o'uclerert
rnan, vacler van ee11 gezill.

Toen cle avoncl viel, -reed c1e trein cloor detr
hollel rveg, achter den tuin.

Reecls van verre \À/e'rd hij aangekoncligcl cloor
QL lncl) ett gezânÉ{.

\ÂIij liepen er heen en zagen hem voorbij. rij-
r1en.
. 't \\ias cle eerste trein met ge'rangellell, op \rr'eg

naar Namerr, naâr Druitschlancl. D'e mannen rie-
pen : ( I-evc Relgië ! Yvo,ir ! Yvoir ! Leve de I(o-
ning ! \\ieg met clen keizer !l

Rrokken clcr rr Brabançonne r vermengclet zich
met het geratel der rnzielen.

Aalr een portier van clen rlerilen wagen ver-
s.cheen Thomas.

t Tot we'erziens, l\{arie ! l
rr'lot lveerziens, Thomas ! ))

En clat was alles ! De trein ree'd voo,rbij.
Trvee mirmten later, tracl ik, na mijn tranen

rfc'cveeqd te hebben, c1e keuken binnen. Marie
s'leep messen op een steen. Zij zei niets; zij is,
niet iemand, rlie haar tranen too,nt. Zoncler twii-
fel beclacht ze, <1at cie Belgische moeders hun
kinderen Duitschland rnoeten leeren haten met
onsterfelijken haat.

***
Olcler c1e negentien rveggevo'erde gevângenen

r,rin Vvoir, is er eett jôngerr,-rviens vacler en zus-
ter in Angustrrs 191 4 cloor cle Dtr.ritschers gefus,il-
leer<l r,verclen. Hij zelf lvercl aan cle knie g'ervond
err 1i jclt daa?aan uo.g.Ëen.ancleL is vacler van zevell
jorr.gc .kinderen.

Een clercie is r1e eenige steun van zijn lammen
oonl e1l zijrr gehreLkige moeclet. Ge'en van tlc
cirie u,as u,ctkloos.

Eu nog ccrr tecl<cuentlc biizorrderhcirl : gccrl
enkele \\'er1ilooze, dic op cle stcunlijsterr ingc-
schtcr,en \\,âs, \\,cr{l .qerleporteercl. I)c meestc
rverkloozen.hail,rleir lians gezieu zich te laten irr-
schriivcn alsl arheiclers cerler stccngroeve, clie
van ltet begin van dcn oorlog af regelnratig aau
,lc I)rritschcrs Jevcrrle.

I)ins':1ag 5 Decernbcr. I)r"ie treinen ntet gevau-
geleu ziin voor-bij gererlen naat Dinarrt. I)e eer-
ste t'oncl .1 rrur, cle trlteetle vroeg in clerr ochtencl,
cle rlcrrle our 8 urrr. I)C nranneu u'icrtrrcrr briefjcs
rrrct tlcn naalll vâ11 1[tr tlor1r cn zottgert nrct
ste'nlnre.u door cle vennoeienis gebrokerr. IIoc
larrg n'arerr ze reeds irr ciie rvaggo'ns opge'hoopt /
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De u.'eggevoerCe D. J. r'arr Octlelenr.

Ze ttierpen briefjes... vodjes papier nlet gc-
brekkig schrift in potloocl.

Ziehier twee, clie lettetlijk af.qeschrcven ziin :

rr 1()00 Gentenaars rlaar D,uitschlarrcl gezonden
om te weigeren te teekenen. 't fs de delcle treiu.;r

rr Flecl cle omtrek van Geut heeft geu'eigero te
werkell err is gevangen gcltomel. iler licriune-
ring van een van Gentbmgge, Dekeyser, !-an
Driessche. >

'Woensdag 6 December. Arme, zieke vroun'en
Drâten in de v;achtzaal rzan ee11 dorpsdokter. een
van haaL, uit Warlant gckorneir en die tteini.q
meer is clan e'en pak beenderen, welke cloor derr
hoest in een wollcrr doek geschuil lvorclen, zegt :

< Xtijn oudste zoon heeft twee vingers van cle
hancl verbrijzeTd, ze hebben hem mij ontnomen;
r1e tvteede is een teringlijcler en ze hebben hen'r
ook genomen ; ze hebben mij clen dercle gelaten,
die nog niet cle kracht bezit om zich voort te
sleurerr.l

Een andere:
tr l{ijn ttvee zo,nen hakten hout in het bosch;

zij haclcien daar rve'rk tot het einde rtan cien \Àiin-
ter. Ze zijn weggevoerd. Zrj zullen rriet tee,i<enen.
Ze hel,ben'gezegc1, tlat ze zich op clen grond
zullen werpen en zelfs nog niet luisteren zul1e11
als men hun spreekt van te rverken. Ree'cls veer-
tien clagen gewennen ze zich aan het eten v'an
beetwortelen. Ze inaken die in eeu pot klaal met
zout. Ze zeiden, clat ze er al gewoon âan werdell

c,n ze in Duitschlanrl toch altijci h'cl bcetu'ot:tcletr
zouden rrinden. l

Een derde:
tuZe hebben een mijner zo4rell gel1olrrerr. \\re

haclcien bijna al1es r-ritgegeven onr zakkeir te nra-
ken. \\.re haclclen nog 50 frauk,,clie u'e sedcrt cler'r

clood van vacler bewaarderr. Toeu de zoon mo,est
vertrekken, kn.am zijn broer dat gelc1 voor hern
halerr. l

Te Brtssel en orngeving verschenen insgelijks
de hatelijkc plakkaterr. De gerneentebesturen
alclaar u/erclell rrerzocht rroor 27.O]<tobet clc lijs-
telr in te lerteren. Het bevel rtrras onderteekend
cloo,r von So,:len. \/on Bissing vr,as het met cle
irrvceling van clczd rnodetne slave'rnij niet eeflS
en zoncl een afgevaar<ligc'le rraar Berlijn orn te
traclrten, de afschaffiug vâ11 gausch het plan te
l;cuterken.

llaar op 2il Oktober was de nran a1 tc Brusscl
terug. De groote Duitscirc staf hacl clit stelsel
uit.qcclacht en hct rnocs,t stipt nagelcefd worden.

Vo'or llntsscl zontl schepene I,emo,nnier het
arrtutooril aarr rleu go11\/er1retlr-.qetteraal betrel-
f111.is hct lerzoek to,t o,r'etlerrering clcr liistcn
r.a.n t'crkloozen.

De s,tacl zer d-a.t rlie lijstcn haar niet toebdhoor-
tlen en ze trour,rrcns s.lccirts gcrrlaagcl u'erdelt, ont
cr misbruil< \ran te makcn, rioor Be'lgische arbei-
ders te chlingerr tc.geu hun rtaclerlanc.l te rverken.
Rlrr5es'L l<rn zjch trtt zulk een daarl niet leenen.

De vijftien gerneenten der agglometatie wei-
gerden evenecns en hun brievcn rretden bii clien
ten Btrtssel qeloe.qd.

f)e heer Lernolrrricl zotd ter<ler een protest
nnal fls rrreemde eczarten, rlie te Brusse'l v'er-
bleverr. Hierin lesde hii 'den toestanrl bloot en
qaf hii de verzdke,rinq, dât, wât er ook gebcuren
rnôrye, rnen in cle u'ciqctirre volharden za7.

I)err '! 3" No.r'ernber, 's namicldags om 4 nttr,
$'erden de zes'tien bursemees,te.rs (clienstdoencle
voor Bïus,sel en die cler vootstcden) op het gcne-
raal- Eor-tvetneme'n t ontbodet.

\{. r,'on Bulow, s,el<retaris vân von Bissing, 1as

hun een 11otâ van clen militairen go,uverneur
voot'.

Daarin r,vcrcl nog e'e'ns herhaalrl clat de cleporta-
tie in 't be'lang rler arbeiclers ze f ges'chiedcle en
cleze hoogc loonen in Duitschlantl zouden ver-
dienen..

A1 cle semeentebe,sturen ha<ldetl tot plicht
claarbii hu1p tebiec1en. De burgemee'sters moesten
de lijsteninrlie'nen e'n hunu'erkloozen op hetvet-
trek voorbereidc'n.

\\raar de liisten nisl evergelegd rÀ'erden, zou
het Drritsch bestrrrrr zelf c1e te vervoeren mannen
aanduitlen, maar zo.ncler tijd of gelegenheicl te
hebtten, naar clen toe'sitand van e'lken persoo'l
een orrderzo,ek in te stellen.

\roor pi j nli jke el betre urenswaardi ge vergissin-
gen, zou de verantwoordelijkheicl op de rveige-
rende burgemeesterrs vallen.

De gouverneur clrukte verdff op de bepaling,
dat de gedeporteercle arbeiders slechts voo'r uit-
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Dc rve'ggcroerdc il. E. r'an Zclc.

zotrclerlijkc, clrirrgcridc gevallcn rraar 13c1gië tc-
t-ttg zo'utlcn mogell lieercn.
' Vercie'r zo'u hii rnct clc uitcrste strcughci<l op-
treclen tegcn c1e bnrgcmccsters, clie r1e lijsten niet
of slorclig opm:rkcn zorl:ictr, ct uict a1lecn -. zoo
clurfcle clc t jran cr l1o{ bijvoegen * omclat ze on-
gchooLzazrrn zijn aari clc Duitschc bevelen, nraal
r>o.l< onr<lzrt ze hnr-r plicht naiatcu jc,gens r1e be-
r.r-,lking, die aan hun zorgerr toevcrtro,u.nr'<1 is.

I)c go,uvcr:ter1r €is,chte \roor llo,11r1erc1agavo,ncl,
l6 Novenil;cr, c1e lijs,ten rnet minstbns een derde
tlcr namen, en c1e ovcrige uiterlijk 20 ldovernber.

fntnss'chcrr rçelci iret I5 l(o,r'ember, feestdag
t atr ,'!r'tr I(olting.

Oln l0 ullr \vâs de Sint-flur1ulc s,tampvcll: er
, , i.-1r tttis ziin, gcvolgrl r'loor celr Te I)curn.

f.inks van het altaar zal'cn tle u'aarcligheiclsbe- '

klccrlcrs r:au hct ho.f. eraaf Jean de Merocle,
groot-maarschalk, l;arorr tle. \\taehnont, groot-
meester van het huis der I(oningin, graa{ c1'Aar-
schot, geucraal l;aron rk- lloor, llgr. Pieraerts,
dc heercn Bosnraris en Go,Jefroicl . In het koor
l.,er-nerkte nierr hr:oge ambtetraren, rechters, o.a.
tlcn hee'r clc Favcrerau, voorzitter van den Senaat,
tle S,taatsirrrinisters \I:oeste en Dcvolder, Senato-
rcn €1r Kanierieclcn, cletr r'lienstdoenc'len burgc-
nrces,ter van Brussel, fehronnier, schepetren, .ge-
rrcraals, clen l-recr Janss.en, voorzitter cler Bes,ten-
dige Deputatie, Beco,, élo,uverneur van Rrabant,
en7..

À*a het T'e l)e,urn, klcnu cen irrvalicie op eerl

stocl eii irief hct loikslied natt. De lrteuigte lui-
stei'rie toe eir r,ic1 rlaIt bij het refrein il.

Iireten lilonken : rr Lcve c1e Koning ! LErre cle

|rijireirl ! Lcve Bclgië ! Leve 't leger ll
]Icn zivaaicle met hoeclen en .zakcloeken.
Oot in Sint-Jacob-ten-Coucleuberg rvetd ccir

plechtige rnis geviercl. Hct volk zong claar het
voikslied tot buiterr rle kerk. Een Duitsch po,litie-
agent ir.L burgerkleerlirrg u'i1<1e een dame aanhott'
c1en, maar lireeg van haar nran zoo,'n klinkenderr
kaakslag, dat liij op clen gronci ro,lcle. Het pu-
l-.liek juiclite toe, rlraar anclere poiitie mkte aan
et lqiclclc rlcrr man urce.

Oeneraal IIrrrt gaf ot'ci dic lcilen een bcricht
op 2() Ncvcrribc',r. I-Iii rroemrlc c1e plcchtigheicl
een geu.eldigc politiekc bctoogiug, cî zei, alat
l)uits,chcr-c cloor c1e trtcrrigtc lrelcccligtl warelr gc-
\r'oi(1c11.

I)aaronr rranr hii cetrige irraatregelen.
Vlur 2L Novctibct' to,t irierrur bcvcl irroestctr

allc 1rotc1s, lrlaatserr vall vcnrraak, qriishuizcrr,
hcrlretgcn, uitrliels.,11 I nl1r's at'onds ges,lotcl
u,tltrlcn irr 11c ganschc agglomeratie.

\iatr 8 '.r. ii() tr;t .1 unr 's t1lorgclls, rlochtctr
a!1crn zij, clic iir bczit \\.:lrclr van een gcschrerren
toclatirrg tlcr liot;rrrarr<la1rtrtl op stlaat komen.

Df lal gcc11 bocte bij. Dat s,cireen vreemcl,
llaur ou 2:2 Novciulrct ..n.elc1 de n'raancle,lijkschc
r;or'1ogs.-.:c.h:rttirr.:., r1oo.r 13e1giô tc bctalcn (reeds
trscc j;rat n11) \'a1t ti) rtriiliocn op 50 rlillio'en gc-
bracllt.

Dc- ongelioorcie l,.chairtleiing dcr ber,olking, lrct
wcgvoerelr <1cr tl.uizcrrclcn ârl)eiders,, .il'as natuur-
lijii van invloerl o11l een clag als 15 November
rlog me'e( tc vie'rer-r r.lau misscl-rien arrders 't ge-
val z.ott zijrr gcu'eest.

l'Iaar cic toestarrrl u-ctcl al scherper en scher-
pei. fr1 de rro.lksburrrtetr werderr 's uachts plak-
bricven uitgehângen orn cle nta1rne11 op te wek-
lien niet trarar rle liotrtrole r,oor r1e opeischingen
tc gaan.

rr Volg het voorbeclcl c.ler maunell vall Ninove
cn clclers, clic iiren cen \roof eefl uit huis hee{t
ruoctert halclr,', las mcn daarop.

rr I,aten wij niet op cen. ccll\/o'udigen oproep
llâar cle burcelen gâalr, o.1r1 het vuil werk de1
Duitschers te vergemalckelijkeir en ofls aan te
bicdcn als schapen voo'r de ::lachting. l

Zoo r,r'ercl het I? No,rrembcr. Van in den vroc-
gen morgen rvcrcl hct staclhuis te Rrus.sel en tlat
irr e'lk <ler voorstecléll <.loo'r solclaten omsingeld.

Lr tleri voornricldag klvam prins von Ratibor
rnet een ander officier den heer l,emonnier spre
ken. Hij dro,ng er op aân, c1e lijsten der rverk-
loozerr te or:rtvangen. De clierist<loenc1e burge-
nreestef vet\,vees naar ztjn antl,voofd.

< Neemt gij cle verantwoo,rcie,lijkhcid' ciezcr
u'eigering op u? r \/roeg vorl Ratibor.

< I)e gans,che 1's14nf1\'oorclelijkheicl. l
rr frr clat geval zijt ge aange,trrouclen en ik zal

bevel gev'err rrrv be,cliercien te verbieden heen te
gaan. Gii zult aangehouclen blijven, to cle lijs-
tcn ons overqegeven zijn. l

rr 't fs een krves,tie van begilrsel en al hieldt ge
nle een, tr:r'ee, tien jaar., gij 2111t cie liisten niét
lirijecr. l
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De Duitschers gingen to'en weg en Lemonnicr

vereeuigde rle tweeho,nclercl bediel<len itr de go-
tliische zaal.

In aanwe'zigheicl van Duitschers sprak hij hun
toe. Hij cleelde hun mee, dat hij uit kracht van
zijn geweten, geu'eigertl hacl cle lijsten af te
ge5/en.

Het persouee) klapte in de
heer Lemo'nnier verzocht hun
toogingerr te onthouden.

handen, cloch cle

zich van alle be-

Om eet uur kwam prins r"o,n Ratibor terug elt
tlee'1c1e rnee, d'at de D'uitsche overheitl aan ziin
aar.rhouclitrg vetzaakte en het lterso'neel eveneems
rno,cht heengaan.

Ook in cle an<lete serneenten gescliieckle het-
zelfde.

D'e l)uitschels sloegen clan tle liis,ten <1et be-
Iastingschulrlige'n aan.

In clen namiclclag stekle het schepenko'llege \tall
Rruss,el eEn nieuwen brief aan den gouverneut
orp.

Ëxcellentie,
,r Ëen bericht.van clen heet Duitscheî gotlver-

neur, lieutenant-generaal lfttrt, aan c1e burge-
meesters van Groot Brussel en Brabant, meldt,
clat cle Dtdtsctre overheicl besloten heeft tot rveg
rroering naar Duitschlaricl r,arr de werklooze ar-
beiclerc.'Dit bericht wekt cliepe ontroering onder onze
stac1genoo'tet. Het openbaar gevoelen beschouu-t
deze deportatie als het instellen vân een regienr
van slatre'rïii. l

Dan leggen cle opstellers den nadruk op het
o,nrechtvaardige en ongeu'etti.q<1e van <'lien maat-
regel en h,Erinneten aan cle oo,rzaket van 'wer:k-
loosheid.

Diaarna qrijst lret kollege er op, <lat cle bezet-
terrcle macht niet lastie v'ordt gevallen voor het
ondetsteunen der werkloozen. f)it onclersieunen
geschiedt door het Natio,naal hrrlp- en voeclings-
komiteit en tlooç het priv'aat initiatief .

rr l{en lian slecht-" rlen dieosten eer}riecl koeste-
ren voor 'vrterËweigering, alleen ingegeven cloor'
ec1ele vaclerlandsliefcle er vooral doot den wil om
noch rechisrtreeks, noch onrechtstreelis hulp aart
derr riiiarrcl te rrsrleetEn. l

Err clan betoogen de schrijrrers hoe c1e depolta-
tie, gevolgd door tlwangarheirl, militairen steun
aarr l)uitschland beteekent,

l'[er herinnert aan de vetklaringen <1oo,r von
tler Goltz, op 2 September191 4 afgeleg<1, waarin
cleee de ber,'o1kin.g' opr,vekt, I'reedzaam aan clen
gèwonen arbeid te gaan, er de beloftc, clat nie-
mand rntegqevoerrl lou r"orc.le'n, be'loftcn,zoo clik-
r,vijls irr allerlei bekeniltrakiugen herhaald. (Irr
den brie,f rr'o'rc]err de bcdchtcrr aangehaalci : clie
oveï de aanho'ucling van hrrtgers in <len rnilitai-
reri leefti j11, verordening of i c1e burgc'rn'acht,
cnz.).

Ilen 23o l{o,r'etrher', bleef nrerr in afq'achting.
f,{et hoorcle eentclrtcrn clat tle Drrr'tschers toclr
zouden tcr"rrgrleinzen vo.or hct uitvoercu 
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berlreigine' in Brus-",e1. Trr alle larrrlcn toclr n'as
r.rrrtrocr i rr e' r'cru'c.l<t. De \lctccn i gcle Statcr r trroc -

ô-ell 1râde{'e irrlichtingen. frr rle Nerlcllandsclrc
Iianrer z()11 er over deze fcitetr geinter:pelleetrl

norderr. Nederlan<l imrners voelde ook zekere
verantwootdelijkheid, daar in 1914 in ciit land
geruststellencle merclede'elingen officieel,uitge-
irlakt r'varen in verbancl met den terugkeer der
vluchte,lingen. In Ifongaarsche bladen zelfs
kcurcle rnen de I)'uitsche handelrniijze af.

Toch nam rnen te Brussel voolzoigen. Dc
n'erkloozen mo'esten niet meer in pers,oon kornen,
om irun steungelcl te ortvangen, uit vrees, dat de
Duitschers dan een razzia zotrclen houclen. MEn
verzocht een ancler licl van het gezin het be'drag
aI tc halen.

Ook gaf men aan manncll clen raad niet meel
persoo'nliik om soep en broocl te gaan in c1e be-
voorraclinglokalen.

Fransche en Vlaarnsche sitrooibriefjes werclen
ronclgecleelcl :

Broeder,
< Zii hebben .qemeencl <1en groncl te verdrrit-

s.chen, mâar: too,tl clat url, hart nog in een vrije
lror.st klopt.

\\ierkman of burger I \Vie ge ook zijt ! Broeder
r,an iren, clie girrcls lr,ors,telen, iijden en sterven
\roor ons lanc.l met onzen Koning.

Denli aarr cle vro,nu'en, rlenk aan cle kinderen,
tlenk aarr de bciaarcle o,uclers o,nzer so claten,want
a1s gii rrettrekt, el1 zoo ge, zo,nder verzet, cle
rzçrbauuing aanvaarclt, zullerr clie a1len, rt'ier hart
leeft in een roerntrolle rrerbanning, tt verrtloeken
loor 11\\' lijclzaamheid.

\\;ec.r u clus ! Dat de Pruis t1 \ran rrnt haard,
\'â1r r1\\' kincleren kome wegmkken I

Alleerr de lafaards zullen dc verbanning aan-
vaartlsn !

Alleel cle lafaartls z.u7lett ziclt aan clen n'alec
lijken nraatregel o,nclenverpen !

Alieen de lafaar<1s zullen zich voor de depor-
tatie aanbieclen !

Maar gij, o Be,lg, weers,tâ, weersta steecls eit
clenk aan uq' natio'nale 1e1s : < Eendracht maakt
macht !rt

Thrris bliir,en I Niet op s,traat rrerschijnen op
clen clag rlet oproeping ! \\,7at er ook gebeure : niei
teckeucrr ! n

Derr 26" No,r,ember r erscheen kardinaal Mer-
cier orrverq'acht in ile hoof<lkerk van Sint-Gudu
1e. f)e menigte spo,e'clcle er zich heen. D'uitschc
officieren en so,lclaten, haastig opgetrommelcl,
rireven lraar terug.

Toclr was het be,cleùruis s,tampvol, toen cle kar-
rlinaal den preekstoel beklom. Hij sprak naar
aanlei<ling van <1e l'oorcleu : rt \reerri kennis clcr
wa.arheirl, rvant irr r.le lr'aarhcicl is cle vrijheicl. l

F{ii r,crz-ekercle, dat de laatste vier o,f vijf cloor-
leefclc n'eken, c1e smarteliikste waren van zijn
geesteliil<c loopbaan.

rr l)'e vai'lers cl moeders, r.lie zich hier rond mij
vetclringen, zullert ruij bcgtijpen. r Hij cleelde
mee, .<1at hij honderclen zijner schapeir in gwaar
en tranerr lracl gezien.

rr fleclurelclc tlric rlageu, Zondag, nlaandag en
Dins'r1ag laatstleden, heb ik voor- en's namiddags
cle sttcken doorl<rnist, van \vââr cle eers'te arbei-
rlcrs err anrbachtslieclelr vall rliin tiiocees nre't sc-
l eid u'eggevoerrl tterclet irr ballirtgschap.

'le \\Iaver; Cotrrt-sairrt-Etienne, Nijvel, Trr-
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bize, Eigen-Brakel, trad ik rneer clan honclerd
half 1e<1ige woningen binnen.

De echtgenoo,t was afrvezig, cle kincleren waren
weezen, zusters zaten met cioffen biik en lusten-
cle hantlen naast hun naaimachine; een cloodsche
stilte heerschte in de l'rutten. Men zo'u gezegd
hebben, clat in e'1k huis een cloode o,ver aarde
'lag.

Xllaar nauwelijks iradclen we tot cle moeder een
woorcl, van sympathie gericht, of de snikken
barstten los, met klachten e,n tooneelen \,'an woe-
rle, en uitbarstingcn van l rachtige fierheid.

IJ,e l.rerinnering clier aang'rijpencle too'nee'len
rrerlaat mir' niet meer. Tk zou naar Antn'erpen,
Tier.ren, A.arschot, Diest r'vi1len snellen, orrerai
uraar <lie too'nee'len zich hernieuwen, qr s.rnart te
rrerlichten, trânen te drogen, harten te balsen.ren
zijn.

llaar ik kan niet ; mijn kracht en mijn bezig-
ireclen staan boven mijn goeclen wil.

D,aarom heb ik gemeend, ge'1iefc1e broerleren,
tot tr te korne'n, in het ceritrum van mijn clio-
cccs el1 van ons lancl. Gij zult mijn geclachte vcr-
spreidct en cle vertolkers zijn van mijn gevoe-
lcns.

Getroun aan del groet cler bisschoppen : <Vre-
c1e zij i'net t1 l, brerrg ik u een woord rran vrede.

l{aar slechts bij orcle is, vrecle mogelijk en c1e

ortle tust op rechtrraardigheicl en liefclaciigheici.
\\lij willen orcle en orn clie reclen hebben urij

r,arr af den eersten clag gevraagcl, geen aktieveh
rveerstand te bieden te'gen cle bezettentle macht,
en zo,ncler verzet, de verordeningen te vetclragen,

-clie noch ons Christeliik gew-eten, noch onze vâ-
derlanclsche waarcligireicl gewelcl aandoerl.

tr{aar ook de bezettende macht mo,et orcie rn'il-
len en onze rechten eu llaar vcrbintenissen eer-
biedigen.

De mensch heeft recht op de wijheid van zijn
arbeicl. Hij heeft recht op zijn haard. Hij heeft
het recht zijn tliensten aa'n zijn vacledancl voor
te behouden.

De verordeningen, die cleze rechten schenden,
binclen het geweten niet.

Ik zeg u, dat, bro,eclers, zonrler haat err even-
min in e'en geest van ïvraak. )

Ën dan clrukt de 1catrlineal cr op, hoe zijrr
ambtsplicht hem clwingt tleze zaken nâaï s,aâr-
hcicl voor tc ste len.

< Mo,ec1, mijn broeders) , zôo eindigde hii, rreer-
bieclig cle o,n<lenvijzingen rtan Christus e11 \\rees
qetTottur âân u$/ vaclerland. l

I)ezc tocspraak n'ercl alom rrerspreicl en orret:rl
gelezen.

I)e gor.rrtcrncrlr krecg ook pr:otesten rran c1e

s.ocialistische en orrafhankelijkc svncliliale iiom-
n-rissie, -wicr 'brief gerlagtecl<enc'l is 30 Olitobcr
tltû.

rrOnrlero-eteckcntien, sckteteriss,cl ",i ""rt.-gcnr,r'oorciigers rler groote sociaiistische en o,1raf-
lranketlijke Centralerr, meenen, clal ze aan irurr
plicht zouclen te kort ko'rnen, zoo ze voor 11 geen
uitdrukking gâven van c1e pijnlijke gevoeleïs'
rvolke cle arbeicler"s o,ntloeren en u dcir.\'\rcergâinl
rriet brachten ',tan lr'.rn nnngriipenrie klacht.

Zii zagen de machirre,'s uit iuru {abrieiren lveg-

voôren, gm cle rreest verscheiderte grcndstQ'fTen
ollvorderèn, de hinclernissen opstâpe'len, die het
geregelcl $''erk verhinderen, en de eene na de an-
clere cler opeubare vrijheclc'n l'erclwiincn, \ÀIaarop
zij fier zijn. "Dan rvees men o'p cle houding der arbeide'rs,
rlie kalm en gelaten, gedurende twee jaar hrrn
hard lot clroeget, fitaar nn tot dwangarbeid vet-
oorcleelc'l wetclen op de ilreest onrechtvaardige
rviize.

rr Irr raam der arbeidersgeziunctt, waar op clit
oogenblik de s,rnartelijkste angst, heerscht eî nog
zoorre'el tranen zul7en rraller-r van mo,eders, ver-
loo,fclen en l<leine kinderen, rragen wij aan tlw
Ëxcellentie, dat cleze pijnlijke zaaktû.et vo trok-
ke'n u'orde, clie in s'tdjd is met de arbeiderswaar
tliqheid, en met alles rvat c1e waarde en grootte
r,an clen mens,ch uitmaakt. l

De gouvement antrn'oorclde op de bekende wij-
ze, zooals hii aan clen kardinaai deed.

Ëigenlijk was <lus c1e deportatie, volgens von
Ilissing, een n'e{daad voor o,ns 1and.

I)e synclikaten clrukten hun piinlijke teleur-
stelling ot'er ciit antl lootd uit, en betoogc{en, hoe
i] r bez etter: ze,lf , c1oo,r cle pluntlering der f abri ekerr
cn cle opvo,rclering rlet groncistoffen, de werk-
zaamheclen ver:lamde.

Zij protesteertlen fier-tegen de beschulcliging,
a1s zouden cie Be'lgische arbeiders afke'er hebben
voof den arbeid.

rr iVaar clan l, zoo vroegen z.e, n is er ter were'lcl
een arbeiclersklas;$e, die van zulk een klein lancl
zulk een .groote nijv'etheids- en handels'moge'nc1-
ireid heeft kunnen maken? l

Ze wezeî op de schending der Haagsche kotr-
ventie, ko,rtorn ook hier werclen c1e punten aan-
gehaald, die we in andere brieven teeds lazen.

Ze haaTden voorbeelden aan vân deportatie.
rt Te Iæssen heeft men op 6 Novernber, 2100

personen weggevoerd, al de arbeiders tot'zestig
.jaar ! Men no€.mt gevalletr van grijsaarcls, die
met zes zo'nea gew-elclc1aclig in ballingschap wer-
,leu gestuttrd. ,r

De algenieene boncl van de Chris,telijke syncli-
katen bleef eveïmin achtefir'ege.

rr Elken dag r, zoos'chtetten ze aân von Bissing,
-- rt lichten de D'ttitschers cluizenden rn'erklieden op,
werkloozen of niet, en sturen hEn naar den
yLeemcle en cftvingen ze tot d$/angarbeid.

\/ijfirorrclerilcluizencl onz.eT arbeiclers'n'orden
rnet hetzelfcle lot becireigcl. l

Ook cle Christelijke synclikatcn u'ijzen o'p c1c:

u'erkioosheicl , die uitgelokt n'errl c.loor c1e maat-
regelcrr der bezettende macht.

Zii vcnr,erpen hct verrviit van onwil tot s'el-
lit'tr.

,.< Zijr, er rritzortclcring.t.r,,ic,,.e zijn z.elr lz.aant,
r.cet zeklzaarn. \triaarom moet men voor rleze el-
kelen vijfhondeldrlurlzend onschulrlig'e, onvrij-
iviliige r,r,'erkloo'zen straffen ? l

De zeer lange, liinke, geclokrrrnerrteercle brief,
1retoogt clan iret orrlechtvaarciige, ongervettigdc,
onchristeiijke, onl,vaarclig'e \/a1r dit s,telsei.

J)e afgevaarrligrlen en se-rtatolen ttal Lltxettt-
l.rurg schrev€n o.m.i
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l)c rv,cggevoclde ]1, F. van Rrrysselecie .

rr IIct is onbetu,'istbaar, riat cr in I,uxonburg
gccrr r,n'erkloos,heicl bestoncl.

Ônze provincie is zecr rritges,trekt en rle lre-
volkirrg rveinig talri jk.

Tijdens den oorlog wcrdcil 750 km. ttar:rrlijrr
aarrgelegcl of verbc'terd, tt'âarcloor rncn 16.0()'0
Ha. bo,sch eu 25.00û Ha. bourugrorrd kon berci-
kcn.

Duizenden hektaren rrcen€îronrl werc.l err rlroog
gemaakt; de stuclie voo'r 275 i{a. is gerlaan.

l{en beplantte 1100 Ha. groncl. Nlen bo,uu-dc'
i}000 mcst- cn beelputterr, tot llevorderitr.q der
ooenbare gezorr<1l.reid en cler lanclbo,uwuitbrei-
tlirrg.

Aan loon betazricle mcri 9.5-tr0.000 frank; stâât,
provincie e11 gemeenten moestelr daantan slechts
1.790.000 frank voor hrrrr rekening nelrcr ,

llaar p1ôtse'lirrg rverclcn door <1e bezettendc
rrracht, a1 clic rverkzaarnheclen verbodel. Zoo
hee'ft nren werklooshei<l gebracht. l

\{aar wat baatterr a1 die protestet? Iir: was int-
nrers nrâar één rvil, die vandelot,erhcets'cher.Ëu
c1 e clclortaties werclen voortge-zet.

)I.qr. Heylen, bisschop van Namen, rvoonc.lc cle
clclrortaties tc, Geniblocrs lfj cn sclite,ef daaro,ver
ilan lolr Bissing :

<r Ik r;ernarn Dinsdag, clat de opeisching der
nlannen in cle street van Gembloers oo 22 No-
vcmber was hepaald.

D'aar mijn diocees rlaarcioor ge,troffen werd,

i;t:sl,;ot ik tiatlciijii nrii ter ;riaatse te begcrren,
teneirtrle na tc gaan, o1r re.chtstreeksche of on-
rcchtstreekscltc rviizc, o1r welke manier cle nraat-
rc,.qel, clicrr wii hetreurerr, uitgevoerd wo,rclt.

Tcrzelfdcrtiict ivilde ili aatr miin cliocesiaricrr
rirct nrijr-r 7.egci1, een, gctuigerris breirgen van
ilijrr liefc1e,vo1 rnecleliirlerr iri hun ongeluk.

Eirrclelijk s:r:Ïicen het rnij toe, clat op zulk eetr
crnstig uur, tie zaak van de gerechtigheiil err
iret llc,cht van mij eischt, tlat ik levenclig tniin
lrctes,i, hctwclk ik rcecls, aarr Lirv Exceilentie
r.onû, r.ott hernieuwert en bevcstigen.

Gistercn eine ik rlus naar Gcnrbloers. Na ceni-
gc rnocilijkirecletr, liet metr nrii to.ch to,e hctclefilé
t'ier rrraluren, Lli.i tc rvorrcn. cn stonrl ik op gerin-
.qetr irfs,tancl dcr werkzaanrheclen, u,elkcr ontt'iL:
iic'ling ik he'b l;unrrerr r,olldcn.

Ik lrcrr aan <lc n'aarheid ver:llliclrt L rr, Ijxccllcir
tic, rlcrr inclruli 1rlcc te <lcelor, <loor clit schoul .

s1rc,1 r,crwekt, hct treririg--stc', riat il< ooit in rlrjn
lcvcn hçb aatrscho,ur.l.cl-Ilet rlecrl rriij r1cllicu, z,-:r.r-

ri:r r'1.: rrict vrcc:tLIe tot cen I)tti1.s,c]ierr officicr tt
zr:ggcll,. aan tle citrlc slavc'nnlari<tc'n r,atr Afrika.
lli rrc,rtl e.r ci<tor ltcrhotlrl tot trarrcrr. toe; crr gctrr
tnctrscir tc'r uerclrl, iroc lrar,.l o1' onversclrillig hij
is, katt ontsnappcl aarr tle irrdrul<kerr, u'clke ik
{)lt(l( fV()ll(1.

Zclf hcb ik rrastgeste.kl , E::ccllentie', nrct n.eik
ceir ruillcke'ur tlic r.'r'ccsclijlie i<cuze geschiedcic.
tlie rurs me'er tl:,tn riuize rrrl nlarlllell oltro6fçlg, ç11

{amiiics cn dorl;crl uitc'crrruktc, cl -to.t in haar.
.qtotrclrresten hc,t larrcibourr'- hantlels- en nijver'-
heiclsbedrij f v'an tlit gervest oirtwric'lrt.

l\{en moet rroorta.arr riiet rneer beproevel het
Be'l.qisch volk of rlcn rzreerndeling te over:tnig'en,
clat het hier eenvouclig eaat om arbeid aan werk-
larnen te verschaffen. l

De.his,schop betuigt c1an, trroe cle we,ggcvoerclerr
r,'oor:'t llreefencl eel niet-r,verklooz.en waren.

<Ik hoo,rde gisterenr, r'ervolgt }fgr. He1-len,
rrovef uranhoop sprekc11, lireterr van smart e1l

angst uit de rnenigte, rlie macirteloos sto11d tc-
geflovef dit ge'rveld. D

Alles nutte'loos en terecht 'mocht karclinaal
\{ercier op 20 I)e'cemher aan zijrr geeste'lijl<heir1
schrijven :

rt Ondanks c'le nrote'staties door clen Paus en
verscheiclen,-' rreutrale Staten aan D'uitschland
gestuurd, ho.url^t de clepo,rta.tie o,nze'r bi1 Tgerlijke
be"zoll<inq nict op- l

Hii richt clarl eerricc aanbevelinqen tot de
'lrcr:clcrs', 

o11i zooveel moecliil< rlat leed te lcrzaclr-
ten, err â.an de marte aars huln te \retlcellen, zoo
stoffeliik als seestelijk.

De Legaties rler Vereenigde Staten, van Span-
je en Floilanrl, richtten te Brussel een bureel in,
om c1e klachten te ontvange,n <ler verr,vanten vâr
\\'cqse\ ocrce Belecn.

De gouverueur erLende', dat er vergissingerr
waren geberrr<l, maar schreef c1e oorzaak to,e aan
de gemeentebcsturen, clie weigcrden cle lijsten
ciet' u'erk1o,o'r.en al te gevc,n. De leg;aties tracJrtten
die vergissingen te herstelielr.

Natuurlijk trachtterr ve'len het land te verla-
ten, om aldus aan den werlicllrrang te ontsflappen.
Honclerilen mallnçn erlionqelingên \ierschenen
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in <1ie clagen il Zeeun's,clr-Vlaanderen, te Vlis-
singcr, Rozenclaal, i3re.la, Tilburg, 's flertogen-
lrcsch, l'Iaastliclit c1l an(lere 7-uirleliike plaatserr
van Nederlanrl. Zii blachtcn claar- ais het ware
icts rran clat r,eiz.ct onzer aliteitlcrs tcgerr ciit
Drritsch s1âr'ets,telsc1. Het blijkt uit eeri inter-
vien', dat c'en daglr'larischriiver rnct.ccl1 r,an herr
lracl :

rr Op zijn klonrpor, in n'erhkiel en pallerl
irioek, stallte eelr lnalr vân cle Zeeuwsch-Vlaarn-
sche boot. Eenigs,zirrs vrce;nrrl zag hii ro,nr1.

'l< Ilerkenrle clen \/laarnschcn arbeirier.
<O ja, l zei hij, to,en ik hern aansprak, <nri

rlurf iii sprekelr, 'k [;en in een vrii lancl. En 'k
ben gervlucht o'rn vri j te zijn. I).c-zen nacht kroolr
ili over den draad. l

<'IvVaart . ge lic,vre'es,,l gevangclr genomen te
wo'rden ? ))

rr Brger, ja, rroor erger \\-as ik bevreesd, want
'k ireb al gevatrgetr gezeter. f):ie tnaand in
D,uitschland. l

rr Bn waarom? D

ruOrn te stout geslrro,ken te hebbcn.Een nensch
zal veertien dageu zijn gemoed opkroppen. rnaar
rlen vijftieadsn tlag flapt ge er toch uit, wat op

uw herte ligt te keeren en te clraaien. 's Avoncls
ku'arncn 7e - r1e D'uitschers natuurlijk -me uit
mijn huis haletr. \,'touxt en kintleren schreidett,
nraar dat hielp niet. 'k lloest ttaar cle kommart-
tlarttur en clal) 11?1ar e'e1l kamp in D'uitschlancl,
lTolzminilen. \a ii rrlaanclcrr licteu ze me 1os. En
r1s ge aan clc beet',vortelsoel) en 't zrvart brood
peins.t, c1r aan <'iie ttiestigc baraiikerr en clraaci-
Vcrsperririg, zir-ijgt ge rvel... D

r, En hadt ge nl1 \\:ccr iets rnisLlaau? l .

r, \eeJr... llaiar ovetal rocllcrr de IJrritsclrcrs
n cli;r.oik op onl aclite r of a:rn 't front te gaarr
rrrctselcir err tinrtleren -\1s ik toch naar 't front
;lcjaagcl I'or1, ga jli litver r,r iiu'illig en dan liaaL
oirs; eigcrr, nar.r derr 7Jz.ct'. Zo,ncTagrnorgerr hclr
ik nrijn \rror1\\' --oôrl (lâg: gczcgri en m'it kindcren
cen liruis.ke gcgt\.'sr... {lorl u'cct, zic'i< ze uog
tclug. \'i'at zirl er il l3eigië.gebcuren? In dc ste-
rlen zijn er korrsuls en is koltrole, nraar o1t rle
tlorpen leverr vr.e oirbcschern<l.

\,'erleclen lveek nroestcn \,vc in 't station varr
orrs ciorp (itr Oos't-\zlaanderen),.een rampe ma-
lien (ecn laa<l- en loshelling) . Overal bo,uwen de
Duitschers cr, om vlug te kunuen laclen, of lie-
r-er irurgers nroeten ze bo,uwen, o,nder toezicht
van soldaten. En weet ge wat me zoo'n Duitscher
zei?... tk l)urf u zweren, clat 't rvaal is... < Ais
n'ij vertrekkeur, zei hij, <gaan de manneri van
i7 tot 3l jaal met ons mee... Wij ze hier niet las-
sen voor de Fransos en de Englander... zij d.an
o1) c)1i$ schies,sen... I,Iee naar l)nitschlancl en lcc-
ren schiessen, onr otrr clen Rus te schiessen. l

Zoo sprak hij : ik geioof nu wel tiet, dat ze
ons tegen de Russ,en zouden doen vechten, maar
mee g'aan we zeker, en, als ze nu ons a1 durven
ge'bruiken, om hun barakken te bo,uwen, zo,uden
ze o'Its zeker ivel loopgraverr lateu maken, ook
teggn {en Rus, en misschieu wel teger o,us eigen
voik. Gebruiken ze nu clie me,tsers erl timmer-
lie'den ook niet tegen ons eigeu vo,lk? Er zijn er
weg yan Lokeren, Eekloo, St-l-aureins, Aalter,
Ilariebeke en andere clorpcr. En 't is van te
i rroeten.

Eers,t konerT zc t\àrt <teu burgcmeester vragerl,
el er zijn butgerueestels die toegeven ! D,a'i 'n
schande. Zij, die ons 'a voorbeeld mo€sten too-
nen. Maar anderen weigeren I Wat help.t het i,
't Is dwang. Eerst straffen ze de gemeenten met
boeten... en op anclere rvijzen en helpt het niet,
wel, zebrengeniretwerkvolkop. En daarom is et
schrik ! Ik wil niet meer werken voof deer
Duitsch.

Zondag trok ik weg. Ik oûtmoette nog andere
vluchtelingen, die al veertien dagerr op gang wa-
ren, veertien dagen a1s b,eesten iu de bosschen
verdoken zatet. Zoo gaat het,in Vlaande.ren!

I,angs allerlei paadjes of over deakkers, stap-
ten we naar de gTefls. 't Was donker, toen wê
aan de kanalen kwamen. De eerste brug lag er
nog, de tweede was gesprongen, maar met plan-
l<en en ladclers hebben de D,uitschers er voo'r
eigen gebruik eeri noodbrug genraakt. Er stond
{eern post, en er dus rap over I Dan vor:rbij Stroo'
brugge een ùachtpost. 'k Hie,ld m'n klo,efen in
tle harrtl. \\ie zatel c'lan zes uur in 't kreupelho,ut,



I-Ia ! hadc{eu ze ulls nroeten vinden. Iir stoncl
daar clichtbij éeu schilch,vacht. -llct ons allen ha<l-

clen lve hem natuurlijk ."vel klein Èunrrctt ntaiictt,
maâr rÀ:e mocirten rrict, rve peinxietr aan cic orl-
schuldigen, clic er voor ande'ren gestraft lvortlctt,
cle bewoners cler gemeente, op wellier gionclgc-
bied we lagen.

't Was half twce,, toerr c1e schildwacirt vèrtrok.
De posten rveLclcn verutisseltl. Nu moesten lle
o,nzen slag slaarr. \\'e iraclclet een stok mec mêt
een spriet (vornl van een vork) en clie rnet kaoet-
s,joek bezet tvas: Dien stok staken we in derr
grorrtl, zoo,clat clc elektrischi draari in den spriet
lag en opgehwen ',vc'rr1. \\r'e haclclen- 11u rrlinlte.
\Iaar 't herte kloltt toch, a1s gc zoo onclcr ilen

clo,o'ci doorkruipt. Een kleine ha rering van uw
kleere'n cl ge zijt e,r aan ! 't I.ukte met a11crr
goe'd... Ja, liever ons leveu gen'aagd, clan in clien
angst lcrzen en clqr l)uits,chman te clienel. I,faar
we wareî vrij. Van blijclschap bego'nnen u,.e te
clansen. . .' O, dat was ee1l verlich\ing. I)an kropeu we
in'een schuur eu sliepen er in. X[aar alvorens te
siapen, dachtiktoch aan vrouw en kinderen. God
beware 2e... ),

Zidaar een stern uit het volksgemoed.
Uit Kieldrecht ging er een gansche bencle jonge.

mannen aan derr haal. Ze kozen daartoe de schor-
ren van Saaftinge in de Schelcle. Eenige gidsen,
die den weg kenden, langs cie slekken en geulen,
leiclden hEn.

Den volgenden clag zettcn cle l),uitschers een
tnachinegeweer op den clijk, om bij 't eerste
alarm c1e schorren oncler vuur te nemen.

Van uit Komeu aarr cie I,eie kwamen jorrge
mannen, die naar de vrijheicl snakten, naar Ne-
derland; twee van hen vonclen àeu dood aan den
ciraad in de omgcving vau Turnhout.

NIelo, zag in Zeeuwsch-Vlaalcleren, Vlaamsche
jongens cler kust. D'e Duitschets hadden hen ge-
clwongen op cle baggerbooten in cle haven van
Zeebrugge te werken, onder een D'uitschen baas.

I'Iaar 's avoncls ging die baas van boo'rd, want
irij vreesde de nachtelijke r,liegeraanvallen.

Belgen moeste'11 dan op het schip de wacht
houden. Verscheideoe maakten van de gelegen'
heid gebruik om in de sloep te vluchten... ovel
zce, langs.mijneu, tusschen patroeljevaartuigcl
crr torpedoboote,n.

Laten wij llu uagaalr, waarheeu men de opge
eiscirten vocrde.

II.

DE OPGEEISCHTEN IN
I{OORD.FRANKRIJK.

tuGeen militair werktr, zoo hield von Bissirrg
vo'l in al zijn antwoorcien op c1e protesten.

Kon het schâamteloozer? De opgeëischten gin-
gen ilaâr drie plaatsen van bestemming: Noord-
F rankrijk, Duitschland en arbeidspunten in
\ilaarIderen.

Laten we hsri eersû naâr Noord-Frankrijk vol-
gen. Reeds in lfllÛ, ruaar voorai ooi; il 1917, rta

ggrr --

clen tetugtoc'ht ran cie ,Somtue, rlien we u'eldla
uar'lcr ;:trilen l;cschrijven, urocsterr cr veel uicttwc
vcrrlerligingswerkell, spoorwege1r, urilitaire bn-
rrcn, karnlrcn, cnz. aarigelegd weLclen, en c1e Duit-
schets clroegerr tlicn uitsluiterrrl militairen arbeid
aarr tie crpgeôisclrtel op. 'lgt it lret vuur weicletr
de ongelukhigctr ge<1reven.

Dit bliikt rrit tai van .qctuigenissen, in eerr
officiee{ onderzoek afgelegd.

\\-e rn,illclr cr cerst een aarrtal aanhalen, onr
,luutuil uat tlielrcr in clat e1lenrli.g. lcven te kij-
kerr.

Desacre Pc'trrrs varr Gert, verklaart :

t Ge lleiger<1 he'bbencle eerr werl<-kontrakt te
on<lertcekencn, weLd ik naar c1e staiie r,an Roma-
gne gestuurcl, n'aar het rvcrl< n1w c1r gejaagd
\1ras.

1)oor onvoldo,eucle voetlitrg viclerr zeer dikrvijis
1r1a111re1r uitgeput o,f ziek ueer. D'ade'1ijk regelcle
lret op hen slagen rnet gen'eerkolvcn en stokken.

Nooit kwam er ein priester in <leze hc1. Slechts
een maal heb ik een riiis kunnen bijwo,nen. Irr
het hospitaal van Stenay s'cheen tle bewaking der
zalen toevcrtrou'l'vcl aân onverantu''oordelijke sol'
claten, die van het front kwamen. Een van heu
r,o,ncl er zijn genoegen in de zieken van hun becl
te trekken. rr

Aan onze Vlaamsche o,pgeëischten werd het
volgend fo,rmulier van arbeicls,ko,ntrakt voorge-
legd, clat wij, in de ellenclige taal, waarin het ge-
stelcl is, onveranclerd overdrukken.

l,Iùnster, den 29 Januari 1917.
De bijvolgc"nd beteekencle 18. belg. Werkma-

nen . verklaard hiermede de
vo,lgerrcien arbeiclsko'ntrakt met het huis Schù1-
hen in W'altrop for Hannel afgesloten te hebben.

1. Wij verplichten ons als kokslader aan de-
zclfcle betaling en <1ezelÎde conditien als de duit-
sche arbeiclers van dezel{cle kategorie rvalgensbe-
ku-aamheici voor llkl 6 clen tien uurigen arbeids-
clag te rverken i! akko'rd bis B ÙIarks.

Voo'r arbeicl in a\ko,rd en voo'r het werken o,ver
tien uren, zaI een byzondere betaling naar ovel-
eenkomst uitgemaakt worden.

De betaling zal plaats irebben aan clezellcle cla-
gen <lan bv cle duitsche arbeide'rs.

Ik verklaar specialist en in het geno,emde vak
nitnruriterr<l kunclig te zyn De patron mag, als
cle van m1' gemaakte verklarirlgen over onzere bc-
kri"aamireicl on.iuis zylr, ol1s gelyk onzere werke-
lyke berrtetisse cn bekrvaanrhei<l werk geven e1r

betalen.
2. Wij verplichten ons onzere in België lwerr-

tie familie uitrykencl te onderhouclen. De patloll
rnag, in geval, de genoemde onclethoudingen niet
uitryken ge'geveri \\lo,rclen eene korresponderen-
c1e som naar aanlvyzing van iret toestaancle bu-
reel tydens de loo,nbetaling terug behouden en
in alstancleu van maancl tot naand onmidclelbaar
aan tle o,nderho,uds berechtigde afzenden.

.3. Wy erkennen duidelyk de duitsche werk-
n.ctten en het reglement in kracht staancie op
het fabriek voorbehouderide verbintenis van art.
8 r,an tegenwordig kontrakt.

4. De verz.ekering tegen ziekte en ongeval heoft
ltlaats gclyk b5. dç 611'tcrhe wcrklie<len,
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5. \\''ij ve lplichtcil or1s, in lret ons aa11ge \.\'czelrc
loget ttett te u'oor.rcn. \,roor 1 o.ger u cut c'n onr lerhoncl
lvorrlt ons 1-rcr <-lag llk. ii aailgereketd.

6. Ik vc'rklaar gereeid te zv:n auclcrs worclt hct
korrtrakt als r.riet gelciig bes,choutvd.

?. De reis van de vetcle'elilgsplaats naar cle ll-e'rk-
plaats . u'ordt volstrekt op kosterr van. cle pa-
troorr. De be'clrag voor rrakanticreizeu en voor
tlc terugreis wordt betaald r1oo,r het werklied.

8. f)e ko,ntrakt is geldig van 4 maanclen van
af rleir ererstell arbeiclsclag elr nlag binnen ciezeu
t)'il tioor ge,etr part,r.ctr rrict ')T)gegevelt u'orden.

FIan<lteekening.

Richarcl Gartlelltecke, *.or,'",,d" te Gentbrug-
gc, getuigrle :

rt Ik bevond rne in het kamp van li^ornagne.
Zekcrcn lnorgcn haci ik piin o,p de borst en was
ik koortsig; ik kloeg claarovcr tot eetl o,nder-o,ffi-
cier. D,eze greep me bii de schoutlers en rvierp
irrc tcgcrr rlctr nrttur.

Dat r,vas de geu,oonte : zoorlra verrno,eiclheid of
ziekte iemand tot arbeicl onbekwaam maakte,
rverrl. n-reû geslagen.

Varr af 1 Dec. t!)1ti tot 5l,Je{ 191?, heb ik maar
cel1s eell pricster iri het kamp van Rorrugn" g.-
zien. Eenmaal kou ik de mis bijwo,neri en te
ko,rrmunie gaan. fn de barak haclcien wij een
niatras me't houtvezels; die moesten ze wegiÀ-er-
pen, I'vant ze wemelde van o,ngedierte.

{Jitge,irongerd, met rvoecle in het hart en ieder
oogenblik siclclerend voo( hun- lwen, gingen de
mannen naar het werk. A1s een lo,tgenoot er in
geslaagil .was ee11 stuk broo,cl te bemachtigen,
sclrelren <le oogen van zijn kameraden vlammen te
s'chieten. fu deze he1 hoorde merr een kruisvuur
rran vloekerr en verwelrs,chingen.

Zekeren dag heb ik eeu lralk betaalcl voor een
rat. Ik at er een clercle stuk va1l op en ondanks
mijn razenden honger wierp ik dà rest in een
vlaag van walg weg.

In he,t ho,spitaal van Stenây schenen cle soicia-
ten, die a1s bewakers aangestelcl \\.âren, gek en
vonclen er plezier in cie patiënten te slaàn. De
beclclen warefl A en B gemerkt, naar het
zieken wared, clie konden ops,taan bf niet. Als
een lijclcr van becl r\ op zijn lege,r gevonilen wercl,
rukte mel er hern bij de voeten uit en wierp hem
op den grond. Von<l men ecirter een zieke vau
ped B op, dan werd hij geslagen en ruw op het
leger gewo'rpen. Wij leefclen in voortdurJnden
ângst. ))

]Iaes Firnrin, wonende te Sallelare, verklaart:
< Ik moest op het kerkhof van lVlontmedy cie

Fransche, Russische en Duitsche dooden begra-
ven. D,e cliscipline was zeer streng. Zekeren dag
ging een Rus (De Russen wâren daa.r ook als ge:
vangenen), naar c1e W.C. Men riep hem wat toe,
nraar de dompelaar, die doof waô, hoorde het
niet. Hij 'werd door een ge\tveerschot gedood. l

Over het ho,spitaal van Stenay waren de versla-
geu eensluidend.

Frans Boon van Gent, zei:
< l)e bewakers waren bruten, die voottrlurenci

clc. zieken sioegen. Zij fto;l<ken <ie patiëntat bij cle

locten uit bed e$ sineten ze elau op deu vloer. l
\/cel otrrgeëis'chterr ntoesten 1tââr hct.liautp vati

I)crriJ.riev icn Nr:orclen van Verclun.
Veruaillc van lielt, getuigt er over :

ru \\-ij r,r'erclen zoncler retlen geslagen. Zekerert
tlag lieek ik bij het rvcrk eens om. Ik kreeg zoo,'n
gclvcl<ligerr vttis'ts1ag van cerl l)ttitsch soldaat il
rrrijn gelaat, riat irct bloe'cl urij uit netts en mo'nci
sl.rl'(Jtl$. tr

Daar irr tle bunrt iigt ook Villiers.
ti In clcze hd"n, zegt Carlicr Oruer vau Necler

Lrraliel, rr vloektc cn vgr\venschte inen zich onr
clerr ho,uger, cie clro,e{heic1 erl wo'ede. D

i\{a-rtens À1fons $'as ilr dczelf de stre ek, . tc
I'orrtairres,

rr rYaast urij r,ie,l eerr rlorpsgenoot, ge'heel r.ritgc-
put ricer. Met viercn 1lânren $'e hetn op en brac;t-
ten u'c hen naar hct kamp. Iiel so'lclaat, clic ul,
rvacht storlcl, begon hern te sJaan. De'n volgendell
,1ag ua: urrz.c tnakkcr cloo,i.,r

Àloïs Wellckens van Eremboclegem, ve'rklaart:
Roncl clen 25" I)ecember 1916, werd het kam1,

r,an Rornag'ûe te veel blootgestelcl aan het vuur
der Flarrschen en claarom werden wij naar Vii-
liers gebracht en te Ro,rnagne vervallgqn cloor
Ilrrssische g'evangenen.

\\'e s'erden aanho'udend ruet geweerkolven ge-
siagen of kregen scho,ppen en vuistslagen. Iedere
schildwacht bezat een stok, .waarvan hij ruim-
schoots gebrnik maakte. Op Zandaglamiciciag
r,verden'we van arbeid ontheven, maar de Duit-
schers vo,nclen er geno,egen in, ons op, een bin-
nenplaats in rij op te stellen, en we mo€sten daar
o'nbeweeglijk staan, blootgesteld aan de hevige
\\-irrterkoude. 

',
Samijn Gustaaf van Ko,rtrijk:
rr Te Dembley waren de matrassen onbruikbaar

claat ze vol ongediette zaten en van zulk een
grootte, zooals ik ze nooit gezien heb. l

Roelenbosch van St. Amandsberg:
r De ho'nden worden beter behandeld clan rviJ

cioo,r cle Duitschers in Frankrijk. ir

En toch betoo'nden velen nog hoogen moecl in
:rl ,1at lijc1en.

I,ees de getuigenis van Jean Dechangl uit
.\arlen:

riDen 30' Novembe'r 1916, riepen de Duitschers
o'ns sarnen op de binnenplaats van het Jezurten-
kloo'ster. Aile spoorwegbedienden stouden bi.i
e'ikaar. Een ondsr.officier 1as o,ns een Duitsche
nota voo'r, waa,rvan wij niets verstonden; eetl
machirrist van den Belgischen Staat, uit Aarlen,
rnocst ze voor ons vertalen. Deze luidde ongeve€r
als vo,lgt :

< \irienden, men zegt ons, dat zii, die voo,r de
Duitschers willen werken, niet zullen moeten
vertrekken. Wat denkt gij er van? Ik denk, dat
\4,e ons moeten verlletligen en niet voo,r hen mo-
ge1l werkeo. ))

ll,e Iluitscher liet ons zegggn, dat zij, die wii-
cien werken, zich niet moesten verroercn. Alle
spoorwegarbeiders staken eensklaps de armen
onrhbog en de?en: rr I,eve België ! Weg rnet
Duitschland !>

\\'i,j moesten rraar tle kontrolc.



*egt-

De liorring clclioreert irct i:;1x1{6i varr hct f)" lirrie.

IJan rveldcrr we ilâar Gubcrr gcstuurcl, wâar
nre tlcrr 2'' l)cccrnl;er aankrvamen. Dc" barakken
u',rrcir vcru'âmcl. JIcrr scheerr ons ûlct r[s.t te
zullen laten, toen ik rr.rncl den 1o" niet clertig ka-
metaden vcrzocht lvc'rt1 rr ondel tle klok r te ko-
nrcn. (Dat was op cle markt.)

Weldra krvam er eet nijveraar en zonder $rat
tc zeggen tot o'ns, huurde hij ons en bracht hij
ols naar Ratibo,r (grens van Sileziê) .

Daar kwamen we in een fabriek van,elektdscile
inrichtingen: Ongeveer 3000 vro,uwen rverkten er
rèetls, evenals enke'le Russiscire g'evanpienen.

Wij weigetden elken arbeid en zeiden to't cien
clirekteur, clat men ons tegen onzen wil opge'1icht
hac1 en ciat rve in 't gehee'l geen \,verklo'ozen wa-
ren.

De bestuurder scheen dat vetvelend te vinden,
wâ11t ûren had hem wijs,gemaakt, dat we uit Bel-
gië u'eggestuurd waren, om o,nlusten en twist met
Duitsche soldaten te ve'rmijden.

Hij telefoneercie naar het kamp en tirukte zijrr
orrtEvredenheid er over uit, dat ruen hem z<xt be'
drogen hacl, rlat hij reiso,nkosten had gemaâkt,
eftz.

Het kamp antwoordde dat hij de mannen
mocht ts,rug sturen en tlat zijn'onkosten'zoudetr
terugbetaald ivorden.

Wij werden dus weer naar Guben ge'zonden,
waat men ons nauwkeurig aftastte en voo'rloopig
ons geld in beslag nam.

Van dit geld nam men de onkosten voor de reis
en het verblijf te Ratibor, 18 mark 6O per mari.
Wîe geld had, moest betalen voo,r die er geen be-
t.at.

Dan stelcle men olns qp rang in de sneeuw, die
o'ns tot aân de knieën reikte en we kregen fo'r-
meel verbocl ons te vefplaatsefl.

En' 't sneeuwde al maar voort. Wij bleven in
die houding va,n tien uur 's avonds tot half dlf
's ruo'rgens, zonder eten o{ drinken.

lnclien een valll otls iret tnrgeluli ha<l, een

:lchnilplaats tegctt cletr 11r11llr te zockcll' u'crd hil
l l.gcs.l aget t .

Om ha1l elÎ 1.:rvanr dc gcneraal cnts tne1c1en, tiat
r'r'c gcstr-aft crt op half ratttsocn .gcste1c1 zotttlert
t-orr1err. Bovctrtlicn iraut hij clrie gijzelaars uit
olrze groc'p, rvcike hij llaar cetl tuchtkanil;,
stuurcle.

We liregen toen een kop thee el viet Fransche'
beschuiten a1s rantsoen. l)at gebeurcle op 1.t De-
cember 1916.

-\lcu lict ons clarr met ïust tot llegirr Fcbrrrali.
Ioen r,verdell wc'r weer cr o,ncler de klok )) $amenge-
roepen. Ik slikte tabak en zeep in, en verklaalde
mij ziek. D'e doktc,r, die mij onclerzocht, stelde
een bronchite vast. i\{ijir kameraclen welclen naar
een clennenbo,sch gevoercl, maanveigerden te
$/erkelr. Zij werderr rloor tlen baas en de ltosch-
n'aclrters geslagen.

Deze kastij<ling scheetr liet vo,lcloende, rvaltt
zc moes en 48 rrur zon(ler vo,ecls,e1 in he,t bosch
blijven. Ongerveer 1i"tr r1ag9n later keerclen ze
naar het kamp terug.

Daar werden ze in een onrrerwatrncle barak op-
gesloten, zomclsr zak af zelfs stroo or11 op te lig=
gen, en 't lvas verbo,cleu onder elkaar te sprekel.

Na 48 uur in dietr toestand doorgebracht te
hebben en vâll a1les beroofd te ziin, rvet<lert zii
rraal de barakken ternggestuurd.

Daar ik in het hospitaal was, kon ik lruu
's avontls eenige beschuiten toewerpen.

]faar cleze weTden door cle schilclwachten op-
genomen en in cle gemakkcn gel4/o'rpen.

Ëincle Februari 1917, ve'rzameLden cle Duit-
schers ongeveet 150û burgers en zonden ze naat
Oost-Pruiserr. Ik u'e'et niet, wat er van hen ge-
l'orden is.

\\rat mij betreft, ik bevo'nd 1ne nog aitijd in
liet hospitaal en wsd op 2? Februari nâar België
teruggezonden, \\'aar ik op ij J{aart aankwam,


