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Op lj ilei \\,.rrd ik opnieuu, ,iuor ,ic lJuitschcrs
opgeloepeli. Iil was gee11 \,veïlilooze. Ik wercl 11aar
1{ontnrecll' .gcstr1uft1, t4/âar ik âân een spooï\\,eg
moest u,etken.

lk bleef er tierr dagen zonder ie.ls te cloetr. l)an
groepeercle inen 400 nian, die bij liet nivelleercn
clet sporen gebruikt zouden worderi.

\\:ij kregcn 's avonr.ls o,ng,eveer 800 gram brooC
en een kop koffie. Ilat broocl moest din to1ge11-
cien clag tiieuerr tot half vier, a1s r,ve terug;keeicle-n
van het wetli en een iiter beetn,ortel- of kr:olra-
pensoe.p kregen. ri

Zieclaat c.li-rs een stââltje van cle wijze, waarop
c1e Duitschers poogdeu cle weigerenclen tot c1eà
arbeid te rl rr irrgclr.

Sorns zoncien ze, als in clit gerrai, rle mannerr
naar l)uits,chland, maar ook in ).rocrcl-Frankrijk
bezaten ze dis,cipline-kampen.

In Noorrl-tsrankrijk had rnen tlvee centr.nrns
voor de du'angarbei<'lers, rlat vari Verciun e11 tia.t
rtan Saint-Qirentirr.

Hier voorai waïen ze aan rle brtrtaliteit van clerr
verdrukker overge,leverd , zooaTs we reeds uit ge-
tuigenissen hoorden.

In Duitschlanrl stonCen barakken, in No.orcl-
F rankrijk wâs er niets gereetl om de dompe,laar:;
te ontvairgen. Men s,tak ze als gevangenen in een
fabriek, een schoo,l, op eeî hoe,ve,, meestal eelr
gebourv, dat reerls rloo,r bommetr of granaten gc-
lederr hari, e,lr waar de lvinci door aiierlei opcnin-
gen drong en het soms regende to.t op het ellen-

l\ t)a!.

elige leger. Of als dieren dreef men hen in de

s'tallen vau kasteelen'
In Duitschland kwam nog eens een onzijclige

licminissie van to,ezicht, ofs'choon dit weinig ge
volgen had, want $e zu11en van 't lijclen onzer
laniigenooten iri het rijk van cien vijand uitvoerig
hooren.

in F'rankrijk, nabij iret front, waren cic Duii-
schers zoniLer eenige lcontroile.

\\ieigeren te r,erken I O, cluizen<ie1l waren ilet
r.iit vast voonlemelr vertrokken en ze hic'iden het
vo1, wannecr men hen uit tle beestenlvagens had
gL jâag(1.

l{aar merr steide cle o.rrwiliigen tegen een muul .

Wee, rvie'zich verroerde. Dan regende iiet kolf-
ctr s,'Lc <siai{cn, clan schopte me1l op de r,veerloo-
zen. \roerlsel u,'ercl er niet verstrekt.

\\rie kon cr clie niarteling lang uithouclcn, ra-
zcntl vau honger, verkieumd van ko,ur1e, cloorr at
tot op de hr"ric1, gebroken van vermoeienis?

!-elen vie'lerl ltccr, tverden in een gebouw ge-
sle'urd, lagen claar half of heel bezrvijrnd. Krn'a'
men ze bij , terug naar den muur en c1e marteling I .

l,Ien probeercie dan of cie tuchtiging geholpen
irad en rtoercie cle kudcle naar het punt, waar ar-
beicl wercl geëischt. Wee, zoo men r,veigerde ho'ri-
weel o,f spacle op te nemen : cie vrecselijkste ntis-
hanclelingen voigclen.

En met rvoecle in het hart, en' een ellencitg
gcvoei van rnachteloosheid gehoorzaamcie mert.
l{err daclit immers aan vrorlw en kiucleren, die
rnen hoopte lveel te zien, men klampte zich vast
aan 't lerren, uitzicnrlc naar betere tiiclen, en
ciaarom lr,ik1e inen aan tlen cioocl o,ntsnappen.

De opgeëischte,n r,r'erclcn gebr:uilit o l rie I{in-
clenburg-1inie te rnaken. Ze mocsten spoor-
lijnen aanleggerr, biolihuizrn lloilucu, loopgra-
vcn de,1verr, prikkeltiraacl spânnelr, hct beiroociig-
r1e materiaal voor ai clien arbcici larlcn,aarir,oeretr,
iossen, sortceren, vu:c1ce1c1er1. Ze moesten in de
slccngroevell zwoe gen, fabrieken leeglialcrr,
rnachine's vernictigen, oucl-ijzer trânsporteeren.

i3ij r'Lit a11es rvc,rcicrl ze ellcnalig gcvo,ccl eil ge-
iogecrcl. Geen verschooning. Maanclcn lang
dompelclen cle rampzaligcn in dezelfcle kleeclij
roncl, in iretzel{c1e onciergo'ecl, vo1 ongcdiertc ! En
oirgeclierte ook - we hoorden iret reecls - in cle,

barakken, in cle matrassen.

De kerk vau Zillebeke r'66r .icn ooricrg.

liTJ ûRûÛTE OORI,OG.



Wie ziek werd, kreeg slagen, schoppen, onder'
ging allerlei mishandelingen.Werken in alle weet
èn wind, in vors,t, zooclat beenen, vingers en ooren
bevroren ! Ja, velen sto'nden da.ar met bloote voe-
ten in klo'rnpen, met omwo lden teenen in haU
vernield schoEisel I

's Avonds dreef men hen in een kamp door
prikkeldraad omgeven.Ila, hoe clikwijls ging men
's a,vonds naast een makker slapen, en vond meu
dezen 's mo(gens dood. En met gebroken hart,
met tranen in de oogen, met vuisten, die zich
balden van woede, .zag ffrerL dEn armen vriend
heenclragen naar dat tragisch kerkhof, waar c1e

kruisjes steeds talrijker werden.
En nog niet groot genoeg was het lijden I Daar

vielen de bo'rnmen uit vliegtuigen, de granatetl
van c,igen bondgenooten.

Velen waagden het te vluchten ! Maar hoe
rnoeilijk was dit ! Ho,nclerden kilometer had melr
af te leggen, steeds door een gebiecl, waar solda-
ten waren, die gemakkelijk clen o,ntsnapten opge'
e;ischte herkenden. Hoe licht viel men in handen
van <le bewakers terug, die met echt sadisme tie
rnartelaars mishandelden. Mer.r strekte de arnre
Inanrlen naakt op een tafel uit, sloeg ze clan met
een geese'I, een matrak, een stok, Men hongerde
zc uit in ellendige gevangenissqn. lVlen verfcle
hun een letter op den rug, meestal een F, wat
tu Flieger l, weglooper, beteekende, als wilde men
den ongelukkige aanduiden als een bijzoncler
clo,elwit voor de bewakers.
In zijn aangrijpend werk: rr Vijf en twintig

maanden op de Duitsche Pijnbank r (1), vertelt
Honoré Staes de lijdensgeschiedenis van Rai-
mond Verstraeten, uit Zele, die in Oktober 1g16
wercl weggevoerd. Dit slachtoffer der Duitschc
bruten poogde, te samen met een zijner lotge-

noo'ten, clo'or ontvluchting, een einde aan zijn
lijden te stellen, maar werd gevangen genoûlen.
Wij laten hier het aangrijpend verhaal van zijne
marteling volgen :

t Omtrent den middag kwamen wij te NIan-
giennes aan.

- Raimond, zegde mijn kameraad, ik heb het
voorgevoel dat het hier met mij niet lang meer
zal duren. Als ge later te Audenaarde bij rnijne
o'uders komt, zeg hun clan d:at zij over mijn
sterven geen verdriet mogen maken, dat ik in
den HemeL Onzen-Lieven-I{eer voor hen ten
beste zal spreken.

- 'k Zal zoo min a1s gij de marteliirg kunnen
doorstaan, zuchtte ik. De gedachte âan mijne
vrouw en kinderen ontstelt mij.

Eenige minuten later werden wij door de gen-
darmen binnen het beluik van ons lager ge-
duwd. Ik zag op den koer vele opgeëischten, die
ik niet kende. Hieruit begreèp ik dat onze koru-
pagnie c1oo,r andere slachtoffers der Dnitsche
beulen aangevuld was.

Wij werclen te midden van het plein gebracht
en moesten daar met de armen op den rug staalt.
'loen ging een gendarm naar de barak waarir:
cle bervakers verbleven.

Dc opgeëischten kwamen rondom ong staatt.

Aatwerpon.

llaitnorrri \/erstrae,ten.

Zij bektaagclen orls lot. Wij, van onzen kaut,
u'ilden aan c]e barbaren niet laten kennen wat
er in ons binnenste ornging. Daarom hielden wij
hct ho'ofd recht en poogden er stout uit te zien.

Spoedig kwam de overste van het lager met
de posten. Een enkele o,ogslag op hun- aange-
zicht gevestigd, overtuigde mij dàt wij ons in-
derdaad aan eene afgrijselijke marteling te ver-
rvachten hadden.

- Zoo, zoo ! die Belgische heeren zijn hier
terug, zegde de bevelhebber, terwijl hij lachend
cle handen over elkander wreef. Wij heeten hen
hartelijk ."velkom. Zij zullen nu ondervinden wat
het is teg,en onze bevelen op fe staan. Ik hoop
<lat zrj nu zullen ontho,uden dat er hen nieti
overschiet a1s te dansen op onze wenken. Ik
vero,orcleel hen tot tien dagen dwangarbeid. fn-
geval zij die straf niet kunnen doorstaan, zullen
zij den dood aan zichzelven te wijten hebben.
Posten, brengt hen elk binnen eene oel, en doet
er met hen ur,ve goesting.

- Raimond, indien wij elkander in de wereld
niet wederzien, dan tot in clen l{emel, zegcle
Adolf.

lk hacl clen tijci niet den goeden jongen iets
te antwoolden. Eene fo'rsche hand greep mij-
nen schouder vast en duwde mij voo'rt in de
richting van eenen arduinberg, die achter o rze
harakken lag.

Na een-- drietai minuten bevond ik mij voor
een deurken. Ik zag nu dit deurken door eenen
post openen. Vervolgens werd ik door de hand,
clie niij vasthield, weer voortgestuwd. 't Was
thans ronciom mij zoo donker als in den donker-
sten nacht.

U zeggen wat ik clacht; kan ik niet. Alleen
weet ik, clat ik mijn hart hoorde kloppen en
rurijne knieën tegen elkande,r tikken.

Spoedig hield rnen mij staal. Er verscheen nu
v66r mijne oogen een lucifervlamrreke, clat
door eene hand aan de wiek eener kaars gehou-
dæ werd. Daarop ontstqnd eene grootere vlam,
welke eene wdfelendc klaarte verspreidde. Ik
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zag thans rordom mij vijf D'uitschers met vurige
kleur, wo,este oogen en grijnzende wezetrstTek-
ken, en. daarachter grijzen arduinsteen.

Ik wilde eenen Onzen Vader beginnen, maar
't ging niet. I'Iijne tanclen begonnen te klappe-
ren en mijne knieën te knikken. Hadde de for-
sche hand mij niet vastgehouden, ik ware ineen-
gezakt.

Daar begon een der posten op mij te roepen.
Ik verstoncl er evenrvel geen woord van. Vervol-
gens voeide ik mijne ooren vastgriipen en mijn
hoofd naar beneden trekken. Terzclfdertijd wer-
den mijne voeteir van den grond geherren, en
oogenbiikkelijk daarop bonsde ik in mijne volle
lengte tegen den arduinen vloer. Jk Voelde eene
.,-erschrikkelijke pijn in voorhoofd, neus en kin.
\-6ôr mijne oogen draaiden ontelbare gekleurde
ivieletjes.

Ik begon te huilen. Oogenblikkelijk hoorde ik
eene Duitsche stem in mijn oor roepen:

- Hoe harder gij schreeur,vt, hoe harder wij
zullen stampen !

Ik huilde voort.
Een oogenbfik nadien kreeg ik zulke gewel-

dige vïacht op den rug, clat het mij toescheen
clat mijne ribben braken en ik gansch platge-
clurn'd r,verd. Ik kon nu. niet meer huilen. De
adem wilde te nauvrerno,od in en uit mijne keel.
En pijn dat ik daarbij uitstond I Nooit zal ik het
met woorden kunnea uitclrukken of met eene
pen beschrijven. Ik dacht clat het sterven was,

De toestand, waarin ik verkeerde, riuurde,
naar ik meende, uren lang. Ik gevo,eide'dat ik
met het gezicht in eenen plas warm vocht 1ag.
Boven mij werd ef geroepen en geiachen. Aan-
houdend werd er als met eenen bookhamer op
mijn platgedrukt lijf geslagen. Tot heden toe
besrijp ik niet hoc ik zulke v€rschrikkelijke
pijnon heb kunasr dbsrstsan.

Eindelijk verdween de vracht van mijn li-
chaam en hie1c1 het bcrrken op. I{u hoor<le ik
eene stem in mijn oor rocpen :

- Is het nu gellocg, I3elgische zwijnhond?
Ik hiel het lroold eeu weitig op om gcmakke-

lijker te kunnen ailemen, maar had de kracht
niet iets te zeggen. Ilijne oogen ontwaarden
slechts eenen rooden schijn met schirnuen-erin.

- Of wij nu genoeg op urver rug getrappeld
hebben? werd er voort geroeper. Zoo het nog
niet genoeg is, zullen wij herbeginnen ! Spreek,
zwijnhond !

- Genoeg ! kreeg ik met veel moeite uit
nrijne kcel.

- ZaIt gij nu nog pogetl ons te oùtvluchten?

- Neen.
Ik werd nu van den vloer opgeheven e1l op

een banksken gezet. Daarop verdween de roode
schijn, en wederorn was het rondo,n mij helle-
clonker.

Br werd onder mijne b,eulen een oogenblik
gebabbeld. Daama hoorde ik aan het gerucht
hunner voetzolen dat zrj de gevangenis ver-
lieten.

Ik bezat de kracht niet het hoofd recht te hou-
den, en liet het voorover hangen. De pijn door
gansch mijn lijf bleef, alhoewel zoo hevig niet
meer als'vroeger, voortdur'en. Ik gevoelde dat
er bloecl uit mijnen neus en nrijnen mond
vloeide. Mijne aclemhaling werd stillekensaan
gentakkelijker. l

* *'*

Dui-zenden werden uii hunne woning gerukt
en tot echten durangarbeid vcro'orcieeld. Het 1ij'
tlen clat zij te do<lrstaan haclc1en, gaat elke ver-
be,eltling te bovel, gelijk rtij in cle ,:1oor ons aan-
haalde getuigcnisser.r gelezen irebbeu.

Gereraal Bihin.



Ltiitena:rl vli('{crrier Ilc \Iculcrucestcr.

\'Vaarom? t-)rtrclat ijuitscLlaurl rloor laag ver
i:aaci het kleinc België haci bezet eu er urisbruil<
rriaakte van zitn macht.

.* *'*

Laten we nu nog ee,ns nader die hel vâri t\oo,rd-
F'rankrijk bescLrouu'en.

In 't bezet lancl rverd het stelsel van civrangar-
beid dus gestadig uitgebreid. IJe D'riitscire over'
lieid durîcie het in het buiteîland cian nog als
ee'n r,veldaad voorstellen, een rnic1cle1 orn rie Be1-
gen voo;r luiheid te belvaren en hurr eerr kos.tlçin'
ning te bezorgen. Wat te Brugge gescirieckle, hacl
het gansche 1ancl dbor plaats: willekeurige aan-
houcling en opslrriting van arbeiders, nregr,oering
naar Noorcl-Frankrijk en Duitschlancl . Als vec
werc1el1 duizcnden heen gevoe'rcl in gesloten wa-
gens. Ziek, onclermijncl, met ber,roreir voeten, in
rlcn klauw van (ie tering, zoo kee'rclen velen te-
rug. , .

rr Àls ben'ijs varr hun lijcien ruoet rncrr tiic virr-
geren zien, \râarvan de nagels uitgevroretr zijr,
ciie voeten, r'atr r,velke te,enen verrot afvalleu r,
schrijft A. I. Van l3ogaert in r< Ben lijdensblati-
ztjd.e omzer weri;lieden in den oorlo.g ri, een boekje
clat vooral o,ver lfamme hanclelt, maar ook r4r
zoo veel andere plaatsen to'epasselijk is.

I{amme betreurcie 107 doorlgemartelde opge-
ëischten... 1\{en ga clie lijst na: ovelleden te
Hamme... 't zijn zij, clie slechts naar huis keeT.
den, o,m er te s,terven...; en verder ove{ledcn te
I3ousbecque', vlak tegerr 't Iepersch front c1us, te
.St-Quentin, Pittern, Virton, Longuyon, Pierre-
pont, Bergen, Laon, I{arle... eaz.

Eclmonci Cools, bezrveken op de terugreis, dus
sten'end heeu gestuurd.

I{oogleeraar Verstratea van Gent onderzochl

till,

,t0 opgeëischten et vo,uel cr zu aall terirrg iijtierr,i 1

\ran 450 cler eerste pioeg otigeëischten uit
IIamme, kec"rden er 164 ziek terug en stierven er
26.

De tlveede ploeg u,erd vain uit Denclermonde
naar X{ezières gerroerrl, en op een lioeve gebracht
nret lo,tgenooten uit anclere gerneenten. Zii u,ei
gerclen te rverken. l'lerr gaf hun gerlurencle veer
tien dagen sleclrts water en een vierde \ran eelr
brood pcr dag... De meesten iiielclen nog vol ...
.I)an zette rnen heu trvee clagerr ell een nacht oi:
Lren muur. Oru trvee tlur '-s nachts nroesten biina
allen zich ov€rgeven.

Ilat nocmcien t1e Duitschers r r,rijiviilig wer
l<en r. Orn half clrie viel er e'err jongen van dert
muur uitgeput op een me,stiroop. llet del koif
van 't geweer"wercl hij half clood ges agen.

De zoogenaamde vrjjwiliigers kregen dan arbeicl
aan eefl spoorweg th Lesdins en later aan eel1
tturnel te Bellengiise. Anderen rnoesten loopgra-
ven delven bij St-Quentin en voncien na den
zrrvaïen arbeicl een rustplaats in de paardenstaileu
van 't kaste'ei te Neuviiie Sairrt-Amand, waar het
stroo nooit vernieuwcl werd.

En dat lijden in clen Winter vooral I Altijd dc
zelfde kleederen aan 't lijf : zoo zijn er u,erkloo
zen die noclit van hemci liunnen vetr.''isseletr ; hct
ongedierte rzreet hen op, Kousen hetrben zc niet
meer : met een stukje r,oering uit <le jas ge
schettrcl, trachten ze hun voctet te besche'rmel .

Weinigen zijn er, van tvie hanclen e1i voelen
ruiet bevloren ziju. Er kornen lieden te"rug met ge-
heel bevrorerr ler'lematen. Jongens, wier vingerel
bevroren -rvarerl, moeste,n to'ch in cle aarcle rver-
ken en 't gebeurcle dat men den top rler virrger-'
rlan afzetlctr moest.

I)en 7" lanuari liomerr er zieken naar Flamnre
tertt.g, aileu sleclits rrog gcraamten. Zij vertellen,
tlat er negen anclere-1t zijn, nog kranker clan zij,
ruaar clie n'iet nrogcn rrrcer keeren, olndat ze niet
uaar clen clokter kunnen gaan voor de keuring.
I)ie negen l<omen den 13" Januari toch te Dencler
turoncle âan, meer doocl cian levend... Veel jongens
zijn uitgelcefd. Ztj, ciie sterven, hebben gewoolr-
lijk geerr. dooclstrijd ; zachtjes, zo,ncler dat hul
kameraacl het lveet, gaan zij de ee,uwigheicl in...
':: Avoncls leggen clie rnartelaars zich ter ruste,
ll'enschen hun gebuur go,eclen nacht... en 's mor-
gens zijn ze cen Lijk. Zoo, ondEr de velen, stierf
clien martelciood De Bonte Alfons van },Ieulen-
broek uit lfàrnme. \/oeten aan voeten lag hij met
De J{es,scmal<er Baptist uit Kleinhnlst. 's Avonds
rrog welscirten zij elkaar goecien nacht. Alfons
zegde nog, dat hij zich niet rvel gevoelde, ûlaar
meende clat <je slaap hem nieuwe krachten zou
scl:euken. To'en Baptist 's morgens o,pgeroeperl
r,r,erc1, iag hij tegenover een lijk...

De ziekerr worclen zoo veel mogeiijk door hul
kameraden geho pen en 't is sorns troostend te
hooren, hoe Christeliik zulke s aclitoffers teu irc-
niel gaan. Na 't afsterven slaan c1e bcuien eerr
kist in elkaar van inpakplanken, de doocle rn'ordt
in zijn rleken gelr,olclen eu door zijn rnakker.s
iraar 't lierlije van Ro,ugerie geclragerr.

Daar verblijft nog een onderpastoor, die de
doodspealmen zingt en cle gebeden leest. Daarna
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De Ilritsche begraafplaats te Flooge.

brcngen vricrdell riiep ontroerci tien Iaatstcir
groet aan lruir karneraarl.

I)en fri" I.'clrluari. 1917 i<<lut Oskar- Eleetu,-!,.
tcrug naar liuis... Bij zijn woning vraagt hem
ientancl hiei;,rvs. 't Is zijn eigcn vader, ma.ar cle-'zr

herkende noch het gezicht, noch cle stem van zijrr
.,.oon !

Den 4n Jantrari 191 7 ko'mt Jozef Van I{aver tc'
tug. Hij uorclt bij ziju vacler gebracht en s'preekI
een heeleu tijd rnet hcrn, e,er cleze zijn eigcn l<rrrii
ircrkent. ..Z<to ntergeide rlcclrryangarbeid cie opgc-
ëischten rlit. ll (i)

Veel opgcëischten n'erden tot i1 de \'rlrlrlijlr
gebracht. Centil Parmentier, r'an Waregem ge-
tri orle ,

rr'le Gibercl- stonden o,nze barakke,n ondet iiet
bereik van het vuur der Franschen. D'e granatcri
ontploften on1 o,1ts heen. Op o,tls werk ook storr-
den wij aan c1e beschieting blootgesteld. l

Achiel Verricst, vân Avelgem verklaarcle:
rr'le Etral'c kreeg ik een granaâtscherf in deir

linkerschout'ler, terq'ij1 ik aan het herstel vâ1r eeil
lvc:1 arbeirkle. I)'rie rrrijner kanteraden rverclerr
crnstig geu'orrrl . l

Astère Goeminne, van Huysse, vertelde:
. ri fn September 1.917 lt'erkte ik met verschei

dene kameratlen aan cen v/eg te Etraye. Ëel
Fransche .granaat ontplofte in onze groep en
rioo'clcle clrie rnijner makkers. l

Juies Van I,ancker, van Eine, verklaardr ,

.iat lrij eri zijn lotgenooten Le Jametz a1s clie-
rcn rryerrlen behandeltl. l'{et tienen moesten zr
zeer grootc boomen vervoerer, Bij hen stoncl eel
soldaat rnct een karwats, riie op iecler sloeg clie
naar zijn nreening, zich niet genoeg inspande. Te
Ilernblev rtiel een zijner vrienclen, een weggevoer-
de rran Ber,'eren, aan de feie, langs den rveg neer.
Een sol,-laat sloee op hem met eex stok en cle on-
gelukkige stierl in c1e barak. Te Lessy sliepen de
dwar garbeiclers op ijz.eren vlechtclraad.

tsij St-Quentin moe-"ten onze mârtelaars beton
nen blokiruizen botnven en c1e gro.ndvesteî leg
.qen voor zr.liaar geschut, en bij Lens en Verdun
prikkeldraati spannen, dus aan het front

(1) A J. Varr I3ogaert
,.rnzer werkiieelen in den

,r Een iijderrsiriadzi jde
oa,rlog. D

Dikwijls wârerl ze gediltllgen bornbardemen-
len te ontvlttchten.

Vetholen Aif . van Wicheiea, verklaarde tijdens
een onclerzoek, dat hij met zijn iotgenooten te
Quersnoy zoo clicht bij de vuurlinie arbeidde, dat
ze gasmaskets clroegen. Voorhunbarak hing een
Duitsche kabe,lballon. Vermoeclelijk rryisteu cle

bonclgeno,oten, clat in cle loodsen clwangarbeiders
waren, want ze o,ntzagerr ze bij de beschieting.

I\(en kan hieruit opmaken hoe ver de Duit-
schers onze opgeëis,chten in c1e vuurlinie stuur-
den.

Arthur_Raepsaet, van Coygem, getuigcle :

< Met twee broeders en trvee schoonbroeclers,
werd ik weggevoerd. l!{ijn bro,eders, 21 en 27
iaar, warel groot en sterk. Mijn jongste broeder
en ik vermager.lcn snel. Toen hij opgeëischt
\ïerd, woog: nijn broeder 90 kg. en op 16 NIei
1917 slechts 54 kg. ûeer. Hij leed aan diarrhée
en zekeren morgcn vonclen wij hem dood naast
mijn anderen broeder liggen. l

Willem Dedain van Gent, verklaarcle :

rt Te Dun heb ik ondergrondsche schuilpiaat-
sen moeten bou'"ven. Als et vlic'gcr:r krvanrcn,
r,luchtten de Duitschers claar binnen, maar u'ij
ilr.oesten in de barakken blijven en dc D'uitschers
sloten zelfs de deuren, zoo,dat we er niet uit kon-
den. l

Jozef Van delr r\beete van Tielt, verklaarde :

rr fk werrl den 2on Mei 1917 oogcëischt efl naar
Delrbley gezorrrlen, rvaar ik mijn broetler terug
rroncl clie op 2 Novemberr l.916 weggevoercl was.
'Iegen het einrie rtan Ju1i, toen 'À/e te Damvillers
waren, kreeg mijn broecler eerst diarrhée en clarr
r1y'san,"tt". Toen hii naar 't oncle'rzoek van <len
dokter wilcle gaarr. joegen de l)uitschers hem
niet stokslagen uit cleir rang. Mijn trroer kon niet
mee,r overeincl s,taan, hij mo,est bij het g'aan aan
den muur steun zodlien of op een makke'r leunen;
ik rno'cht zijn plaats niet innemen. fn Augustus
zonrl de c1o <ter hern naat het hospitaal van Pier-
repont, waar hij op 7 o,f 8 Augustus overleed. )

llinne Henrlril<, r'an Gent :

ru Te Stenay werd ik gebruikt om in de Maas
te baggeren. Zekeren morgen om I uur 's mor-
gens, r'iel ik bij heviee koucle in het water. Of-
schoon natrrurlijk lat tot op de huicl, moest ik
toch tot half tn'aalf blljven arbeiden. Mijn klee-
ren bevroren aan mijn liif , ze waren stijf . In het
lazaret van Inor moesten zieken met 38 of 39 gra-
rien ko,orts toch werken . Ik zag een o'ngelukkige
zieke een graf .g:raven. Toen het werk af was,
viel hij in tlet kuil. Men'vvilde er hern uit halen,
hij rvas dood. ,,

Alois Colmar, vân Weeze:
t Wii moesten looitgraven maken achter de ba

rakken van Romagne. I)e clieren werclen beter
behandel,l dan *"ij.

Te Biilv sio'cg de onrle'r-officier Janssens de
rnannen mct dc karrn'ats; claarin vontl hij een
rvree.l genoe,sen.

Dikrvijls dreef hjj ons 's morgens met de kar,
rvats uit tle barak. W'e moesiten ons mager rant-
soen in de l<ourJe en den regen o,p eten. Dan,
weer met karwatsslagen werden we o,p rang ge-
steld ! Ik zag een man te.n gronde vallen oncler de
slagen op 't hoof<1 toegebracht. De luitenant en
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c1e clokter mishandelden hem. Zekeren clag ging
ik naar cle keurins ûret gezu'o11en beenen. De clok-
ter jneg nre mct stokslagen weg. Te Billy ook zag
ik een man on<ler rie slagen dood vallen. l

Hollebosch Eclmond van Ertvelcle:
< Qfschoon geen werkloo.ze, lvercl ik toch weg-

gevoercl. Te Belval rvas het leven niet uit te ho,u-
den. Ik wilde vluc.hten, mâar werd bij de grens
aangehouclen. Ze rroerclen me nâar Dun, .\ilaar
talrijke solclaten me omringden en me de kleeren
van 't lijf trokken en me schopten. Toen ik daar
naakt stoncl, sloe,qen ze op rnij met een stok; ik
vroeg, clat ze me lierrer zouden dooden.

Na die onmenschelijke mishanclelingen, sloten
ze me in een hok, wââr ik drie clagen zo,nder voed-
sel lag. l

Stel u chts zoo'n rnartelaar voo.r, het lichaam
rtol n'on<len en brrilcn, neerse$rorpen op vurrzig
stroo. Zijn lijf e'loeit op al <1ie plaatse.n, c1e leden
doen piin. Rfaar niet i.le minste r,erzachting. En
bij clat al1es nog de foltering van rlen ho,nger !

Jan Hees, yan ZeTe:
aAls er wat soep in cle ketels bleef, liepen de

ongelukkiqe n'esqeyoerden naar de afsf iting
van nril<kel<1raacl en vroegen claar om het eten,
aan de solrlaten.

Deze vermaaliten zich rloor hun ernmets u'ater
over het lichaam te gooien en schelCn'o,orc.len toe
te roepen,

Somr,igen berr'kten zelfs in ç1s1 l-.oop rampzali-
gen met rJe soeolenels. Al de solrlaten sloeeen ;
c1e oversten gaven trourvens het voorbeeld. Als
de nost verrnr'lerde en medeliidenrle so daten de
bfuten \reTyingen, r'eranfler,-le on,ler clcn inelrui._:
cler overstet al snoerlig cle nrentaliteit clet pas
aanc'ekomenen. fk kan onrnoe.eiijk al mijn lijd*;l
in hijzonr'!erLe.len beschrijven. rr

Camiel Dcl.,rrrycker, van Eekloo :

tr De Duitschers stuurclen mij in een lazaret.
Ik heb solclaten moeten beeraven, die al lang
dood rvaren. Ze Tagen heelemaal naakt of in pa-
pier gervikkclcl. Ook moest ik cle gemakken van
het hosnitaal ruimEn en door de uitwaserningen,
vi'elke ik aanhoudencl inaclemen moest, ben ik
ziek worden. l

Ook Brrrvnsteen Ernest, van Ifeusden moest
te Ligny soldaten begrarren.

tr We rviernen ze naakt, door elkaar, in eerr ge-
meenschaoneliikerr krril. lrijn rechterarm was
ver'lam4 en dit be.r-.e'rkte miin bekwaamheid tot
den arbei4 : tla.ardoor wer4 ik nog meer geslagen
dan cle ancleren. l

Pieter D'eclercq, van Gerrt :

ct Te Stcnal' wetcl ik zoo geweltlig geslagefl,
lat rniitr lichaam met bloerlbuilen was beclekt.
I)oo,r de gewee'rkohrct werrlen mij vets,cheitlene
tar.lcn çcrhrijze].1.

Tk heb solLla.tetr beqrar,en, clie a1 eenige rveken
doo'l wnren, want ;ze verspreidrlen een vreese-
lii'!<en rcrrl<. Dre lijl;er rvareir rrr:rkt; cle meest:tr
had,len arîrel en beenen alqerukt o,f afgezet.
A1 .1ie oveririijf:cJs van mensclien lagen door
ellraar crr we'r.lel 941r u,66r ir-r êcn kuil gerl'o,rpen.
\/oor eerr rriets rrcrl i1< r,ig1 iaqcn in een hok
on.'c,slr'rtcn, met als eeniSi vo*c1scl... een emmer
q'ater. u

August Masselis, van Kortrijk:
q Zeketert clag kreeg ik te Lissy hevige slagen

met een geweerkolf, op den rug en in den nek,
ornclat ik een appel had opgeraapt, tlien een Fran-
sche vrouw mij toewierp. l

Spiessens Petrus, van Baasrode:
a,\Ioest bij Saint-Quentin, Arras, Rijsel en

Verclun loopgraven aanleggen. Ook mo,est hij de
overblijfse,ls van granaten en shrapnells oprapen.
Dikwijls moest hij met zijn makkers wegloopen,
omdat het rond hen glanaten regende. Een zijner
vrienden weril door een granaatscherf getroffen
en gedood.

Veel zijner makkers stierven van uitputting. l
. Van Lanker Jules, van Eyne, verklaart rr dat
hij te },{o,irey onder bereik van het Fransch ge-
scht't als een slaâf werken moest. Wij waren er
toeseko,men, om ratten te eten.

Zelfs gasmaskers moesten door de opgeëisch-
ten geclraqe'n lvorden, zoo vet rlreef men hen in
't t'uul. >

Dit bliikt oncler meer uit c1e getuigenis van
Alfons Verholer, van Wichelen, die bij Ques-
rrov u'crl<te :

rt Daar waren rve in 't vo le vuur. fk zag de
bommen roncl ons vallen en Duitsche soldatea
ciooclen. \\re droegen voortdrlrend gasmaskers.
A1s u'.ij in een plaats krvamen, moest cle bevol-
kinrT heen. I)e geëvakueerden clroegen 60 kg.
reis,so,ed mee, Na het vertrek plunclerclen de
Dnitschers de w-oningen . Ik zag treinen vol meu-
bels en \/ee nâar Dnits,chlancl rijclen. l

Leon Van l-angenhove , van Zele, trachtte ins-
gelijks Ce bel te ontvluchten.

< In clen omtrek van Doornik werd ik gevan-
gen genomell en naar D'Ours teruggestuurcl.

De Duitsche soldaten brachten me op een
scirip, trokken mij c1e kleerell van 't lijf en gaven
me stokslagen. Ik verloor het bewustzijn.

Na eenigen tijd iu D'Ours verbleven te heb-
ben, moest ik bij Rijsel munitiedepots maken.
Dan werd ik naar Verdun gezonden, o,m wegen te
herstellen. l

Alfons Raviers, van Meirelbeke:
tr Moest o.m. bij Lens hoeven afbreken. Bij

de tweede opeisching stuurden de Duitschers
hem naar Verdun; dat was in September 1917.
Hij was te Amel, dat door de Franschen bescho-
ten rverd. De dokter kwam er door een granaat
om 't leven. IJij zag in de omgeving 35 Duit-
schers en 15 Belgen tijdens eenzelfde beschieting
gedooci. r (l)

En als rnen v,'eigerde ! Lees de verklaring van
Frans Jansegers, van Audegem.

rr Wij werclen den 25" Oktober 1916 opg.eëischt
en clacle'lijk naar Sery gezonden, waar wij den
nacht cloorbrachten. Den volgenden dag voercleri
cle Duitschcrs ons naar Senercy, .waar men ons
een ar'l;eiclskontrakt wil<le cloen teekenen. Acirt
clagen trachtten ze ons te overhalerr. Op dat
oogenblik bezaten we nog lEvensmicldelen, die

(1) Deze qetuigerrissen o'ntleenen we aan het
zoo gedokurnenteertl l'erl< : R. Henning. (( Les
ciépoltatiorrs Ce civils bel.ges en Allernagne et
clans le Norcl de la France. n
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we bij onze opeisching rneegenomen haciden etr

bove'nc.lien gavcr de Duitschers er ons nog bijna
genoeg.

Na acht dagelr s,telden <le Duitschets, tiie woc'
rlencl rvaren o,ver o'nzel1 wee'rstand, ous rnet vijf-
ho'nderd tegen rlen mtiur. Het u'as bittet koutl.
Wij mo,chten ons niet bervegen. Het lio.ofd riroest
rcchtop blijven en cle aruten strak langs het li'
clraam hangerr. I)eze foltering ireeft eelr en veer-
tig uren gedutrrrl, en al clien tijrl kregcn we nici
hct nriuste vo,ecisel. Vijf cler onzen, rlie gehee)
tuitgeput \ iaren, eindigclen met eeTr kontrakt te
tccliencn. I)e ancleren bleven bii hurr rn'eigering,
ruaar cle zwakheicl clu'ong ireu tocir te q'erketi,
zclncler kontral<t.

\\Ie mo,esten huizen afbreker, booruen vclletr
crr loopgraven delven.

A1 cleze arheicl we,rd oucler geweerkolf - en stok-
s'lageit rrerricltt.

's llorgerrs ontvingen we rond 7 uur, 300 tot
100 grarn brood voor den ganschel dag; om 5
rrur in clen namicklag verschafte men ons i3i4
litcr kcxllraall- o,f bcetwortelsoep.

In clen ioolr van Jannari 1917 werclen er negen-
tien van ous nâar Hamegico'urt gezonden, waar
\\'e loopgraverr e1l prikkeldraad-versperringeil
ttiulielt moesten. We werdeh door so,ldaten der
gcnie bcwaakt.

Wij sliepen lleer op cle planken dan op r1e zak-
lieu met ho.utvezels, en warsll met ongedierte
overclekt.

îegen het eincle van April zond rnen ons naar
Ittencourt voor denzeifclen arbeid. In Mei kwa-
rnen we te Co,urrières,, waar we wagens muuiti"
los*çen en wegen herstellerr moestert. Dezelfcir.
soklateri vergezelden ons en dus ondergingelt w,
ooli stce<ls dezelfde mishanclelingen.

\rau Courrières gingen we naâr Harnes, waar
rle Duitschers ons gasmaskers gaven.

I)rie maanden na onze aankomst wertlen o,nze
barakken geweldig bcschoten cloor cle Franschen
en moesten rvij vluchten ; de granateù vielen
,tvgral ronrl ons. l

En zao werden cleze ongelukkigen van het
eerre punt naar het ander gedreVen.

De Wilde Gustaaf, van Gysegem:
< Te Gibercy roste een soldaat met stokslagen

een man af, die niet vlug geno,eg naar zijn ztn
opstond. Daar hij merkte, <1at de rnan voor zijn
rnishan<lelingen on€fevoelig bleef, keek de so,l-
<laat wat nauwkeuriger toe en stelcle hij vast,
dat de ongelukkige clood was. D

De Xlever Richard, vall Petegen :

u Zekeren dag bij het verlaten dcr ba.rak viel
il< uitgeput neer. I)e felclwebel stak me in clc
beenen en in de dij met spcldel, onr nle te cloerr
opsta.an. Ik trachtte me recht te houden, maar
r,ie1 u'eer. Toch dwo'ngen cle Duits,chers mij, deri
ganschen dag op de been te blijven, onder stren-
ge koude, naast den schildwacht. Derr volgenciel
<lag moest ik weer naar het werk, tot men mij
cindelijk in de ambulance liet. l

febon, van Aalst, leed tengevolge der mishan
delingen aan 'u'alletde ziekte.'

Staelens Arthur, van Gent:
', Of-"choon te Abel de granaten in gtoo,t aan-

tal neervielen, moesten wij toch ons werk voott
zetten. Veel Be'lgen zijn daar aan <lysenterie ge'
stonren. D

Teeuws, van Gent:
r, îe Ametmo,nt wilde ik een aarciâppel o'pra

pen, clie op den weg lag. De schildwacht bemerk
te het en gaf mij al achter een irevigen s ag met
tlen kolf van zijn geweer. Ik haci een woncle aan
cle ilij en het achterlijf, er: telkens ontstak ze.
Zoo moesl ik naar het ho,spitaal sn i retcl dan vtij-
gelaten. l

fee.traeft, van Leupegem, vertelt eett ntoo't-ri :

rr Te Lissy had ik tot makke'r een genaamde
Domien Klepkens uit Leupegem.

Deze twintigjarige jonkman was ziekelijk err

korr cle arbeiciersko onne niet vo,lgen.
Zekeren dag had hij de bestemmingsplaats bc'

reikt, ilaar.was niet in staat te we'rken.
De schildwacht kwam bij hem en zei letterlijk :

<Zwijn, als ge niet werkt, dood ik u !l
l{ijn kameraad antwoordcle :

t Doe rvat ge wilt, maar ik kan niet meer I l
Daarop kreeg hij zoo'n hevigen kolfslag, tlat

hij languit in cle sneeuw viel. De schildwacltt
wilcle hem dwingen weer recht te staan. l'Iijn
ârrne vriend ko,n zich niet overeind hotrden en
:torttc opnieuw neer.

Dc schildwaclrt gaÏ hem dan een ko,lfslag
in cle hartstreek en do,odde alzoo onzen vrienci.
J,Iet anrlere makkers bracht ik het lijk naar het
kamp. ,r

Over het werken in de vuurlinie getuigde Gas-
ton Chauveheid, van ÙIolenbeek, die bij Vauls,
toen hij naar Nederlancl wilde vluchten, aan-
.qehouden wercl:

r< \\:ij werkten op veel plaatsen en ook te Wer-
vik, waâr den 26' Juni 1918 een bom te nidden
van het kamp viel.

Ilij de o'ntploffing werclen dcrtig Belgrsche
b,urgers geclood, wâarvan twee en twintig urt
Zele; acht en twintig burgers werden gewoncl.
Ik heb zelf de cloo'tlkisten kunnen tellen.

I)riemaal werclen wij door vliegtuigen achter-
volgd, toen we ons naar het werk begaven. feder
maal wercl een man gec1o,otl en verscheidEnen lie-
pen wonden op.

Te Maubert-Fontaine werkte ik blootsvoets 1ll
de sneeuw en het s1ijk.

Te Hirson kregen we beschuit uit Holzmin.
r1en, tenrninste ze werd gestuurd, maar de Duit-
schers voedden er hun konijnen mede. 't Is waar,
wij konclen er koopen tegen 1 |t, 25 't stuk. ir

n{aar genoeg vau clie verklarin.qen . 't Zijt ar
toch slechts enkele, uit de cluizenden ctr duizcrr-
(1icln, Ze bervijzen, tlat hetgeen wij o,ver <lcn algc-
rneenell toestand meclerleelden, niet in 't mirrst
orrerclreven is. .

\Velclra voerde meu opgeëischten iraar. liclgic
telug: 't waren zij, die niet meer clienen koncleu,
de zieken, ondermijnclen, teringlijclers, cle metr,
schelijke wrakken.
. fn enkele maanden had rnen kioeke gestellerr

gekrrakt. NIet hoopen kwameu ze aan, irr Vlaari
deren err Wallonië,. jongeiingen et1 malrllen, zo
nen eil vaders, die daclelijk naar .'! hospifagl çt
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tliuis te lrt-.1 ittocstcu,-Llt s,)1n$ =1,,,..1ig :tir:rvcir,
oI langzaaru rr'egl<uriinclen.

O, u'ai ceu vernralc.lijiing' stceg tiaar op tcgclr
het larrri, iat hct siaverrstelscl iirvoeLcle en toclr
op hef sdril:i zi.irrcr sokiaten clur{cle s.clrrijlcu:
r Cott mil rrrrs. ,,

.Vriat eer: r'etuicling itr clc' gczinlteir, \r,at ccil
rouw in 't Lrartc I

llaar er kwarr geen r,erzachtiirg I Lrttgciiticci,
ciries'ter en ciriestet trad r1e bezetter op. Nog ge-
rvelcliger tlruk-te z.iitt iizerett vuist o1-l eelt \vcct-
loos volk.

IiI.
IN HEl' STRAFKAI\IP VAN SËDAN.

Erkele ilullten in Ncrorcl-Iirankrijk wârt,11 zor)
mogeiijk nog vrees,eliiker oorclen van ellencle clal
.-1c t,.rrkccntnlms vâll \rertlut^t, Saint-Quentin tir
Rijsel. We becloelen tle strafkarnlren. En elat vatr
Serlan, clat u'e hier nader n'il1cn bcschrijr;et, u,a,';
misschien wel 't ergste.

Seclan I Had clie nâaûl voor rlen Drritscher mis-
schien nog een biizonriere betcekenis, rvekte hij
op, bij <1e herinnering aan 1B?0, tot ilog mecl
overmoerl ?

Ifet strafkamp van Sccian I \\re zn11en bij r1c_

beschriiving ilLltteî nit cerr o11\'cr(jachte bro1r,
daat ute voor alles aan cle r'.,aarirei.l getroiriv nril
lerr blijven. \.roor ons li.st hct u.erl< r:.an iemancl,
die zijn eigen ervaringen te Seclan beserrreef: dcir
heer .Tos Schramme, aclvokaat, oud-scl;epene cjtr
stad Brugee" Zijn boei< cjraast tût titel: ((t\11
Basne rle Sedan r, in 1'ret baeno van Sedan, vurr
20 l{ovember 1917 tot 21 X{aart 1918.

Wat had cle heer Schrarume rni€daan? O, hij

I r'(){i -

wâ! in het ocg \rân deî bezetter zeer schuldig.
IIij, een vooruitstaând man te Brugge had hct
gewaâgcl rrerachtelijk te spreken over het slaven-
stelsel. En dat mocht natuurlijk niet I En te
I3rugge heerschte ee1l von Schrôder dien we reecis
kennen uit het drama Ftyatt. Hij rvas een trouw
clienaat van den ketzer, die hem eens bij een be'
zoek het order ('Pour le mérite r; hacl geschon-
ken. Ook te Bmgge 'firo,edde c1e riepo,rtatie op
groote schaal.

De ireer Schraurrne zei zel<e'ren dag, c1.at zii,
clie een eenigszins olafhankeiijke positie hadden,
moesten \Àreigcrell te lverken. Dan zoudeil zc
naar c1e rechtbank gcbracht t'otden, maar clan
lr-,liti: inen toch hct volgende uit: r:fne1 zoa r1c
lc.chtl-;ank dezcn slavenhanclel onwettig verkla-
relr! elr dan r.vas <le zaak gewonnen, of c1e rccht-
'l::rr'1.: :zon vcroordee'len, eî dan gaf metr eert
r,oorhcc1cl, gerrolgd cloor arrcl.ere, n'aardooT de
aa11dâcht \iân de beschaafcle $ierelrl g€wckt
tt crd.

. Zao zon cL- bezt-ttencle maclrt gcLll'ongerr kun"
nclt r\rordert clie onrechtvaarrlige maatregelen iil
te trekken" In zoa'n gerral hacl de gevangenis
nicts ontcerends.

I'Iaar in Brugge liepen Judas,sen i-ond ; zeven'
stuirrerslieden loerden aan cleuren cn râTren,
mengclen zicl-r orrCer het publiek jn i crga'lcrin'
gen, luisteriiclr geslllekkel af in*tlc herbergcn.
En zoa u'err] ale heer Scirrarliiie zei-:ereir ar,onil
1166r ricn keizerlijken poiitiekornnrissaris geroe.
iren, clie toch zekele GrrlDenkjescr \",ras.Deze hââ1'
de een palrict uit zijir za1<, r\':r:r-,op hct gcslrrck
over clen r-.'cr-kr.hl'ang rl-oolc'l"ciijk afgesclrlerrcn
stoncl. I)e iieer Sclrramme oriilieni1e niet. I{ij kori
huiswaarts keercn en verrçachtte voor een recirt'
bank geclaagrl te rvorrlen. flaar de heze.tter nanr
hct zoo naltu' niet.

Den lB'Seltember 
-'t 

was toeu 1!) i7 
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kiceg
c1e Brngsclc atlr'okaat eenvoutiig eell (( strâ{be-
fehl r eir c1e'n 20", om vier uur ill den rianrirltlag,
stapte bii cle gevangenis binrreu. I)aar: r'on<i iri.j
als cer'genoot den beer Ernest Sclrulsc, harrr]elaar
te Brugge en als rlede-gekeri;erde zijn ourl stn,
rlie-geze1 van Saint-Lo,uis, cle n onrlerpastoor
Leon Dc Poortete der par:ochie r,an Sint-,\nna.

Deze urezen den heer Scliranune ot) ecn erg
1ot, rJat hem 'lvaclrtte: n'ie tot mecr c1cn zes .i'e-
ken hccTrtenis veroordeelcl rvas, u,err.l laar het
strafl<anrp van Seilan g.estuurd, r:cn ltlaats rran
c1'letrrlr.:, \\ieâr men ltat.-l werlicn rnoesl efl siecht
.ger.,osd, armzaiig gelogeerd err schan<-'1c1ijli ge-
1'r lrtalisccrd u ercl.

Drr-itschers zelf zinsoeelrlgr er. bij iien hee r' 
Scl'rranr.mc o1l, clat hii wellicirt ziirr itraf afl<oo,
lren kon ; mâat r1-e,ze clac t aan ziitt zoon, en a1

't e.ci<l; dat in Ce Duitsche kri.icska,. gestort-,ver11,
korr immers een wâpen worcle rr tegen eigen
bloer1. Eir rlaarom weigerde rJe qelrangene harcl-
nc1i1<ig, ciit losrnicldel aan te grijpen.

iicl cJokter onrlerzocht henr. 'lrl,ec rrre.aircleir
virrgen r.roorbii. Den 18n November irelclcie uen
lrer-n, r:1at hii zich klaar moes.t irourie,n, om t wei-
te'rr (verder) te vertrel<ken eu tlat ziin familie
afscheicl van hen zou korneir lrerrreî. Mevrotlw
Schraninrc .n hear deçhbr bç;rrrçhten r1*rr garran-
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gcne en deelrlen hetn utec, iets wat 't ger;angeuis'
personeel nict harl vertel(l, rtat hij naar Sedan
iloest.

Ja, von Schrôcler oordeelde het eeu zware mis-
claad van een burger tegen den werkchvang te
prote s.teeren.

I,ziten wc, orrr cl,at te bcgri;'pen, even den heer
Schramme naal het strafkamp volgen.

Weiuig beuroedigencl n'as liet nieuws, clat jriist
te Brugge bel<end geworclen \vâs, hoe cle .ireer
Van lIulle, pasteibakkcr, \t'iens li'inkel nabij den
schou'ivburg s,toncl, op 30 Oktober te Sedan ge-
storven rvas, waadreen n1e11 hem met'zijn beitlc
zonen gecleporteercl hac1.

l)en 20n Novenrber maal<te de heer Schramme
ziju pakje; cle Diritschers haclclen hetn geboden
r,ooral stetke sc!:oerren, n'erkkieeren, een klak,
een gamel e1l cclr clikke dei<en mee te neûlen,
een uittusting, 'uvelke reetls bervees, rlat te Seclal
clwangarbeici opgelegcl rvcrd.

De adrrokaat reed pcr rijtui.q naar het staiion ;

daar lverrl hij in tlen trcin gestoken, samen mct
August Van Dierendonck, metselaar te Heist-
aan-Zee, Aloiis Hoef rran Sint-Andties en acht
Duitsche opro,erige soidatcrr, clie zeifs in t1e ge-
vangenis nog geroepen har1den: rrNieder met cleflr
Iirie.q ! r (Weg mct cien oorlog) .

Altijcl tverclen aangeciuiclen \zoor *Seclan te ()ent
lio'g e'ens nader genees <unrlig onderzocht, maal
clitmaal ges,chiedce zulks' nict. De Brugs,che ad-
vokaat mocht blijkbaar geen kansie mcer hebben
olr te ontkomen. Te Brussel leiCcle mcn ile acht
solclaten naar tlqr trein voor l(eulen, en cle drie
Viamingen rnoe'steu htin reis over Namen, Givet
en Charleville yervolgen en kwamen o n 3 uur
ts morgens te Seclan aan, en stapten ondcr een
plassenden re,gen naâr c1e citadel, waar zij bij
het strafeefangenenarbeiter-bataijon Nr 2 inge
lijfcl r,verden .

Gene'raal Collijns.

tt I)e groote iroortetr van het kastcel, aan tiert
voet cler citariel gcibor.l\\'d, giugen open om o11s

clo,or te laten en vielcu zu'aar acirtcr ons clicht rr,

r.-ertelt cle s,cirrijver. rr Langs steile hellingeu,
ks,amen r,'i'e gebogen en tliigeptlt, in de hooge,
gewellde gangen, ciie de ourle torens vormen.
Ëen laatste he11ing, zoncler dak en steil als cle

zijde van een rot$, leicide ons naar het plein, clat
de citaclel bekroont.

Het rn'as nog te clotrker om ons toe te laten rle
gebouwen te o,nderscheiclen, u,ier zqrarte vormen
\,oor ol]s oprezen.

\Vij stapten in de hoofrirvaclrt., in een lage, roo-
kerige kamer, waar te midden van een tiental
1arrc.[sto,rmsolclaten, een sergeant trooncle, type
van clen Pruisischen on<1er-officier, gro'f, zwaar,
roo,d en brutaal van wezcll, rnet grijze, koel-u,tee-
r'lc oogen.

De feldwebel, clie ons vergezelde , ving een ge-
sprek aan rnet clezen chef van clen po,st, rvelkc
rins monster<lc met den blik \:âr1 eel1 ronselaar,
tlie zijn rvaar in ontvallgst neejrt, en r,'i'ij kregen
bcvel in het naaste vcrtrek te gaan, waar \rye

moesten blijven, tot or'ïr tien uur de kommanclant
van het karnp voor het onclerzoek zou komen.

Door een eang in clen muur tusschen de wacht
en het nabijc'eiegcn vertrek gemaakt, geraakten
u'e.in Zimrne'r (kamer) IV.

Een elektrrlsch gloe'ilampje aan den hoek van
rle gâng was het c'enige licht. Toen onze
oogen aan c1e schemering gewoon \4/erc1en, be-
merkten we langs clen scheidingsmuur van hoofcl-
wacht en dit vertrek, een dubbelen vlo,er, clen
eenen boven den anderen.

Op cleze planken, in cleze kamb,r, clie B meter
op 4 breecl kon zijn, lagen meer dan clertig mer-
scheiijke gestalten uitgestrekt, op zakken. We
hooreleu ademhalingerr en ges,teun van men-
sehen, dic orirnstig slapeu,
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' Ëen ge'kwetste gitls.

Aan cle wancle'n en de zoldering hingen cie
rrreest verscheiden voorwe{pen : kleeren, zakken,
manden,

Nu en dan rees een lichaam half op en hoorden
we rogpen :

rt Vervloekt ongedierte ! Niet mogelijk te
slapen ! l

En om c1e kameraden niet te s,toren, kroop de
illan weg, liet zich v'an cle plank glijden en ging
naar de gang.

rr Nieuwelingerl )), vtoeg hij, ons ziende. < 't Is
de jacht, vriendenr, en hij plaatste zich oncler
het licht, deed zijn hemd en borstrok uit, etr
naakt tot aan het middel, onde,rzo,cht hij zijn
linnen, dat hij tusschen zijn handen spande.

rr Hij zoekt iuizen l, zeiden mijn makkers, mij
aanstootend. Inclerdaad, 't was de jacht op het
ongedierte.

Om half zes (Duitsche tijcl) kwarn een soldaat
rogpen:

rt Aufstehen !r (Opstaan).
De menschelijke gedaanten kwamen in bero,e-

ring : men zocht tastend de kieeren, de gevange-
nen trokken die aan. En dan met e1e gamel in de
hand, gingett ze naar den uitgang en keerden ze
terug met de gamel vo,l yan een dampend nat.

(('t Is koffiel, rrertelden ze. uGa ook met uw
gamel. l' Wij verkozen o,ns maar niet te bewegen, X'Iijn
vrienden hadden, voor hun v'ertrek, waarschu-
rvende verhalen gehoorcl. Men'lvas hier zoo, ver-
zekerdel ze mij , docr dierven en bedriegers om-
ringd en voor niets ter werelcl moest men zijn
reisgoed alleen 1aten.

Om half zeven hoorden we in het }"ranscir roe-
pen :

< Appel I Ieder buiten ! l
D,eze{fde kreet wercl bij den ingatg van de ka-

mer herhaâld.
\Vij spraken af, wat wij zouclen doen' Alie

mannen waren rru buiten, in de wacht bleven
slechts enkele s,oldaten.

Wij hadden toch berrêl gekregen hier oçr den

komrnandant te rnrachten.
\llij bler,en r1tis, te ueei '-iaar lniin makkers

van meettittb- \i,,eten, tiai vooral iir het geclrang

clcr menigte , on .e pakken liet grootst gevaar lie-
pen. \\rij sirrakctr hicrovc,:r Éog, toelr de grootc
gestalte van den ser.qcalrt zich in t1e gang ver'
tt'onde.

Het gelaat van ilen kctel gloeiile van- woede
<r \Vas maciren sie hier ? rr (\\rat cioel zij hier?)

riep hij, zich wcntlend tot cie mannen' die liern
r',,1gc'len.

Ii< tracl vooruit, 'want rratt o'ns drieën sprak ik
:rilccir l)uitsch, en ik herinnerrle hem, clat hij zeit
rxrs bevolcn haci hier te blijven, tot de kotrrman-
dlrrt zou komen.

l{et een splong stoncl hii achter mij , en clen

sto< r'etheffencl, tt,aarvan hii, evenals a1le solc1a-

ten, ciie hem rtergezelclen, rtoorzien wâs' gaf hij
mij een rrracht sJagen en gebruikte hij ook nog
zijn linkerhand en zi in voet om mij hu'iten te
\vefpe n 

"

Iedeleen, c1iè zijn eigen I'aarcligheicl gevoelt,
zal beg'rijpen, rrelk eeu t'erzet rlaat in mii rees
hfaar l-uen rnoet alles onll.crvondcn hebben, oltt
lret te begrijpen. Ik keercle mij om, met gebalde
r.ruistcn, ge'reed om mijn aanrtalle'r naar c1e keel
te snringen.

\{aar uit <1e riien, c.lie voor nrij stonden, klonk
het:

rr Doe niets, doe rtiets, ge zult het berouwen I r:

En ik zag de so ilaten met hun stokken den
scrgcant omringen.

't Was c1e machteloosbeirl, cle minclerheicl te'
genorveï 't brtrtaal gcl'eld, en â1s in een geflik-
ket,zag ik, waaraanikmij nutteloos bloot stekle,
clcor mij alleEn ir-tet cleze bende berrlen te meten.

I)e woede in 't hart, liet ik mij cl.oor trvee tret-
oo.rcl-e'e1c1en meesleuîen, clie me bii den arln ge-

nomén hadden.'Zoo 
u'as mijn blijtle intrede in het rtKaiserliche

Sammellager der Strafgefansenen, Atbeitcr-ha-
taillon Nr 2 u te Seriair, oqr 21 November 191 7.

n*n

IIet kamp van Sedr.n stonrl onrler lcr''el vatr
feldu'ebel-letltnant I)enzin, een man ven 4? jaar,
een ellenc1eling, clie een genoegen sclteen te vin-
rlen in lvreeclheid. Als hij de gevangenen in
oogens,chour,v nâm, lvâs het minste vo'onvenclsel
irem een r'r'ell<ome gelegen'l-reid om de lveerloozcl1.
rrct ziin stolr te slaatt ; maar liever nog bediencle
irij zich van ziin vuisten. Zaghii eeu <1et tlompe-
laatsl met cen rlas of rloek om rlerr ha1s, clan rukte
hjj clat kleeclingstuk :rf , ook al rvas c1e beroofcle
ee11 âr1ïre zieke, dic niet allccl rtan koucle, maat
e\ieneeils van zival<te heefde en rvankelde.

?,e1<ere ÏTenri l{iche! r'a.n T.e Cateau in Noord-
F'rankrijk, irar1 u'i1len r'li.ichten... De ko'mman-
dant onderrrroeg hern hierover en bracht den jon-
geling zulk een gern'eltliqen stokslag op het hoofcl
tor. iiat hct slachtofler voor doo<1 bleef liggen.

Toen n'erd ]lenzin to,ch rvat orrgerust. Hij liet
tr{cnri lfichcl, die tsree dagen irr koorts lag te
ii1cr, uitnrr.rntenrl verplegen! en tclen de marte-
'laar genas, v,,as-ooik de stok vefclslenen, maa:
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vervangen door een matrak, welke geen schedel
inbeukàn kon, was haar uitn'erking even pijn-
lijk.

't Gebèurcle, dat er nieuwe gevanfJenen aâfl'
krvamen en zij mensche'lijke wrakken zagen, zie'
ken, levende gerâamten. Dan grijnscle de kom-
mandant tot cle nieuwelingen : rt Ja, ja, bekijkt
ze rnaa! ! Twee maanden geleden waren ze zulke
kloeke kerels als gtj nu. Nog twee pasn6lsl e1t

gij ziet er ook zoo uit ! u

Sedan rvas een tr Sammellager >, een koncentra-
tiekamp, waaruit men arbeiders zond naar Sedan-
stacl, naar de kampen van Longwy of Chiers,
Baze'illes, Saint-Aignan, en Ste-Marie bij Vo'u-
ziers.

Vooreerst had men herwaatts a11erlei o'ud-vcr-
oorrleelde'n gestuurd uit de gevangenissen vall
Gent en I,euven, moorclenaats, dieven, valsch-
munters, beclriegers..., en tusschen deze boeven
rverden dan eeriijke mens,chen gestopt, overtre'
clers van' Duitsche verordeningen, mânnen uit
inlichtingsdiensten, verdoo,lde so claten en po'li-
tieke gevangenen, gelijk de he'er Schramrne.

Ja, protest tegetr werkdwang golc1 voor von
Schrôder te Brugge wel als een gluwelijke mis-
<1aad.

Bij c1e aankomst vroeg ko'rnmandant D'enzin:
< Gij zijt <lie mijnheer, die bevreert niet te moe-

ten werken, onrdat ge een hoed clraagt. l
rr Verschooning, ge moet verkeerd ingelicht

zijn. Wat ik deed...l
< Hier spreekt men niet tegen ! Denkt ge, dat

ik niet weet, wat ik zeg ! l
rr Als gij kelnis rn'ilt ne'men rtan mijn clossier ll
< Ik ken uw .qevpl u, grijnscle de kornmantlant.

rr Maar hier zullen n'ij uieeren marcheeren als cle

anderen ; r'vij zullen u rlresseeren, I /ees gerus ! r>

En hij schreeuwde die s'oorclen lijk een beze-
tene uit en bezegelde ze tloor eenige vuistslagell
op de tafel.

Ook te Sedan wercl iealeï, die naar den arbeicl
gestllurcl werd, vooraf geneeskundig onderzocht ;
de heer Schramme niet. Von Schrôder had dus
een woord meegegeven...

Toen hij daar aan tt werk was, kwam een scl-
claat uit naam vân den kommanclant vragen, of
rr Doktor Schramme r (dokter in c1e rechten) daar
was... Denzin wilde dus zekerheid hebben, dat
ziin bevelen opgevolgd werdea.

In het Strafgefangenen-Arbeiterbataillon l{r.
2 verbleven van viet tot vijf honclerd man. Maan-
clelijks brachten trcinen uit Gent, Charleroi,
Bergen, Conclé, Rijse'l, enz. nicuwe transporten
ongelukkigen. Vooral hacl cle beul, die dit kamp
besturrrde, het gemunt op de < Itheinbacirs r;, ge-
nocmc'l nâff de groote gevairgenis in Rijnland.
\,\'-aar me11 tal van politieke gevangenen heen
zonC, ieden van spionnageCienstcl, gidsen uit cie
grensstreek, Franschen, die ger,r.'oride Britsche
soldaten verborgen hadclen.

Ilit den kerker kwamen er nu velen naâr hi€r
en ze vormclen een bijzonder bataljo.n ; noo t
mo,chten ze van familieleden nieuws of een pakje
ievensmiddelen ontvangen ; harcle artreicl o,ver
dag, een ellendige slaapplaats bij nacht... vier
honderd man moesten een ruimte deelen voor

hondercl soldaten beschikt; Ongedierte woelde
in.c1e matrassen, de kleederen, op 't lichaam:
luizen, weègluizen, vlooien. De slaap.werd eI
voortdurend doo,r gestoord. Ëlken avond hielcl
men er a jacht l op', reinigde men het linnen van
clit r,enijn, maal \ /ât hielp het?

De kommandant nam eenige maatregelen: hij
liet de ho,ofden bijna kaal knlppen en c1e dekens
buiten uiikloppen... En clan \\raren er stortbaden'

rrlfa, het onvergetelijk seho,uwspel dier stort-
baclen r, schree'f de heer Schrarnme.. . tt Men ging
oncler het lauw stortbad staan, men nam dezelfde
kleedererr terug, clie noch ontsmet, no,ch zelfs
gereinigcl wâren! er men keerde in deze'lfde ka-
tners weer, legde zich te slapen o'p dezelfde ma-
trassen... \\relke'levende geraamten heb ik claar
aanschou\,vd ! Vermagerde lichamen, waarvan
men a1 cle ribben tellen kon, de huid vo'l vlekken
van beten, menschelijke wrakken... D

Serlan was een depo't voor de troepen, welke
bij Verclun en Reims s'to,nden. De gevangenen
moesten hout aanbrengen \roo'r cle bakkerijen,
kolen laden en lossen, allerlei materiaal versjou-
wen \,ân het rrGiiterlagerl , het goederenentrepot
naar 't station, balen met schave{ingen voo,r bed-
den wegrrc,erel, de machines in de fabrieken aan
stukken slaan eî clan het metaal sorteeren... Dit
flrefk, ïeeds eefi zeet zware taak voor gehârde
mannen, wâs een foltering roor hen, die slechts
gces,tesarl-.eit1 hadden verricht.

Fn r1e voerling... \\'ij kunnen ze't best schet-
sen met cle woorden van den heer Schramme :

< Om na cle harcle dagtaak zijn krachten te
herstellen, hacl de gev'angene van Sedan vijf ho'n-
t1erc1 gram broo,d met een halven liter watEr
's morgefls, 's micldap's En 's avonds, dat men
ko,ffie of soep noemde. >

Geen wonder clat ziekten er gemakkelijken
bnit vonrlen, vooral typhus en dysenterie. Welk
een walgelijk schouwspel in de privaten ! Vele
zieker.r verdwenen. . . \{etr droeg ze naar het la-
zaret en zag hen nooit weet. De twee oversten
cler infirmerie, Albet Dhonclt van Brussel en
I,eon Verclonck van Oostende, zouden kunnen
zeggen, h6svelen ze er hebben zien sterver.
De trnreecJe vertel<le aan clen heer Schramme dat
hij er zerren honderd twee en dertig begraven
hacl. 's Mo,rgens vo,nd men dikwijls een lijk op
een matras.

rr Men haalde hét van de matras, ontkle,edde
het, legde 't naakt in een houten loods tegen
de i<arrrer dcr rr Rheinhachs rr, bij cien ingang.
Het bie'ef Caar twee, clrie uur, soms een hatverr
CaE. Zii, die er binnen traden, want het rÀas
ook l'ret waschhuis, vonclen die makabere verras-
s,inq... D,an kwam de baar van het lazaret detr
clo,ode wegnemen, zonder eenige plechtigheid,
als een vrachtje... En hoeveel lijken hebben we,
rnet de vo'eten vooruit, cloo,r het venster der in-
firmerie zien stcl<cn..,.

Denzelfden dag clrie van 't bataljon der Rhein-
bachs.

Den 9n Februari zei de felclwebel van iret
Tazaret tot Julien Cuypers en mij :

rr ÏTet aantal sterfgevallen is vers,chrikkelijk
De kommanclant wil het niet geloo,ven. Ik heb
he.tn een lijst overhan<1igd met drie en zestig



namen r,'oor de4aatste dertig dagen, <lrie en zes-
tig dooden van dit enkel bataljon I De clooii
ioerde overal op ons. Zel<lzaant wâren zij, die
ondanks al1es, to,ch <len moecl behielclen hem irr
't gelaat te staren en 't eenige redmiclclel tegcrr
alle hinderlagen betaardcn: tle rvil Irr

Zoo s,chreef cle ircer Scliramme, riie hoogc
rvilskracht betoonde in tleze hel.

n**

a In het kanrp rvcrii sluililrarrclel geclreven rr,

lcrtelt c1e schlijvcr.
rr De l)uitscirc soltlaten voerclerr ievensmitir.le -

len in rrau buiterr. I)c schclilen, tiicr,clr eu ini;rc-
kers in olrzc rângclr, lietcn de gelcgcnheirl uiet
voorb,ijgaan orn hun talcut te beo'cfenen, als ze
pakker-r hantee,rden, n-elke n'aren inliiel<1en, t.lil
r,erkoclrt of vcrbmikt korrclen $'orrlen, en wcltlta
r,.o'nclen ze lccrliugeu oltler hcn, clie niet zotrric:r
reclen ntcerrrlclr, tlat lret rccirt op het bes,taan bo-
ven de lros,itieve wetten gaat, el dat a1les r', at
rnen aan clerr bezettcr cntneemt, cell gealwollgcll
terttggave is.

Nlaar wat triet zoo vcrrechtvaardigti err vcrgoc-
lijkt korr tvorrlcrr, n,us, rlat cr ooli gocciercl ttil
rle kerrken rrerclwenen.

T)c transpoltctr trieitn e gevâltgenelt \\-irren cve:ll-
ccus gelegen'heiC voor zaakies, cn 1.rr'1airs, elcrr-
ccns r1ikr,r,-ijls voor gcwelilige r'r:bes,lagname.

I{et kamp hacl rccCs ziirr reputatie en in hct
a1g<:meen, waren clc aankomeudetr rrrirn van lc-
verrsrnid<1elen voorzicn.

lleir boocl aiclus in 't geheiur a1lerlci goct-ier.crr
aart : steenkool cn ho,ut. r'erilarmingstoestelir-rr,
hroo,i1, rijst, hoonel, erwtelr, aarclappelel, zr:1ls
vlcescir, clat rle groei)en, die irr r1e kazerne Fa-

.l.lerrt, in de kazerrne cler clragonders of in hct
slachthuis u'crktcn. binnens,mokkelden.

I,istcn warcrl er nooCjg, om aâ1i rle u'aakzaarrr.
heid van clerr post te oltsnappcn, clie de gro<:1-,
komtrraucleerr'le, want zoo rriet, olldelvon(ri nlcl,
hoe harcl een s;tok is.

l'Iaar cie nroeiliikstc docrgarrg rvas to,ch rrt>g lrir
het temgkeeren in 't kanip, rvaar de sergeatrt, tlic
zijn volk kende, zorgvuiclig iecler Cer nranucn,
die van het werk .weerklvarn, aftastte. To,ch helr
ik menigmaal beworirlerd, hctgeen oefeiiing. crr
volhartling, r'erinogen : nlaltnen, clie men znrg.
vuldig bevoeki en afgezocht ha<l cn die toch zc-
gevierencl nrct hun buit terugkeerc'len ; cn an,jc,
ren, \À/aarvan nrcn de zakkel gele,tligrl haci, r,lr
clie slagen kregen, do,ch clan ,hun gctuarteld li-
i:haarl verhicr,crr cn uitriep<:rr : ,, 

jt Is geliili,
rr,iiilr 't beste hclil:en ze toch niet gevonclerr. r,

En uit schuilplaatsen, lrrelke mén nooit vcr-
tnoe:1 zo,u hebben, haaklen zc tlo,g een over\,lrr,
,iiqcn oogst.

l{et clit aliers s16gç11 c1e prijzen van cie smolt-
kch.varen. Broocl, ilat altijrl het me.est gen ii,l
rrrasi, urisselde tussctien 3 err 4 nrark per rantsoclr
r.rf 12 en 16 ruark het broorl, dus lb of 20 franli.

llaar hoe te bctalen? Het was vetboden mecr
rlan 10 mark bij zich te clragen: al het ge,ltl, clat
men bezat, noest o+l lret bureel afgercven rvor-
del en tnetr zei clat lret ecrr i.^,,1.7nr qr11;1xf 1çqq.l
\1,âs teg€lt cliefstal

- 1())t -
Als men dit aiies afgaf, kori men vijf mark pel

maâncl vragen... genoeg on uw barbier te be'
talen.

Om aan gel<i te geraken, moest men dus aller-
lEi voorwerpen r'èrkoopefi. Zoo kon merr zich
allerlei clingen te Sedan aanschaffen: ringen,- ho'rloges, dasspeltleu, ondergoed' schoeisel, get-
ten, kleederen, koffers, valiezen' messen, scheer-
r1les,se11 en \vat weet ik al !

En wat 11iet tot c1e etenswaren behoo'rde, stotrcl
iaag geprijsrl, Ters'ij1 juis,t de levensmiddelen
zcer duur gingen.

Ik ben in 't begin van clen Winter te Sedarr

.qckomen en heb cr verscheidene gezellen ontnlocr.
-- zoo'als Jcat Placard, van lfasney (Nord) llij
Douai - die geen overklee'ren meer hadclen eil
slcchts een linuen hernrl, omclat ze een voor cclr,' alle clingen vcrko,cht haclden: jasserr, wintet-
i<leeren, ondclbroekeu, flane'lien, hemclen, otrl
lrroocl te koopen. Zii rekenclen op het ein<1 r,aii
rlerr o,or1og, rloch c1e oo,rlog tluurcle voo'rt.

En in dergeliik rnidclen, lnoe-st c1e plaag liiir
ilcn oorlo'g, het ras cler t, rvoekerâars)) nooclzalic
lijl< uitbreken. Zii r,r:oedde te Seclan, onbantr-
lrartig, akeliger nog tlarr elclers, ornclat zij, <1ie

cr onder leden, zoo ongelukkig waren.
De ongelul<kige Rheinbachs sprakerr ov€r lrali

jr:s, clie ze vroeger in cl.e gevangenis kre[fen, ctr
dr'c naar Sedatr na gezon<1en moesten wortlen,
ricr:h wellie ze hier niet kregen.

Zij waagclerr ze1{s naar }iet bureet te gaan, our
tc vragen \raar cle pakjes bleven, maat welk een
orrtvangst !

Zekeren clag toch, harlderr ze ee\ antwoort.i ,

nrflar van bijzonderen aarcl.
't Was cle r.tcriaarclaq rtan clen keizer. De korri

mandant liet nret veel la,rvaai aankoncligen, rlal
hij de rr Liebeseaben )) zo,r1 uitcleelen,

Twee groo.te koffers stonclen voor hem, en aali
c1e mannen, die cerr voor e'en voorbij gingen, gai
hij 't eerr of anrlcr, aan r,lezen een doos gekonricn
seerde melk, aarr cell ândcr een rloos corned-bcei.
aân een derde een cioos gclei o'f chocolade.'t \\'a
ren de pakjcs rler Rheiubachs, clie aldus verdeclcl
rverrlen.

Eincl Norrember lraci cle kornmandânt een nieli
u,e verrassirlq voot ons. fe'<ler man kteeg cen
briefkaart, r1ie hij aan zijrr familie mocht zenden.

Sedert miin aankonist, op 20 November, kcil
er niets sestuurcl rlro.rtlen. 't ïfâs een alc."emeenc
r;reuqrle. En noq grooter r,ïas de vreuecle, tocn
men ve'rnam. rlat de ko.mrnandant toelie.t, onzc
fanrilie te schrijvcn, <lat ze ons olke maand een
pal<ie mocht zentle'n.

Er moest cchter wantrorlwen gewccst
ziin, watt c1e 1.rlmn1nx6ant liet floq eelts kaartel
uit,le,e{en en o.n-s zeggelr, het nienvrs aan o,nze fa.
lrilie te herhalen.

Toen alle: kaartetr rrerzarnelrl en verzo,fl.]en un-
ren, liet de ko,nrnrandant een bericht uitolakkerr,
dat, rroleerrs een aklioorrl rnet het nationaal komi-
teit van Brussel e.esloten, scen persoontijke nak
jes aan r1e gevanSenen ge,stuurcl mo,chten vtorderi.
maar <1cze i'oor hct algerneen ilelang gebruikt
z:Ott'len tVOf rletl. ,

I)e heer Schramme werci c'inc]eliik raar lrr.t'l<âltt'n lntr Hayelhete gesl rrrrrrl



ârtr hebben we tltls eerr kijkiê gehacl ir: het

kamp rtan Se<lau.

n" *

De hecr jc-rze'1' Harck, kutrstcirijver-te i\'lecire-

len, ont apiottttng" veroorrleelci, werd ook nââI

S"dtu g.*t"ur<l our te rverken. Err uit Seclan zonti
rnen hànr naal' een rler f-iijkaurpen: Longwy'

Wij r,irrrlcrr z.ijn lotgevallcn beschrevetr in :

(( r\a; hct Iluitsche front l, rloilogsverhalell tloot
Fransi \:arr ciert Bergir.

Iin t'c lezeu onclei' nlcer', dcze bijzorrctterireclcu :

ru Na tien ciagetr ptoefmarteling te Sedan' rver

clen rvij mei- acirt en trvintig man llaar fonglr'1'
overgebracht, fclngtvy de folterhel !

Wij tloffen ltet goed, wij klvamel "t 't aventls
aan, Juis't op het oogenbiik van cle koffiebedee-
ling; eenige sto,nclen later en wij hadclen ons
weèr nlet vo11eilig leclige maag ten groncle kun-
l1en leggen. fieu ha.i otrs als ltet vee in derr stai,
in eene rettsacirtige itarak ge'jaagd van ltotlcierd
meter 1â119, een rno'rsig, vochtig, ijskoucl iro'I, cle

slaapplaats varr zeshot.ttiercl trtenschen. De rust-
hokkerr warell aatr u'ccrszijtictt, in ilr ic I'ertlicpirr-
gen boven elkarttlel gcschikt. Eene afgesloien
ruimte van r,iet tnete r'laug clieutie voor hospitaal;
daaruit keerrlcn siechts n'eirrigen terug.

In de barak iraclcleu de gcvangenen maar zich
zelven tc i;ehelpetr ; z.ij s'tou<len ontler toezicirt
r,au rlen taalman, clie clan lveer ko'rporaals aarl-
stelde, orn cle maûneil in geli<1 te brengen voor
appel, eten en arbeici, o,prlat alies rap vatt tler
hand zou gaan.

Onze taalnan \\ras.een notaris uit Vlaancicren;
irij u'as de ecnige die naar tle statl itrocht, eens
lrcr n-c"ck, en i<rceg claar van de Frairsche bur-
ger-s, bij wie hij c1e klachten overbraclit van cie
arme gevangcncn, vct, kaas, iraring, aa.rdappelel
vclor cle so,ep, <ioch rlaarvan zagen wij nooit iets.
Fiij beschikte ovcreene afgezonciercie kabien rnet
cigen kas; toerr rie I)uitschers claar eens o11ver-
rvachts een outlerzoe'k instelrlerr, ontdekten zij
cr cioozcn vet cl1 stapels iiigc'legd go'ed. Hij ver-
rli,veen zorrrler rlat u'ij ()oit hcbl)c11 gcwcterr rvaar-
heen

I)c posterr vau kortrioLaal verkocht de taahnan
voor vecrtig, vo,or vijftig mark cn voor rlle,er, zon-
der iret rninst te letterr op cle belvijzen van zecle-
lijkheid, warit niet alle gevangeuen waren o1r-
schulclige slacirtoffers, cle grootste schelmen vau
al de gevangenisserr n,erclen hier henen gestuwcl;
hct heettc er clan ook het rt strafbataljon r. Schrij-
ven naar hrris mo,cht nlen er eens per maand,
cloch zoucler fo,ngwy te vermelden, dat moest
men elders niet lveterr ; onze brieven kwamen
steeds toe met onzen naam en 't opscirrift rrstraf-
bataljon. l

Een Gentenaar, Veroordeelcl voor uitgifte van
valsch geld, was korporaal vano,nzeafdeelingvan
vijf en dertig man.

<Ik zal u ee,ns ronrlleiden en alies laten zien,,
zei hij, trdoch ik vetwittig u, ge moet hier: alie
rnenschelijk gevoel achterlaten. l

D,aar ili hem verzekercle clat ik te Elberfelcl en
vooral te Sedarr reeds veei had zien gebeura:,
trok hij de schouders oçr.

l rIir

< lieuL .qr1 cie loltcring -vatr 
cleu paal / rr vToeg

'hii. ttOm een voet schèef te zetten' of zoncler

;;â"t;,-itt à"ii $t;"t"" r'ier uren aa;'een in de

;;;;;; oi in ,1en rrtoclcle'r, met een iizeren hals'

bartcl aau een paal gekete'ncl, beide harrden cr-

à.itt.t saamgeboncl"i? ln clen Zomer vier uren

lang met c1e-oogen uaar clé zo'n, verplaatst naar-

*ti" .t* zon tiéin beweegt? Bij de minste bewe-

.girtg'u"tt iroofrl of iichaam, ineenzakkend van uit-

i]"iii"g, nieurn'c kracht tloor overvloe'dige koll-
sJagen.- 

ô;à t t*opele gittcler, eeli ge'broken grijsaarcl

nu, verlecleu maàucl nog een-krachtige jongett

r,air vijf cn trvintig jaar, heeft dat bnclerstaari'
Vroeger hadden i,vij hier vele Russen, hoe mett
nret àie heeft iruisgeho'uclel, is niet te vertelleri,
van cle duizendeit, clie ik hier zag aankouien, zijn
nog de weinigen overgebleven, die gij in genett

hoek bijeen ziet geschaard. rr

a Voor dien Scireeve l fluisterde hij geheiilzin
nig, < moet ge steeds uit clen \À'eg gâan; iret zljrr
hiàr allen schelmen voor 't beulenwerk uitgeko-
zeu, doch clie Scheeve is cle harclvochtigste varr

allen. Ik geloof ciat hij het 's avonds zou betreu-
ren itt den clag geen s,lachto'ffer te hebbe'1 gevon-
,ierr. ,LIij hecft drie vingers aan den lJzer verloreu
lli ulcir irceft heni in \/laaltierelr eens iralf ciooti
ges,lagcu, nu wil cle lafaarcl zicir claarover \vrekeu
op alles wat Beig is' rr

Ik zag eeu veldgrijze voorbijgaan met krornrue
ireencu, ciie op ailen uitdagende blikkei r,r''ierp,
en slechts eell voorwenclsel sclleèn te zoeken orrt
ic kunnen straffen. lk heb later ondervonden clat
r1c beoo,rdeeiiug van clen Gentertaar niet overdre-
vell was. Onder al de wachten leerde ik er slechts
éénctr kennell met een itrcuschenhart, een oudclt
sokiaat varr vijftig jaar.
. I3ij ploegen van tien ûtâil, lnet s'chup en pie'li

,rp rle schouders, trokken wij naar cle steengroef
onr cr brokken artluin los te hakken, die dienst
ruocsten cio,en voo'r c1e loopgraven. Zev.en urell
âaneen, in regen, hagel en sneeuw, ging de strijd
orrvcrbicldelijk voort tegen c1e ijzerharde rotswau-
ileu ; het bloecl zijpelde ons van de iranden en
r,erfcle ele steenerr rood. Geen erbarmen, geene
verlrleging, stokslagen wanneer c1e piek eetr
oogcrrbiik rustic. Ifct schc'en clat rneu voo,r clie
beulentaak de harte:looste ke'rels had uitgezrft
van het miilioenensterk Duitsche leger, en da!
'.'gt uogai iets.

Wij stolclen daar aitijil dooruat, nat op iret
verzllrakte lichaam vân 't zweet, <lat a.anston<ls
uitbrak; nat van buiten cloor den druipenden re-
gen o,f de srneltende sneeuw. Van verschoonerr
of veranderen geene spraak, r,vij bezaten niets
anclers dan lvat wij op het lijf hadden, en nog
clurfden wij dat 's avonds niet uittrekken door
vrees 's morgens niets meer te vinclen.

\Vij rvierpen ons dus 's avonds maar dood-
rroe 1leer, zoo,als wij van 't werk kwaueu, zoo
waren wij dan 's mo,rgens weer 't gauwst gereed
om aan iien scheeven stokslager te ûntsnApperi.
\I/ij legclen otls neer niet om te slapen, maar otn
te rrlsten; het o,ngedierte zorgde ervoor dat wij
geen oog zouden sluiten. Nutteloos er jacht op te
ruaken, vingt gij er duizeud vanclaag, dan haclt
gij rnorgen qelegeîheid er twee cluizend onder
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den nagel te kraken. l)e reteu der planken var-r
vlo,er En van wanden zagen et zwart van.; grnCt
gij er door met eEû spijker, gij trokt hem aan-
stonds bebloed terug. Schuddet gij 's morgens
uw armzalig deken uit, .dan zaagt ge ze vallen of
springen bij zwermen. Het eenige redmidciel,
waarom wij wuchteloos smeekten: ontsmetting,
bleef ons geweigerd. Afterende honger, uitput-
tende arbeid, hartelooze beulen, rustroovencl on-
gedierte, wij waren gezegend met al de vereenig-
de plagen van Egypte: na drie weken bleven er
vau onze acht en twintig lnan nog drie over, de
andersn hadden we naar 't hospitaal geclrageû,
van waar de meesten naat't kerkho{ veriruisdeu.

Bij 't maarrdelijksch onderzoek van den dotter
bleek ik veertien kilo veriicht en toch werd ik
weer aangewezen voor zwaten arbeid, ditmaal in
eene andere ploeg om arduinklompen te doen
springen door middel van dynamiet, esn gevaar-
iijke taak, waarbij dagelijks menschen het leven
inschoteq. Ging het dynamiet ontploffen,'dan
werd op de vier hoeken het signaal gegeven dat
er gevaar was in den omtrek; wij mochten ons
slechts verwijderen tot op een alstand van twin-
tig tot dertig meter, anders verloren wij te veel
iijd om den arbeid te herbeginnen.

De afgerukte en neerplo,ffende brokken moes-
ten dan uit den grond opgedolven wo,rden, voort-
gewenteld en opgeladen, eene onmenschelijke
taak voor uitgeputte krachten.

Daarna werd ik baanwerker: spore[ opbreken,
verdragen, opnieuw bevestigen. Bij oaie ploeg
was een burgemeester, een advokaat, een apothe-
ker; die menschen, aan ge€n handenarbeid ge-
wend, moeÉten met zestien man, spoorstaver van
twintig meter lang op grootex afstand verdragen,
ze soms o,pzeulen tegen steile arduinhellingen
van veertig meter hoogte. Dat één struikelde of
ontijdig loste bij 't neerleggen, dau liepen de an-
derren gevaar voet of beefl t€ vetpletteron, wat
dibwijls E-aorvid.

i (,i )1j

Het is te begrijpen dat niet alle ploegen eveu
sne,l en evexr veel konden uitvoeren; waar nieuwe
krachten bij waren of boerenjo,ngens tegen zwa-
ren arbeid lehard, ging dat gemakkelijker. Eu
toch wilden alle wachten dezeifde somme werks,
anders werden zij va:n nalatigheid beschuldigd;
lr,aar minder kracbt was, regende het meer sla-
gen en dan ging dat toch ook I

Ik heb daar waniropigen gezien die hand of
voct lieten afrijclen om afgekeurcl te r,vorden en
uit de hel weg te geraken; anderen lieten zich
de vingeren verpletten tussciren twee arduin-
klompen. Twee van. onze ploeg, twee uiterst be^
schaafde en ontwikke'lde mannen, konden het
iijden niet langer verduren; zij verlieten den ar-
beid, verwijderden zicïl., zij aan zij, het marte-
laarschap tegernoet; zij gebaarden aldus te
rvilleu ontvluchteu. Wij sidderden bij het voo,r-
rritzicirt wat ging.gebeuren, cie wachten lieten
ze voortgaan een eind verre en schoten ze neer !

llij clien baanarbeicl hadden we de kans soms
wat gras te vinden, rvij trokken dat uit en ver-
borgen het in o'ns binnenvest; dat tnochten de
wachten niet zien of weeral straf. In cle barak
tiicnde het om er soep van te koken, dat was een
g.elnkkig bijrantsoen.

Toen het erg koud begon te worden, moesten
rvij in cle sloten lisch gaan uittrekken om er de
rvanden van iret ho,spitaal mee te bekleeden. Dat
bracht ons soms nogal verre; de medelijdende
boeren van den omtrek wierpen hier en daar ra-
pen en wortelen op onzen weg, die de wachten
ous verboden aan te raken. l)o,ch, al hadden wij
alien er het lever bij ingeschoten, de bekoring
was te sterk, zoodra de soldaat del rug hacl ge-
keercl of de oogen afwenclde, verdween e"rne
vcrborlen vrucht, zrndat er weldra niets meer
van o'verbleef.l

Ën verder:
< Ifoe velen van de slachteflers der folterkenr-

p@ ûntbrak€ltr op hd appel, toen wij onze rnaat-

Belgische keuken aan den IJzer.
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sclrappij stichrteir voo-r bânnelingen? Zii liggen
talrijË in de lijkenputten cler vreemcle mârtel'
,,orclên : Belgen, Franschen, Ëngelschen, Russert
onderee'n, zond,er dat ooit een lijkkrans op clic

reusachtige graven kan worden neergelegd'
I{oe velen, clie den oproep konclen beaîtwoor-

c1en, kwarnen er sleepvo'etend, g'eteekend met clen

stempel van den onverbiddciijken dood. llun dro-
ge kuch, cliemaar niet wijken wilde; hun starende
oogopslag, ais leefclen zij tlie sombere clagen te
ruf; hun angstige ri11ing, als gevoelden zii zich
plots,elings rveer outler cle ijzelen vuist ; de va1-

lcndê ziekte, die zij vroegcr niet kenden; dit al1es

lrc:1roog riiemanci clau henzelven.
\\'ij, die ovcrblijven, zijn cle sterken, die de

Duitsche rvreeclheicl niet breken kon. Die zu11en
olrblceierr en letten als.vroeger; maar met, in ilet
lralt, eeue lvoncle, clie niet Eicilezen kan. Ik wil
niles ver;;everr, ik lieb nooit iemand geiraat: maar
telkens ik poog Longwy te vergeten, komt mijn
ger,veten in opstancl als tegen eene lafheid : zou
tlat niet zijn de stem vân God, die ons toeroept,
clat er wandadell zijn, waarvoor geene vergiffe-
nis is rveggelegd? rr

***

O, lio,evele eertijds kloeke mannen hebben zich
in die kampen, die fo'lteroorden, varr 't leven be-
roofd, omdat ze gcen anclere uitkomst meet za'
gen. Hoevelen ook zljn er zinneloos geworden !

Wij namen juist getuigenissen van vooruit-
staande mannen over deze strafkampen, n'ant
zou iret nageslacht ciat ailes kuunen gclooven?

Wat we van l{oorc1-Frankrijk }r'eschreven,
liirnnen ll,e ook tocpassen op het front in Vlaan-
cleren, \t'aar eveneens de werkclr,varrg geweldig
rr ocCde.

Te Komerr. Gelu\r'e, Geluwvclt, Passchendale,
Roozebcke, Zarten, I{eien, aan de kust, op a1

rlie punten, werlitcn honclerden onzer landgenoo-
tcn, ger'1u.'ongen a1s slaven. En q,ie r.vciger<ien,
gingen naar stra{karrpen a1s in de scirool van
I)udzeelc, of v"'erclen in barakken aan het front
opgesloten.

Zelfs rrrouvren en meisjes r,verclen hier er claar
verplicht tot arbcid, gelijk men er velen zag ol)
cle akkers bij West-Roozebeke,. en andere in
.ho,spita1en, soldaten-heims, wasscherijen.

Te Ise'ghem ooli riep metl vrou'ffell op en voer-
cle'ze naar een akker : maaf ze weigerclen te ar-
beiiien, scholden cie solclaten uit, liepen weg, en
de bezetter zag toen daar van de poging af.

En bij o,nze eigen clwangarbeiders zag men dan
nog kriigseevangenen, Russen vooral en ook Ita-
lianen.

t**

\\iat vooral trof in clie Duitsche piakkaten, was
rle beschulcligilg van rr 1ui. r Deze laster werd
to,l in 't buitenland verspreid.

Onze arbeiders tloor de Duitsche o,verheid ir
konrmuniqués voor lui uitgescholcien, door clen
vijand, tlie ons plotseling temiclden van den
vreedzamen arbeid kwam overvallen, zooveel on-
zer fabrieken en werkhuizen in,asch legde, of zo

in kazernen verkeerde, die grondsteffen, drijfrie-
men, koper, machinerieën weghaalde, kortom,
België in zijn oorlog sleurde !

Lrti I Zag men niet in den geest onze arbeiders
als reuzengestalten in den gloed der vlammen,
zooals fiien ze met -bewondering gadesloeg in de
staalfabrieken van het Luikerland, waar ze als
speelden met roodlaaiende brokken ijzer, balkeu
cn rails. I,ui I 't Is of men 't geklo,p en gehâmer
iroorde in o,nze koolmijneu, 't getik der getou-
rven in \,-laanderens beroemde weverijen, 't ge'
knars van kranen en kettingen aan Antwerpel's
dokkeu, 't gekras in de groeveo van llenegou-
wen, 't geclaver o,nzer lange goederentreinen.

Gingen de gedachten niet naar de glasblaze-
rijeu van Charleroi, o,f temidden der vlasrooters
cier Leie, naar de s,teenbakkerijen van Scheide en
Rupel? Zagen we niet hoe woestenijen der Kem-
pen in vruchtbaar akkerland verkeerden? Zagen
.rve niet c1e golvende ko'uters van Limburg en Bra-
bant en Vlaancieren? Met elken vo€t grond werd
er gewoekerd....

Ja, we hebben fabriekarbeiders gadegeslageu
als ze 's avonds in den maneschijn hun tuintje
bewerkten, vrouweû, die met kruiwagen of hon-
clenkar handel gingen drijven... Lui!Vraag het
den' landbouwers van Zeeuwsch-Vlaanderen, de
boerea van Normandië, Picardië, Pas de Calais,
Mayence, Qfoampagne, of de Belgen lui zijn !

B,n vraag het Luik en den lJzer.
Maar deze lasterkampagne zou in 't niet ver-

zinken... Uit de vee- en goederexrwagens, die on-
ze burgers naar Duitschland voerdm, klonk het
tle gansche wereld toe:

rt Vurij zijn te fier om voo'r den vijand te ar-
beiclen... ir

En cle stemmen, ze moestgn
Berlijn zelf.

Die kommuniqués spreken ook

gonzen ook tr

van <r vrije ar-
l;eiciers. )

ïriic naar vo'ren treedt en, zegt: ik bied me
vriju'iliig aan, ik wil wetken tegen mijn relee-
ring, nrijn leger, mijn volk... tegen eigen bloed-
vetwanten, welke aan den IJzer en de feperlee
rvo,rstelen en' hopen, hij is de goede, irij krijgt
met tle onderscheicling < vrije arbeider r (ik blijf
in cle termen van het Duitsche bericht) ook-hoo-
ger loo,n, tot 5 à 6 Mark toe.

Vrije arbeider.,. Denkt ge niet aan den tijd
toen iu Vlaanclerens grauwe sloten ridders
heerschten en't volk eenijzeren band om denhals
ciroeg, en er hoo,rigen, eigenen, vrijgelateneu
rvaren? NIaar toen in Duitsche gewesten nog sla-
vernij heerschte, straalde in Vlaanderen de zonne
der vrijheid. Op Vlaanderens grqnd bevocht de
clerde stand voor het eerst in de geschiedenis een
zege op c1e-n ade1. Die vrijheidsgeest bleef heer-
schen....

Ja, de Belgische arbeider heeft ook in dszen
tijd weerstand geboden. Maanden en maandeu
lokte cle vogelaar met zijn loo,n van zeven, tien,
trvaalf marken zelfs.

O, v'eel teekenende antwoorden zouden wij
hier l<unnen geven....

tr Als ik voor hen werkte, zou ik daa strata
mijn strijdenden zooa nog in 't gelaet durvcn
zia al het wagen W ziia gre,f tc knielæ? r
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< fiever eet ik het gTas in tle weide, clan Lurr
gelcl te aanvaarclen, l

rr Als ik voo,r iretr .ho'urveei clf schop iranteercle ,
zou ik altij(l 't gevlrel heÏ:ben alvlf mijir hanr.i
brandde. r

Zulke antwoo,rden hoo,rtlerr u'ij r-rit ons volk.
i\{aar de sabe'l heerschte... Àanhouden, \47e,g-

leiclen, ?an 't bed lichten, in een trein stoppen,
slaan en s,tooten, a.ari een boom of een paal bin-
c1en, kincleren en echtgenoo,te uithongeren. Dit
laatstc. vonral was ecit srrijricrr,l \\'a1leit,.ilat clctr
vader in 't lrarte sloeg.

**
\!'e hoordel irierboveu, <lat nret pakjes nroclI

zenclen naar de gevangeniss,en als Rireinbaclr crt
zoo vele ancleren, ganscir l)uitschlancl drior.

De bekendmakirrg luitirie als volgt:
rr De rnet tuchthuis gestrafte burlte:nlairders in

Duitsche gevangenissen, nro.Bclr nu rnaandeliiks
1 of'2 pakketten met hoogstens 5 Ii.G. lelrens-
r-niclclelen o,ntvangen. l

En nauwelijkswas clit besiuit bekeircl gemaakt,
of c1e brieven vân gekerkercle Relgeri k.n'anrerl
aan. Echte s,meekbrieven. Hier ligt er z,ulk eerr
voor mij. De ongelukkige schrijve,r werri tot ti
jaar clrvangarbeid çeroorc1eelcl.

Aau zijn zustçr en br<-rerler schlijft hij : < lk
zit hier rrrr al tiên maanden gevângen en ik vraag
rr mij een pak toe te zencieu. t\. en C., haast u,
a.u.b., zenrl mij spoeciig ecn pak, want ik heb
eten nooclig.; irr .den voorrnidclag krijq ik nicts
err ik iijd honger. Als gii mijn brief krijgt, laat

'uw werk staan : broecier pak twv fiets en rijcl
dacle'lijk met een pak eten naar de statie en zend
mij een kilo tarlverneel o,f twec kilo, een Janhagc,l
of drie, een perperko,ek, een haive'n kilo broocl'
suiket, een stuk spek, er eel kant broocl. Het is
gelijk welk etEn ge zendt, maar zend eten.

Als ge rnijn brief kriiet, ga clan enmiddetrlijk,

<lat hri nog tlrttz.eli'tlcrr dag vetzotrclett rvorclt, err

il; het gattn, lirijg. 11< ben hiel al rlikivijls zick ge'
ui:est. N1r l;rri ik rnc'cr betcr. Geel ruijn kompli-
nrcnten aan nri.jtr koziiucn; zii z-ul1crr ook u'ci
\\:at voor nrii rvillerr tioen- l

'lot zoover; tie rrot-,clkreet nerci in tlen blici
rrog eenige maletr ltcrhaald. Ëten, eterr !

O, cle irotrger I Een plaag clier rtreeselijkc ja-
ren I Een plaag, tlie o,vetai woe,tide en slaclttoflers
rlaakte. Necn, mell r,icl rriet c1o,ocl vatr cicn.-hon-
gôr, 11laar hct liciraarn verloor ziju veerkracht,
lrct neril otirlctirtijrtti, liet rliel ten prooi aan zieh-
ten, aâ1'l d1,'senter ic L'n tel ing. Zoo stierf metr
toch van tlen houger.

Laten \\,'e nu on:/.e r,r'eggevoer<ietr ook irl
I)nitsclrlanrl bczoekerr.

rv.

DE GEDEPORTËERDEN
IN DUITSCHLAND.

In <lie eerste tlagen van de opeischilg scltrevetr
rvij :

< Les trains <le civils rr is al weer in Oosteli:tk
Relgië een rr,oorcl nre't bijzotrdere bcteekenis, eetr
rr oo,rl<rgsterrn ) gewordelr . 't Zijt cle treinen rnet
gecleporteercle burge'rs, die vooratr de lijn langs cle

Vc,sdre, I"uik-Verviers-\Velkenraaclt volgcri.
En de bervoners <laar letten et op e1l sprelietl
soms met rle weggevoerden a1s c1e treinen moetelr
r,vachten, orn militaire konvooien cloor te iaten.

Zoo reden er opr 1 l)ecember clrie lange treiterr
rtoorbij : ee11 's lnorgens, een 's miclrlags err c1e

derde om vier uur. Ze voerden burgers weg vari
Sint-Nikolaas, vall lemsche en Antrverlrerr.

Den vorigen clag passeerden gecleporteerclen
van Ardenne, Op die treinen ziet rnen allerlei
burgrru, s.e. eEn hoer rnet zijn drie ze'nen, çen


