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GEVANGEN
Oollc dsib wras.eenr rr,tlaæ,et1.,ijke' zij,çIg VâJ'n
de,n b'ees,lnrhtl,gern oorrlq' : gevzungen zijn.
In hand,ern vallern vaar dtern vijand, hee,n-

gevorerd w'oudlen,naa,r' Dr-r,itscrhla,nd,' het
oon'd va,nr znrorveæù ell,end'e, darn actrten'
prikkeldnaad orpgeslortern zij'n... en ho,ngier'

lijden.
Janso,orn,s was mot eern
hert ka,naaù gpwe€st... Do

patrouille orrer
rnannen vierlert

in

hinde,rlaag, ve,r'dedrigdrsn zicrh no6, a,L
sttonden ze Ûegron' €orr orvrê,11ûl{tcttrf, moar
mo,estdn, zicùr dran orgfflgw€m. 't was alles
g€BaÂxr'... En pflrots rbe€nteep dje
vrerloofde van Ne,le, hoe ttrlli eenlldag:rs g:escùreiden wûs van Vrij-Belrgliti, geschei,den
va,n zijn mralk,kers, zijn leglor, gescrtr,eiden
ook van, zijn berninde...
't, Was ôvond, toe'n hert geheiurdte' ern
de Duitscrheq's voe,rden hun gevamgienern
zoo,

snel

dnor een rrn,odrdenlrg'g zone,, over voetbrurgjes, lang5 p'rikJre'ldraad, juistl als

girnder in 'dre erig,en otelli,ngen... Jaarsoon,e
e,n zijn lo't€pnootern moesteûr, d'en naoh[
door'b,rerngern iin dto kame,r van egn d,ootscùtottsn, rhrufs, wua.r de wacùri l,ag.
...... Jû, België wil nu ee'ns oorllog vo,eùen,
tegetn orns, hoonder eæn, feû'd\perbel. En
uratt ftree,tt he[ ,getkrergern ? Erllende... en
veel d,oodrern, em geworndem" veel kapm,t, err
zijn onaf hanùreùijkheid krvtijt.
Da,t, moe,t ge rnog: afwachtrem, æi
Jansoone,. Do oo,riog ,is btijlanse nog nrie[

uit.
VWI moeftern wi,nnen,.. Rusla,nd ver{arglein, dhtn iU heri de heurt der Ern,ternte.
Ooih, wortt haa,tte hert, hier tre gaanr dehtailBenen ? Otver,tu'ig€n ko,n rn€n d,ien
-----,

Pl"ude, nneri:... ern, hriij belbh'eùde zijn over:str
,rnaa,r rù4,... dn stla'krs; rMernd
misSchùen
norg hrruvaad èm kon lrij hurn harde,r behandlerlen, iVlett ai1jn kJe*tspraart, te weerl€gg€m.,
hierlrp, me,n Belg,ië geen voert voorrXirt.
Der fuùdrverb,eù moest e,v€n wsg. En jo,ng'

hij

sorldarat gla.f d,e, ge'vâ,rl8eûrsn oern sigaret,
een. andJen: een gtluk rbnood,.
Ge, zijt gtel,uklkd(9, dat ge e,r arf zijrt,
me,e'ndte er een. lVasr itr o[rk maar zelker
m,ijrnr lrwen ûe rbetroudten.
J,ansoo'no slirerp spoadrig
wias

-

zesr' vreranoeritdl eor, zijn

in. filiij

lichaam

eisc,Ïrt,e

z.i[n necùrten. 's Mbrgens rnoêsten, de
Eeùgern ve,r'der', ee,rst ee,n heeù eind,te voet.
Ze tro[dlen, dlo,on een hoet]r van 'f, Hourtfrr'urlsûerwoudb dra,t in de z.,on lag ûe gloieri€rn rr€,t, zijm he'rfstgoud. Maar trerti sch,oen

vol

geftrielirnainmighetid. Tr.erin.bjes voerdisn
err all,eu'le[ ma,teriaal hreen. Jaursoone zag
rerusac,hti,ge zagerij,ern,,iin voùler werking.
elderrs lag:ern, ir.ooge stape,ls g,ri,nr[ orf greveùde boorn,e,n in lain'gp rijen... Vempùlirnterde stra,mm'en,, dliepe {,r.ecihtorq, ûmwoetl,den grrond €n ,arndrerre spor€n ger[.rùB-

den, da,t, dro geallieerdten ltrier
,borrn,rnsn ùcwarn,en

soûn-s

werpern., rn'alaù' dan

srohurildre,n dte rDuri'tbcth'e,rs
torqn'ern ornrd,erc,tandenr.

din 'kfto€ike ,be-

Eiirndeù.'ijk zagen d:e g.wamgenen oen
trarmr; dlaan' mioresternr Zet .in, en. zoor ledlerr
ze nJaÊn Ro,ese,lare.

Deze sii'ad wûs nogt herwbond

sn

ûùee-

wanig kBksn dro brurgerrs qrea,r hum, larnidgenoot0en. Gaarne zoudear ze h,uln voedFel

of

ve,rcnaperfmgon ûoegestok€rù hehben.
men,r daû wend sLrenS gpstraft. In Anri

-646dnn oÉ treur testnon. Wlri kondpn hetniet
aarMien en nierp,en err, ùierÙeur en drerigdprn
onaen maaû tre hslpen. De onder-luritensnt'
Van Roy lralrneerde ons, warnt ja, r* zoudsn de mifrnaiiùfireu'r's otp ons glerze't herbben'
em, h,i1' l'inpruaar ds krvmrnandotnitru'r on ùe
prroûealtleeren. De koanrnarndnnt lie[ ons
uifeenjûnen €n dê feldrwebets moætt'en
rnet hiJ,n. ndvodnrer tttsscihen ofil$ 8:aalnl
maa,r d,e drnie. dompolanrs werdcn troch
vam deor æaatl' h,orrrijd.
Ja, vlucthrtltten is goed,, alls '[ gelu[t't. En

sr nver 0e dfuhben.
Waan zljn uul vnouw en kindpran ?
Te o.o,sbend-e... Alls ilc wog loorp zal
meof vhin Ûrren (tloonen, zodlnng
de. ogrlog dtuurrt, trnaar moet, dat, ftr,ier
nog ldng drttr4en, dan wordl itk aie[<. €m gû

tociûr ziû lilc

I De mrissrio vnn
't Is €sn hel,. jo4gen.' Er zijn er vglsn
aan 't werJk, manr djaû iS dtikwfiile eryer
ik

hetb katmp

err egn

I

vm€gor dlo-Balgiqn mores,tÊn zij,n. ln
do mi5'non, imj dle rnumilffiefabnlieilrerl, irt
do moenasgsn, {,o[ wer de knri'eën in het
wart,ar, en dann ailùiq' dr lmet,, drat, honggrig
8$wal, nmi,t, een flloatts ocn goed te slad'Arn

Ben, eer æurwrig diiB glÊ,v€nd,/ijvens acftxter
u. Galuklktig kridg nu ern dan een

ik

B,akje.

Worrnhmr ,rrerrûdldle.

gen

dbt er

vereenig:,inwhrren dire pajlrrj,esr mret, levensmrid-

delen oonden.

'f

Wh,ren dê li'ofdieswefken

voo,r. krijgsgtsv,arngEn€m, flJie zoiovtee,l sboun

hrqgan,
len. t)

!n

van landggnoo,ten en

'nrerurlra-

Nsdorlând h,atl m,en aldus, bloemendag€e, v€rlotin€gt, bonlroekJ,es, bazaars" too
{1)

ingen enz,, tlen b,ate van tllt werkAls ,lrer:nner ng deqlen ru'rjr hier het g€cttcnt
mee van Johan-De Maeght, dat op de Drogrumma's plijl(te b.ij de 'opvoering van het t'ooneelstrul (De Stem van 't Hart o in den sc-nq9wuur'È tJ ivtidaetnung ten voordeele aer lcrijgts11ssryss16,lsil

gevangenen.

vaclsrs. als uw zonnig hu'iste
Straa,lt' van io€l en k,inderpret,
Denl<t oan 'f l<amp der kriigsgevangenen:
Zendt den jongens een Pâkikei'

\Ioeders,it als ge uw lieve kleinen
I)ekt ';n wame, blû{nke bed,
Denkt aarl 't stroo der krt S€gevangenen
Zendt den jongPns een Pald(ret '

:

Als d€ lvl:nter lang:s de wegen

Zich al b,rommend nrederzet,
Denkt t,a'n 't lot der kriigsg€vongenen
Zendt den jongens een Dahket.

:

Ga, Inijn pal(lsken,' naar de doo'laards

In 't vijandelijke Oost.
Brene ùun stzun in al hun dervon,
ln hùn droefheid bleng: hun troost
ù^i wij ze niel .v'ergeten,
Dat wij, vân uit Nedorland
Aan d,e stille ellendedragetrs
7,eg,

Reiken onze vriendenhand.
'l( Wou'U graag veel' dikker zenden.
M'alat' geGtreng m€et U de wet' Ga zoo-. met mijn groet en Llefde,

Naar ruijn broeder, klte.n Pakket.
Hebt dânk. d,re 't Werlr uw penning gunt,
Àl ziin de'tliden zwaan en ha.rd I
Drie hielDt aiôl,ans gij hêlDen kunt'
En lu,loiert naar r de Stem van 't Ha,Ft ! u
Voor U is Foedzijn meer dan klank :
GiJ die sekotnen ziit, h'ebt dank I

Zoo was, Jans,oone nu ook een gwangene ta So'ltam. HriÙ eevoelde zich verla-

gedaclhtern wannern te Coxyde
hrij Nelo ern ftrrij had heimwee noar het
Mhnrr
drurin,enùand. Kunnen vluohtern
kroe ? Hij was hier nog e€,n vr€erndeùling,
zo,nrder eenrig derntldbeelld van he,t land, ert
zijn a,fs,tanden, zonderr siteiun of hutlp...

ten, Zijn

!

