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De we,glvoerin$en.

Vro,eger wezen we er op, hoe t1e l)uitsciters

naalmannen te }lccireler.r, een feit clat veel ops:rïanli rvcktc.
ûol< in anclere plaatsen uatn c1e bezetter, rcecls
in 191 5, een tiergclijke iio,utling aan.
À:ijveraars s-ëigerclen hun fEitjriekcn vool den
vijalrcl in u'crkirrg tel-;retrgcn. Te Gerrt vetscheeu
to(rr (lit hericht.

I{artclirrg cler opgeôiscirten.
hier en-r1aar het volkerrrecirt schonden door Beigis,che arbeicle'rs te <lwingerr voor herr te arbeiden,

N" 61.

(1)

(1) Plaat uit l:et lr'erk van ll. Staes,: tt 25 ntaanilen oir <le D'uitschc pijlbanli. ri (bij I,.. Opclebcck
Arrtrve rpen)
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clen etappen-itrsltcktellr,

bekerrd dat :
Het getlrag van verscheidene fabrieken, welkc

voorgervend patriotisme eî oncler beroep op
r1e overeenkomst van D'en l-Ia,ag r,vcrkeu gewei-

uit

ge,rd hebberr, welke voor het Duitsche leger be-

stemd zijn, bern'ijst, clat in <le bevolking pogingen bestaan, met het rlo,el aa.n c1e Drritsche aclrninistr:atie van het leger rnoeilijkhecicn te bereiden.
Ik maak u bekenci, clat zulke pogingen de goe
cle verstandhoucling tusscherr c1e Duitsche over'
heid. en cle bevolkirrg rrcrsto,ren en clat ik zulks
rnet alle miclcle'len u'elkc nrij ter be,schikliin5l ziin,
zal onclerdrukken.
Ik maak de gcmeentcbesturcn verantwoo,rcle1ijk, <1at zich zulke pogingen uiet verder rlitbrei-

clen en dat c1e'bevo'lking, het zich zell ten 1as'te
moet leggen, als cie tot.lru bestaancle vrijheicl
cloor eigen sclruld der bevolkingzal nooclzakelijk

verkort el bqrerkt worden.

))

Luitenant-generaal,

(get.) Graaf von \\Iestarp.
Gent, den 10" Juni 1915.. D'e etappclko nnan-

dant.

De bezetter liet hct rriet bij beclreigiugen, rvat
blijken zal uit eenige gebeurtenisscn, clie we
hier nader mededeeleu.
De werklieden valt cle fabriek Bekaert, te Sweveghem hadden geweigercl prikkeldraad te maken voor cle Duitschers, en deze namen toen drie
notabelen gevangen, waarvan twce weer spo'edig
in vrijheid gesteld werde,n.
Om de werklieden te dwingeu het werk te hervatte'n besloten zij de geneente af te zondereu.
,\Ien zo,u er niet meer kunnen verkeeren per rijtuig of per rijwiel, err de aanvoer van levensmidcle'len zou verboden worderl. Daar cle werkliecien
toch. hardnekkig bleven weigeren tuig te vervaarcligen waaraan hun broeders en zonen zou<ien
blijven hangen in de gevecirten aan den {zer,
werdeneenenzestigmannen nâar de gwangenis
geleid. De anderen haastten zich het dorp te ver
laten.
r),e Duitschers maakten zich to'en meester van
rie vro,uwel der vluchtelingen, slo,ten haar op in
twee groote wagens etr brachten ze naar Kortr',iii ; ttsciijkcr tijcl plaktcn zij cie namen aan van
ric gevluchten en raadcicrr hen aan om terug te

lic.r'rucn, Voor de beclre'iging hun vrouwen in de
ge,vangenis te zien blijven terwijl cle kinderen
zouclen ornkomen in cle lerlaten huizen, moesten
tle arbeiclers met den c1ooc1 in 't hart wel toegeven.
In Brabant hadden de Duitschers den heer
Co,usin gevraagd prikkeldraaci voor hen te maken
in zijn fabriek te Ruysbroeck. D'eze weiger<le.
Zij vorderden de werkpiaatsen op, en namen iruu
intrek in de fabriek en u'ilclen zelf ijzerttraaet
rnaken. D'e machinerie echter wo'rdt beu'ogen

drijfkracitt en deze komt van een
centrale gelegen te Oisquercq. De centrale wei
gerde stroo,m te leveren. De Duitschers nalne1.l
clen heer I'ucien Beckers, cler afgevaardigden
cloor elektrische

l,eheetcler, gevâllgelI el hieltlerr heru rterscleidene weken oi)gesloten,

*^rÊ
._

De beietter had nog eett attcler. $'apen, dank
zijn rvillekeur : rlc oncierstcriitiltg. Reerls in
1915 gebruikte hij het, en in 191ti pas'te hij het
algeneerr to,e. Hij 'nl'ilcle c1e Re'1gcn door honger
aar-r

ilwingen tot arbeicl voo,r hem.
Een staaltje daarvart is de aanliorrtiigitrg opgeirlakt tc :\Ieerren, iu Juli 191j, op bcvel r'an cletl
kommanclant Schmiclti waarbij de Duitschers beve'len ciat u rnen de gezinnen van hen tiie niet geregeid cleelne'men aan militaire rve'rketr )) \ llll
hon.qer nlo'et laten omkomen.
BEVEL.
rr

Van lrcclerr aI nLag tle stacl gecn ontiersteu'

rii}g van ncliien aartl o.ok, zelfs voor gezinnett,

r,rôurl.et cn kinclcren, utccr verleclcn, c.lan allcctt
aan de rverklieilen clie gcregelcl arbeitlcn aan miii-

taire en anrlerc verplicltte rverkct. r\1le andere

l'erklierleir.u lrurtric gczilrrcn rllogell ol,
enkc'1e

wijzc meer u'ordeu bijgestaan.

l

gcell

'le Ec,kloo en iu de orugeving iraalcle men amiracirtslieclen, die rveigcrcien vrijwillig op te kornelr, met so'lclaten uit hun rvouing. Dat geschiecicie leecis itr 1915, clus v66r cle algemeene opeisching.
Tegenover '\leenerr ligt, in Frankrijk, Halluin,
r,vaar veel l3elgen wo,lren en ârbeiden. Ook claar
eischten cie Duitschers, dat er voor hen gewerkt
zo'tt worden.
IIet gemeentebestuur beriep zich op de Haagsche korrveutie.

De Duitsche kommanriant iiet dan op 30 Juni
1915, orn 23 u: 30 aan het gemeentebestuur en
dc notabelen van cle sta,cl Hailuin, het volgen-

tlc voorlezen.

\Iijne Heeren,
((

lle

gebeurtenissen rlie nu plaats hebben, zijn

l.rekencl aan âl d.e ireereu.

Het is de opvatting en cle verklariug varr artikel 52 van cie llaagsche konventie, die cle moeilijkheden geschapen heeft tusschen u en het
Duitsch militair gez^g. Àan welke zijde is het
recht? Het is onze taak niet dit te on<lerzoeken,
claar wij er uiet bevoegcl to,e zijn eil we op dat
punt nooit tot o,vereenstemrning zouden geraken.
- I)at zal de taak zijn cler cliplomaten en der vertegeirwoorcligers van cle verschillencle Staten na
ilen oorlog.
Ileclen is uitsluitend de verkiaring van het
I)uitsch militair gezag van kracht, en om die reclen verlvachten wij clat al wat wij noodig zuilen
lrebben voor iret onclerhoucl onzer troepen geiiraai:t zal l'ordlen cloo,r de n erklieden van het
bezette gebiecl. Ik kan u verzekersn clat de Duitsche overheicl op geen enkele voorwaarcle afstattl
zal cloen van iràar c'ischen op ciit recht, zelfs intlien ecn stacl van 15.()(l() irrwo,ners daarrloor zott
nocten orttko,metr. I
Iionrmnuclant Schranck.

*96,3Ook vercler te Roubaix en o'mgeving rerT'ette
men zich tegen werkdwang. Daar kon uien de
volgende beclreiging lezett' :

< Indien op ? Juli ltet we'rk iu alle fabriekeu
niet hervat is, zuilet nieun'è maatregeien genomen worclen.voor cle gemeenten Roubaix, Wati,. .1s., -!{cm, Launo-v, i.}ts e-"n To'uf1eur.
De in-uvo'ners zul1cn moeten thuis blijven van 6
Llur 's avonds tot 6 uur 's morgetts (Duitsche

tijcl). De winkels z:u7le:Ll. ge'ilurenrle clenzellden
tijrl gesloten zijn ; beirouiieus bijzonclerc vergull:;; l-.

l)'e herbergen, cafés, restaurants zullen den
ganschen dag en nacht gcs,loterr bltjvc;r. Ài1e verkoop van e,et- en clrinkrvareilzal ir, dte inrichtingen verboden zijn. A1 clegenen clie arbeiclers in
ciienst der l)ruitscire overireicl Lret'lreigen of lastig
vailen, hcn chvingen het rverk neer te leggen ot
hen beletten er mee yoori" te gaair, zullerr worclen
gevangen ffenomen, naar l)uitschi:rnr1 vervoerct
r,r r-r:igcns <'Le rvetten gestraft r,vorden.
Werl<lieden die weigeren irc-t werk te verricirten ciat hun bevolen wordt, zu'tlen gestraït worrlen met hoogstens drie ilaanclen gevangenis en
naar Duitschland gevoerd worden,
Andere verbanningen van notabelen der stad
rvorden voorbereid. Indien a\ deze maatregelen
niet helpen, zi77en er nog veel zwaardere voorgescirrcvel worden, l
Toen volg<le roncl Pasciren ]916 de wegvoering

van mannen, vrouwen, jongelingen en meisjes
te Rijsel, lvat we reeds uitvoerig beschreven
hebbea.
,t**

In December ig15 ontstorrclen er verwikkelingen te fedeberg. 't Ging weer om de spoo,rwegen. De Duitschers sukkelcien met 't spoorweg.r'erkeer; ze moesten daar een leger van ambtènaren en werklieden, clie anders solclaat kondeu
rvorden, gebruiken. We hoo,rden

vroeger

reeds, hoe D'uitschers te Sciraarbeek zelf c1e 811gen tot vetzet prikkeicien, daar ze vreesden naar
't front gestuurd te worden.
In het arsenaal van fe.leberg moest eind 1gjà
veei hersteld worden en de etappeu-komrnanclalt
von Wick wilde daarvoo,r Belgen gebruiken.
-ùIaar de arbeiders weiger.len op ie komeu, getrouw_ aarr de gegeven bevelen en aan lrun eigcn
la'lrriar rtlsliefde.

Dan ve,rscheen het volgende bericht

:

BEKENDMAKING,
Gent, den 16-12

1915.

Aan d,en Bu,rgemeest,er tatt Led.eberg,
Aan de inwoners van de gemeente l,edeberg
wordt, op gro'nd van par. 4 der verordening van
den 12-10-1915, voor den tijd van 77-12 tot en
met 24-12;1915, alle verkeer op <1e. openbare
straat, tusschen 7 uur 's avonds en I uur ,s morgem verboden
\zoor de 11a<lelijke bekerrtlrnaking va.rr dat ver

bod"hebt

gij zorg te dragen' Buitendien wordt

u

bekenci getraakt, dat verdere politiedwangniaatregelen èn ook bo,eten zullen volgen, indien de

opgeëischte arbeiclers voor de ijzeremvegwerkpiauts van Ledeberg voort weigeren den arbeid

ie hervatten in he't belang van her Duitsche
gcrbestuur.

l

Vrij

1e

De Etappen-ko,mmandant,
(get.) von Wick.
vertaald, Ledeberg, 16-12-1915.

tsij bevel :
D,C gemeentesekretaris, J. Van }feuter.

io,en nu de mee'sten in hun lveigering voiliard'
cien, werden veel lverklieden aangehouien'cri

-n'cggevoerd naar Duitschlâ,nd.
'-L'e Oostende, Brugge en elclers in \,Vest-Viaarrclercn geschieciclen dergelijhe ieitcn. \\'e kunneir

zc ais inlcicling bescho,uwcn tot hct clrama dcr
r4.,cischiirg, <iat zulk een opsciru'.iciing iu alie be::c'i:iaf cie lancicn verwekte.

In Augustus 19i6 was cle gc,uverneur-generaai
nog zoo iruicheLacirLig <ie Belgen cioor cen bekcnduraking gerust tç steilen.
jir gingen zo'lrteriiûge taerucrlicll van wcgvoering laat Duitschlanci. l'oeir kon mcn o1, cie nir'.
rcli rilL bericirt luzen:
tr De uitciruk.keljt<e verklaring van deu gu.i
vcrneur von Ëtssurg, ciat cr gceri vootnenrett bestaai ticigen vân n11itâiren leeitijd naar IJuitschlauc1 over te brengen heeft veler wees doeli
bedaren, zoo wel in het bezette gebied, a1s in
Nederland, alwaar zictr tahijl<e tselgische viucirteiingen o,phouden, die g'aarne uaar hun land
zouden wiilen terugkeeren.
Van tijd tot tijd duikt er echter nog twijfei op,
of deze verklaring zich ook tot de voormalige
leden der burgerw-acht uitsttekt; natuurlijk heb
ben evenmin deze personen iets te vreezen, vool
zao vet zij niet werkdadig aan den oorlog dee.L
genomen hebben en de uittrrukkelijke verbintenis aangàan, de wapens tegen l)uitschland uiet
op te zullen nerncn. ))
Do,ch men vernam irr spijt van cjcze zoete iolistem, dat irier elr daar cloor cicn bezetter irlsteu
van werkloozen gevraagd. w<:rcieir. Wat bctcckeude zuiks?
'I.e l3rugge eischte de bezetter vier groepen van

honderd arbeiders. De s;:iiel.renen en burgemeester, ,die weigerden aan ciit verzoek te volcloen,
werden afgestelci el kregel huis-arrest.
De Duitschers maaliteir zich vau c1e lijsten cler
ondersteunden meestcL .crr hielclen .nu allerler
burgers aan, vergaderden ze in een kaze,rne err
voerden ze dan uaar Noorcl-Frankrijk.
Een zekere oberst-1e'utnant Rogge, in viedes-

tijd

burgemeestel van Siirwerin, bestuurde in

die dagm de stad.

'fired alles afgeioopen was, konclen cle scirepenen weer itun ambt hernemen,maarburgemeester
Yisart cle Bocarmé, een tachiigjarige lrijsaarci,
bleef afgesteld.
Overal ontstoocl opschuddiug, rnell voelde iret,
e'r iring iets iri de lucht, een nieuwe ramp cireigde
tselgië.
l[err ttoel-ite -çâûlen, om aile geruchten te i.rc-
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spleken, en de Duitschers verboden satleirscirolingen van meer dan vijf personen.
De bezetter begon nlr met vrijr'villigers op te

roepen. Hij richtte u,'erfburee,len in, hing plqkkaten uit. Als staaltje geven wij den inhoud van
een kennisgeving voor cle landbo'uwers:
tuVoot. lanclbourvarbeiclers e n u,erksters, alleenstaande o'f mct familie, bieclt zich eeu gunstige

gelegenheid tot lcrrnenrien arbeicl itr Noordl)uitschlarrd aan.
De verhr'.izing varl .ganschc gczinnen wordt
bekostigcl.
Buiten kostelooze, ruime rvoniug, evenals staliing voor vee, lvo,rclt land, akker, tuin en rveide,
tiachterij ter bcschikking gesteld.
Ook za.l grâarl voor brood, aarclappelen, vo€der
r,oor het vee,-ko en, efi't. aatt voorcleelige voo'rwgarclen te vcrkr-ijgen zijn. Volgens den aarcl van
clen arbeicl als flaglooner, bos,charbeider, paarclenknecht, rvagennaker zullen hooge loc,netr betaalcl wo,rtlen
Ook zullcri rle vrorlleu, intlieu zii r,villeu wer-

iien, hooge lo<>nen beko.men.
Voo,r alle iniichtingen zicir te wenclen tot cle
lanclbo,ulvafdeeling te Gent, Ko'rte. l\Ieire, 8, oi
aarr hc't landbourùhrris bij cle konmandantur te
I)e"nc1e'rmoncle.

l

De ertappen-kommandanl,
Freihe'rr. vo,n ilaerken.

Zoo kol. nreu irr Viaaudererr lezen.

In

Wallonië zag nrell gi-oote plnten, \\'aarop
lret geluk vaû een gezin lr,errl voo,rgestelrl: overvloeci in huis, dank aan <len arbeid van vacler i
En zoo trachtte men metaà1ârbeiders, mijnwerkers, enz. te urerven.
Geheel wuchteloos was het gelok niet, teuniinste vcior de nijverheiri ; rloch tie uitslag toch
llragerr. Daaronr nam de bezctter trieuwe naatregelen,

Daat hij aller1ei reku'isities cleecl, fabriekcrr in
beslag nam, machinericën lvegvoercle, e112. vetrteerrlerde hii cle r,verkloorsheicl.
D'e zoogenaamde Zentralen, bureeLen, waatin

1)c oirgeëisclrte Ii. C. r'arr llmssel. De plekken
tiic nrerl op hc't licharartri ziet, rvcrden \,croorzaakt
rloor hct *,crk irr t1c zoutnrijnen. (1)

\\'ie to,t
-of r'r,erk opgeroepe'n is en dit

weigett

voort te zetten, zal gestraft wordexr
uret gevargcuzitting, clie tot tlrie jaar gaan karr
e'11 niet een boete tot 10.000 urarli, of tot eeu dezer
straffen, z<t<t c1e van liraclrt zijrrcle $'ette[ niet
<lc toepass,ing' \,â11 een s,trengere straf voorzien.
D,e rnilitaire besturc'n en Duitsclre nrilitaire

te

doen

vooral clie Duitschers zich onclerscheic1clen, lvc-lkc
voor den oorlog ons 1anc1 bewooncl haclden, cu

rcchtbankerL

het goe'd kenden, ko,ncentreerclen cle opeischingen van allerlei materiaal.
Natuurlijk moest het aantal rverkloozen vr,ol i

Dit <lekreet n ercl aangeplakt in het etappegebieci, West- e,n Oost-\/laantleren en het arronclissement Doo'rrrik.
ZietTaar rlus iret niasl<er afgervorpe'n ! Deze ken-

rlurencl toenemen.

De gemeenten kregen verbo,cl werkloozerr aan
elen arbeicl te stellerr (2

IIei

1916, besluit van von

Bissing.)

nisgeving

zijn

bevoegd.

rr

l'as immers op alle werkloozen

toe-

passelijk,

Den 3" Oktober 191ii, verscheen een kennisgeviug van het algemeen groot hoofclkwartier.
Ziehier c1e voornaamste inhoud:

Tegelijkertijci voerdel cle Duitsche bladen ert
met hen gelijk ges,telcle zoogenaamde Belgische

- < De perso,nen bckrvaant om tc werken, ktrnnen
met gewe'lci gechvongen wo,rclqr to't den arbeid,
zelfs buiten hun rnoonplaats,.ingeval zii, uit oor'
zaak yan spei, tlrorrkeirschap oi lecligheid gebrek
aan arbeid of luiheirl, verplicïrt zouclen zijn hulp
in tc roepen van aniierctl \:oor hun onclerhoucl
of het onclerhouci van pcrsotlc1l, die tot httn last
zijn.

(1) \\Iij gevcn in tlit en volgeucl vel c1e fotogralics van een aantal opgeëischten, genomen tijc.lcns hct genees'kunclig otclerzoe:l<, bij hun terugkcer. I)c lez.er z,al claaruit kunnen opmaken in
n'c1ken tretttigcn toestatr,l \'411 \'clzwakking deze
c,crtijcls zoo l<lcekc utrklicderr zich bevonclen, na
al ltet rlcirrrstane 1cerl, rie oumertschelijke behan'

een persr,e'lcltocht à,ver die kwestie.

deling en

c.ie

maantlenlange ontber:ing.

-.- v(ir)

-

1 ccti;ouvcrt, leircl, tncs clt t'ork,
2 slaaptlekctrs.
IIct ruerlchrengell \'alt ge1<1 is toegclalen.
- 1) c r:tâl.tpe1l kontlitanciant.
\\.ij l.oliccrcn leltrrlijl< hct ltriefje.

rr

De lxtrgers melclcleu zich aau in cle rrGantoisc,',
Pli;riiri.rr-ist, etr u-ertlctr oilgeslotcrt. Er zateir
,ii.ar r', r:lr'lra il{i1l(J iratt. Dc I)riitsclrets trtilclctr, clat
ze zoriderr teekettctr, on-t te \\'erkcn; clan koutle,l
7,e rlar)t'Drritschland . 7.oo nie|, zou htttr lot zu'aarcler z.ijn. Geen tr-'.intig gavell to'e. Alle anderell
uieigcl dcn hat clrtckki g.
\.i c zulicn i1u liort rle leiterr verilelclen, zollder
liotr rt tt c r rtaat.
Ecrr gevartgenschali jrr <le fabriek gedurendc
acht 11:ra'cn. Iilken <1aq even ltlchten op de Boule-

var(l . \-aû cetr afstalrrl ztrg lllen moeders' vrou\\'erl clr kitrill't cn, rlic rlaar tclkens terugkeertletl.
Gerocp cn gcsclrrei . Iiu'anrett cle farnilicieclen tc
rlicht, ciair iirougel clc littzatct't hcn terug.
l{a ccn \rcck, \'.rllt i< 1tir.:r1 olibekcrtcle besterrl'
ming. De treirr met ecn 1000 gccleporteerclell vcr-

trok om rlrie uur 's rnorgens van he't Rabot-station. De rcizigcrs, zoltgcn -,'aderlandsche lietleren,
Scliilclri aclrtcn, ciic heu bervaaktcn, kontlelr
Ircn ttie t clqrcrr zu i jgcil . De reis rluurde' eelr
clag cl.t ccn uacltt, gitlq traar Noord-Frankrijk c'rr cin,liede t('tr Zni'1en van Laon' I)e
bàtrnclingen \\'e1dcn o1,'gcslotcn irr cen kasteel'
Van- r.er-.cheitlcue kamcrs hatl men el een zaal'
gemaal<t, klullen e11 stroo gelegcl en de G-enteiiaars Lon,1c1r claar logeereu. Na cenige dagetr
rtrst, lrr:r'cl tc gaatr rvctlien, deze op een akker,

Dcz.tlirlc opgcëischte nlet \vollcien irr hals cn op
cle beenerr.

om heetrçoltelctr te rooien, gene aan een nieuwen
spool\\:eE. Op rlen akker rveiqerclen tle Genteriaars tc gehoorzamett. Een officier liet een pele-

torr aarÀkkcir,

,\Ierr stelrlc

cl

11c

lrczorgrlhcicl

il vooi van

cle

Duitschc rrvcr'!rcirl , rlic het llclgischc rtolk rvilde
irthot:rlcn l'oor annorr'ic cu rle zc'r1e1ijke gevolgetl
lan lcilighe.id. -Iiou hct huiclrelachtiger?
\/crder s:rf nre'n getuigschriften vân vrijv'illige
rrbcirlers : Duits,chland rvas ccrr paraclijs lDe Belr , ir u,crclen er vertroetelcl: plezicrig
lor-rn, dege'lijk voe'c1sel.

$'erk, goerl

Iirr weicha begorttrcn tie opeischingen,

paste

nrcrr lrct scharrtlclijli stels,el tlcr molierue s,lavernij
to,-'.

Te Clcrrt err orngcving o'ntvirrgcn ve'el jongelin,{en cn lnanncn hct volgentl }rriefje
rr Gii n.roct u r-rp i2 Oktobcr, olr 2 tiur narriic.l:

,lrv, in Plezantevest, 5 a
Jlc,le tc brcugcn zijn

rnelclerr.

:

hoofclcleks'ci,

halsdoek;
1rurger- ol rverklilee'c1,
paar schocnelr,
2 hc,nrclen,
1 1)âaf ko,tlseI1,

I orrclcrbroek,
l , 't'cri as (1ri r-.

c1e ge\veren

I)oor rlcze beLlreieing moesten

laden en richten'
c1e

mannen toege-

\l'r,lt'lrr.:r l:â1r ziclr rroorstellerr hoe er gearbeirl nerr'! ! \\rie in 't veriolg ônrtillig was,
nlocst als minimum-straf voor acht <1agen in een
r,,:tr.

kelrler.

Ëerr onbeu'ooncle hoeve tlientle als

taal.

Toen het trcrk op

<1e

hosçli-

al<l<ers geëincligd' was'

lilociten allcil ttaar een spoor'ù'eq.
Ë,r riie ziclr rrie t alrrnrclddell ? ]Ien leze het volgencle flaaf rvare gettligenissen:
p.rt Ggrrl,elrzrar \,vâs opg'eroepen,
s€.('ââ1r. Om tri'ec 111tr

's nachts wcfil

maar niet
aafi ziin

el

huis ecbeid. I)e man woûnde bij een vriencl. Deze
werd eeïst \,vâkker, stak het hoofcl doot het raam
en zag bcneclen eenige mannen staan.
a ODenen, daclelijk openen D, rie1) een Duitsch

officiet.
De man gehoorzaamde.
Sintls Sie \r. N. ? l vroeg de Dttitscher.
rrNeenl, antwoordcle de vriend.
rr'Wo ist er ? r

<

l

rt

Hij

tr

Nee'n )) schreeuwcle cle overste,

slaapt nog.

rt

nicht schla-

1

rvaterdichte rlektrr tegor rlen regcri,

fen, rritkommen, so,foft. ))
I)e aangeduicle kreeg nauwelijks clen tijd zich
te klceden. Hij rvercl meclcgeleid en bij andere

1

hancldock,
etenspot,

burgers gcr1uwrl,
straat wachtten.

r

1

1

I

t : st 1: i ,

l.rroek van laken,

<1ie

oncler

militair geleide in de

Deze gevangenen gingerr eerst naar een bure.el
op de Vlasmarkt. Om 3. uur (,s nachts nog) wer.
den ze, 'vr;eer met andere groep,en, in het SintPieters-station gekoncentreerd.
Om 10 uur vo,ercie men allen naar cle fabriek
rr Gantoise.r bij 't Rabot. N. had werk. Het blijkt

ogk.g!t zijn bnef, dien we nu laten volgen. Hij
schrijft aan bovenbedoelden vriend.: < Ik ctank u voor Je bo erhammen, die gij mij
gestuurd hebt, Ze kwamen goecl van pas, want
't broodrantso,en is hier. zeer miniern.-Zeicl me
als ge kunt een broo,cl om de twe.e dagen. Ik stuur
g mijn werkcertifikaat.I,aat het steirpeià op de
Iiommandantur. Misschien "kan het mij neirri:den. D'ezen morgen hebben we wat langj net wàter gewandeld. We zongen de \/iaarlsche Leeuw.
D'e soldatsn waren wo,edencl. Dezen micldag
moesten 500 burgers gaan u,erken op. port Arthw. Zij werden er met militairen heJngebracht.
Morgen, 'misschien overmorgell, môet onze
groep werken. Iedere,en is het met ons eens, niet
te werken. Ik verzeker u, dat ik niets zal d.oen.
Ik ben gekeurd geworden. D,e clokter zei, clat ik

zeer gezond was.,)
Tot zoovet.

Een ander verte'lt, dat hij iets ingenomen had
om hartkloppingen te krijgen bij t onderzoek.
rt't fs zenuwachtigheidr zei de dokter. rrlk wercl
,goedgekeurd. Ik heb geen geluk. Ik heb geen
=hoo,p meer naar huis terug te keeren. l
Ziedaar een gre'ep uit de vele feiten.
Op 14 Oktober maakte men te lIamme bekend,
dat 460 jo,ngelingen opgeeischt werclen. Ze moes-

ten 's Maandags orn 10 uur in de artilleri ekazerne
van Dendermonde aanwezig zijn.
De veldwachters brachten hôt briefje rond, in
den aard van het boven aangehaalde.
D'e herbergeà ûroesten geiloten lvo,rCen. Veei
aangeduiden gingen wai klee,cleren en gelcl bedelen.

- Oncler een mci,tregen verttokken ze. Te I)cn_
dermonde werden ze in de kazcrne opgesloten.
Daar vonden ze lotgenooten van alcletàlemeen-

ten, samen 2500 man.
D,uitsche çoldaten bèwaakten herr eri lieten
.niemancl buiten, zelfs niet ol:n aân tratuurlijhe
behoeften te voldoen.

Vrouwen en kinderen schoolclen voo,r de ka-

zeme sâmen, maar niemand mocht

bij

de gevan-

genen. Men qveende, jammerde, doch de solclaten dreverr de ongeluÈkigen heân.
Onvolcloencl gevoe,cl, ble,ven cle opgeëischten
-Dan

tot 's

Dbnderdags,

te Dendermonde.

le,idde

rnen hen naar de statie en stak hen in beesten'ïvageîs.
Thuis wist niemand, waarheen men hen voerde. 's Avoncls om tien uur klvamerr de treinen
te Maubeuge aan. Onderwege was eefi del ooge-

-lukkigen zinneloos geworden ex1 rvilcle elen
Duitsch so,ldaat aanvallen. Soldateir spronger
toe en maakten hem af en.wrerpen dan het fijk
larrgs de baan.
's Nachts moesten de manneu

in de becionrpte

wagens blijven, waar een onclragelijke stank
heerschte.

Voedsel

o{ drank $'as nog niêt verstrekt ge-

f,66

-worden. Van Maubeuge reden de treinen terug
naar Bergen en hier kregen de bannelingen vuat
soep. Terug naar Maubeuge. Weder naar Bergen en dan over Charleroi en Namen Frankrijk
iu, tot men nâ eeir reis van 43 uur St. Gobert bereikte.

fn al dien ti'icl hacl merr tweemaal wat soep gekregerr.
Als bo,even rlreerf men onze landgenooten in

cen papierfabriek.

't

Was midden

in

clen nacht.

's Mo,rgens dee'lcle rnen cle 2500 man in vijf ko'mpagnies van elk 500 man in.:
Dre 1" moes,t naar lraon, cle 2" en 4" trokken
rraar St. Gobert, c1e 3u werd te Rogerie geplaatst
en van <le 5" wist men niets.
Over het rrærk in Noo+l-Frankrijk en de claar
verrlnurde martelingen sprekerr wij verder.
Den 24" Oktober ha<l te Hamme çn tweede

opeisching plaats. Om vijf uur 's morgers vertrokken rl'eer 260 do,rnpelaars. Er waren nu veel
vaCers b'ij . \{en denke zich cle hartro,erende tooneeien bij het afscheid van vrouw en kintlerel
in I Velen dezer declen clen treurigen stoet een
cirr,l uitgeleicle.
Den 29" November tlerde ope'isching te Hamme \/an 174 rverklieden, meest mannen van 34
tot 40 $ar, Slechts 10 boCen er zich aan. De anderen u'eigerden. Niemand van hen durfde thuis
slaoen, bevreescl van 't bed gelicht te wordeir.
nlaar clen 2n l)ecEmber reder uhlanen het clorp

binnen, tervvijl anderen de uitgangen der gebij

me'ente bezetten. I{amme v/erd onsingelcl als

c"

s.lri-enjacht...

Die

'httiszoekirrqen begonnen.De
so claten c1ron-

in alle ka'
twirrtig burge'rs. Deze

gen de rvo,ningen binnen, socurclcn

rlers,

clo'ch vonclen slechts

werclen tusscherr r-rhlanen -heenge;leid, kin<leren
schreirlel luicl. De uhlancn maakten clan bekencl,
clat z.ii r.le vr:cttln.en cn kir-r,:lcret zouclen meevoercn, n1s r.le mannen niet verschenen en tlat ieder,
rlie aarr deopqeëischtelr huiscesting boorl, zu'aat
.gcstraft ging urorclen.
Ê,n z.ii voeq,Jt:n r1e d.aa,:l bij het rvoorcl en leidclcn vlournren en griisâârtls naar t1e wacht.
Tal ..,an ver'!'rorgenen srârsn nu rvel verplicht
zicl

r -ct.l

tr c

llear 't

eil te

ge\-en

.

\\râs noq o'nvoldoende. De burqenreesen sekretaris moes,ten 's avonr"ls als gijzclaars

tet
ilrnr T)endcrmonde.
ts An.letenclaags mochten ze teru.g, rnct

1000

nrnr'k boete.
D'e uhlaneu zochten intus,schen nog altijcl de
lruizerr af en op 4 D'ecember voerclEn z.e de laatstc

3 werklieden mee. (1)
\,/ervanq I{amme cloo,r talriike andere namell
van D aâtsen e,n ge hebt een beelc'l van bet etap.-

penqebied uit cliè dagen.
Vee,l burge,mees ers weige,rclen de lijsten
werkloozen af te gwen.

<1er

Zoo geschiedcle het ook te Door-nik. De gemeenteraact stemde clàar de volgencle motie :
< De gemeenteraad besluit in zijn weigerende

: rc Een lijdensblaclzijde onzer werkden oo,rlogu, door "{. ,T. \'an Boeaert-

(1) Naar

in
ligd*
Wauters.

-967lioutling te vo harclen (n.1. cle lijsterr der .u,erk\<n'zen rriet af te geverr) . De stacl Doourik is beleirl
z.ic7t zon<7er eenige beperking te onclettvetirett
aan alle eischen, toegelaten cloor cle rnretten en clc

oorlogsqebruiken en haar o'prechtheicl kan ook
rriet betwijfe cl worden, want geclnlencle tu,ee jar-en, clat zij de bez,etting vet<lrrurt e'n Duitsche
tro,epen herbergt, he'eft ze volmaalite kalmte getooncl en zich van.elke vijancle'liike claad onthouclen, alrlus bervijzenrle, dat qeen geest van nutteloos rre,rzet haar beheerscht.
\[aar zii kan geen wapenen tegen haar eigen

kinrleren ler&ren err weet, clat het natuurlijke
recht en het vo kenrecht. dat daaruit rtoortsfiruit,
lret haar verhieden.

frr zijn verklaring van 2 September 1914-heeft
de gouvetneur-generaal van Releië vefzekercl:
rr fk vtaag triemand zijn vacler{andsche gevo'elens te vcrloochenen.l I)e stacl l)oonlik he'eft
\/ertrouwgr in rle'ze verklaring, die ze als het
sevoelen van rlern Dirritschen keizet moet bescho'u-

wen,

in wiens naam de gouverneur-genetaal

snrak. I)oor zich te laten insniteeren cloor r1e eer
en de liefde tot liet vaderlancl, blijft ze tro11w âân
een funclamenteelen plicht, wâarvan een Duitsclr
oificier het etlelc zal begrijpen. Ze vcrtro'urvt, rlat
de loyauteit en de cluideliikheicl van deze houcling elk misverstancl tusschen haat.en het Duitsche leger zu11en vermijcle-n. l
De D'uitsche gen eraal -ma i oor antr'rtoo,rdde hiet -

op:
r, Het is een aanmatigrng zonrler voorbeeld en
cle erootste miskenning van {len toestand door
clerr oo,tlog gescliapen, als cle stacl zich cloo,r be-

slissingen rran rlen gemeenteraacl r, erootlooft .
tegen rlc militaire autodteit van het bezette land
orrpositie tc voeten. De eenvorr<lige en duideliike
toestancl is alrlns : rr I)e militairc autoriteit qe-

hiedt de stail te qehootzamen. l
Anclers moet ze <1e zu,ate gevolgen clragen,
zooals ik in mijn vorige verklafingcn heb gezegd.
De komma.nclant rran het lege'r ireeft cle stacl,
om haar weigedng tot nu to,e c1e gertorilertle lijster-r in te leveren, eerr strafbe'lasting van 200.000
mark opgelegcl, ilie binnerr de 6 clagerr betaakl
rrroet rvorrlelt e,n \,oegt'hierbii , clat voor elken
nog verloopt rroo,r de lijs,ten in zijn hante beqinr.ien val 31. De'cenrber 191 6,
rloor c1e stacl 20.000 mark bctaalil zal n.ro,eten

r1a.g, clie

den ziir.r,
n'orrlen.

'r

TTopper,

Genetaal-maioor, etappen-l<omrlanclant.
De nrilitaire auto,rite.it ge,bierlt c1e stad te ge-

! Dat is afcloenc.le. fs -1rct rriet of s'e
rler bemchten brief lezen van clen l)uitschen
lroorzânten

liomrnandant aan clen municipalen raad van Hallrrin? r'Er is geen konventie,, gcen regecring,
geen prefekturlf... er is maar een rvil, die van r.le
l)uitsche auto,riteit. l
Ziehier een getrligenis val Bmgge:
\/on Sctrroe,der nras ilaar de groo'te nle,es,ter.
\\re kennen hem reerls ! I,aten lve n).1a1: terugden-

ken aan kapitein Fryatt.
De bezetter moest u'ecr arbciders licbben. Hii
zon<1 veltlgendarmen uit. Deze morstetc.len de
itoorbijgangers in cle s,traten en, oorrtreelder zij

icmarrrl als geschikt rzoor hct werk, rlan vroeger)
ze lrem zijn iclentiteitskaârt.
rrGoe'dl, klonk he1 dan, rrge moet uur kaart
tcrug gâân halen o'tr de kornrnanclantur. l
Zonder kaart te zijn was strafbaar. De burger
nroest dus wel naar de geno,e'mc1e 1tla,ats gaan.
Hier rronri hij staclgcnooteu, rlie juis't gwaren
uarcn als hii.
I)'e l)'uitschets hielclen de mannen gevanÉTen,
leiclclen ze naar c1e kaze'rne en zoa harlclen ze \lreer
nicrirve arbeiclers. Alclus eis,chten ze handwerk

.

liecie'n, bouwmees,ters, ambteraren, klerken,
nlânnen rrarr allerlei beroepen op.
Orn nog s,cherper al 't onnrenschelijke -van
cleze maatregelen te cloetr gevoelen, vêrte'llen we
hie,r c1e. lotgevallen van een Brugge'ling, dien rve
I,-oor irrk moeten no'emen Wie slachtof f er geweest
is van cle brutale slavernij, zal onmicldellijk clc
waarheicl van zijn verslag erkeînen. Do'orink had
voor den oorlo,g een zaak, clie hem een goed stuk
.

Nu w'aren cle spaarpEnningen
vertee,rd, vooral daar ziitt vronw zickelijk \À,âs en
ook zijn kinderen veisterkencle midde;len noo,r'lig
broo'c1 bezo,rgde.

haclclen.

De man hoorde natuurlijk, hoe de Duits,chcrs
burEets opeischten efl op straat aanhielden en
hij clurfrie zijn woning bij klaren dage niet meer
verlaten. Pas als de cluisternis gevallet rrvas.
u'aaqcle hii het-uit te gaan etr in clen korten tijcl
r'lie dan voor het sluitingsuur orrerbleef eenise
lraastige boodschapoen te tlo,en.
Sonrs u'ankelcle hij van zrnrakheid, want Doorink treep nog stukken van zijn eigen maget
broo'Crantso,en voor zijn kinclerkens af.
Zekeren avoncl was hij weer uitgegaan. Eensl<laps sto,nrl e,en velclgendarm voor hem.
', llee | ,r geboorl r1eze.
Doorink rn'ilde uitleg vragen, maar u-crd ru'nl

loortgerluwrl.
De getrclarm bracht hem naar cle kommandal-

tnr. Daar stonclen

np,g Bruggelingen, allen even

onge,rrlst als D'oorink. lViemand van de officieren
o,f felclwebels gaf een reclen rtoor c1e aanho,uding
ofl, rlaar alle aanqehorrclcnen rlachten hetzelfcle :
. Ilr' rYr,rkrlwang ! D
Doo,rink vro,eg' ee11 oflicier te mogen spreken.
çrZ,wijg !r snauwde men hgrn toe.
Een patroelje kwam en, leirlde het groepie naar
c1e kazerne, waar de gevangenen den naclrt cloo,rbrengen moesten. Dborink sloot geen oo,g op het
el1enclig stroo,leger. Wat zouden ze thuis mo,eteri
tlenken? En zr'jn zieke Vrouw, zijn vier arme kincleten, \r/aarvan tt ouclste rzeertien iaar was ! En

! O Goc1, zo11 me11 hern wegvoeren, losmkken van cle zijnen, die hem zoo noodig haclcletr? 't \\/erd hem te machtig. Bn Doorink, die
thuis nog altiid een blijmoedigen glimlach behielcl, snikte nt ziin leecl uit. Hii was <1e eelige
rriet, die weende.
Ilcn armc wetkrnan vertelcle, clat de gendarrlen hem gegrepen haclclen toen hij uitging oni
ee11 vro,edvTrouw te halen, rlaar zijn rrrourv bevall( ll !lloest.
rr En nn ligt ze c1a,ar alleene ! ,r heriraalcle hir
telkens, st1 so,ms spro,l1g hij in zijn hopeloosheid
naar cle dç,ur, maar clan wierp een soldaat hefir

lno,t.qen

{

rrlQ

,r

7,eg aatr ntoctLer, dat

.lir'iI..nt'..r.,
tcrug liom Ir,

ik

r.,,cg

Itioet, ûraar

s,lloe-

solclaat gaf hem cen stoot met clett

li,,li tarr lrct gcneer.

l)e kincleren zagen <lat en weenclen nog luicler.
E.rcrr trilcle D,oo,rinlr lan rryoede eu scheetr het
oi hij clen Duitschcr aanvailen zou,lnaarhij beirterschte zich <lan toch" \\rat zou het imrner:s bair rr ? \[crr zott hetu nrisschierr celn'outlig aInralir:ir. l"Xen moest l1ier, zotdet eenig r,ertzct, buiil<err toot' het gcrveld.
O, hoevelen stonclen claar te kermet c'n te jalrinrcren onde'r c1e vroLû,{/en. Een gevangene viel ais
een steeri treer. 't \\Ias c1e ar-beider-; tviens ttroun'
;loeder moest rvorden. Nletr c1locg herrr rvcg.

rr Vootuii I r klonk het.
I)e do'mpelaais werdet he,en gevoercl, ingeslot, tr ,loor sol<laicrr.
Doorink brrktc he,t hoo,fd. T)e tranen biggcl<lcn
irci-i.r langs cle u,angen. f{6n1,1c hii char. nog uict
rli s1el'rr r':in zi.in kindelkens? A1s slaaf marcheetr1c hij clo,or c1e stlaten van ziin ciger s,tac1. FIa,
Lol hatelijk c'rat vreemcle juk
De solclaten ttrt'den c1e burgers een tram olr.
\ioo,rt ging het naar"feffinge.
Over c'le tooneelen aan het front spreken rve
spoe'i1ig uitvoerig.
Doorink bleef twee maanclen c1u'angarbei<1er.
Zijrr ou<.lstc kiiid moest het huislio,uclen cloen. Dc
zieke vrourv spanrle zich ook irr. Na trvce maanrleir keetle r1e rracler krank temg. Vicr u'eken naclien s,tierf zijr: vro,urv. Ze hatl te veel van haar
krachten gcôischt. Ën cle echtgenoo,t ze'lf is nu
1çn 6nrlellrijn,l man.
Het is cle geschieclenis ttau z-ootteel hnrgers.
Zlo l'oerklc dus; .1e tcrLe irL in I3nigge, iuist als
iu anr'lere stcrlcn. \\'cc, rlie cr zich tegetr verzette,
3! r.r.as hct ;Jcchts met wcor,.'len. I)e chvingeland
clrrirlrle gecrr teg,ensl.rraak. Driester en driester
tra4 hij op.
O, i1c tc.roneelcrr op v'ee1 plaatsen ! Ons lanc1
u,as vervulcl van geschtei cî gejammet. \I/at
1 1t'il4;; hct te vlirchten?
Op vee plaatsen c'leec1 metr tlet, zoo'a1s o.rn. te
Oor,-'icscn. De Duits,chcrs hailclen daaf c1e opcischinq lrenaal,l op 28 Oktobct I9'l 6.
D'e gestcundcil wârrlr ôngeruc-f'c1l, llâaf veflrorp;cn z)ch in cle o'mgertin.q.
Sr k.,rramerr uhlanen en c1e.z.e namen het beI

C. I{. Eeu opgcëischte van Eekloo.
mc,t gcn,elcl terug. Eu ,ic ougclttklii.q,r' tlo,ttll,elaat
zo,irk neer en schlcide 1ui,{.

\\telk een afscirurveiijke nacht ! l,Ien iruiverde
van de kouile. De. rnecsten \\,âren havcLoos gek1eeil, anclgren verborgcn hun versleten. plunje
o,nde'r een 'clun gell'orrlen overjas uit betere tijr

len.

De mofgeï brak aan en solclaten braclrten een
homp brooc'l met wâterachtige ko,ffie.
Doorink kon nict cterr. Wat zou men nu ttte{
Irerrr tloen !
De gevanÉJenen moesten ilan in
s.taan en nâar deû Burg marcheeren.

Hier bracht men altijcl

Uit zijn bureel kon von

gelid

gaan

,1-e opgeëischten samen.
Schroe'der hen zien, en

genreten van ziin macht.
Da,ar hoolcle Doo'rink dat z.ij allen r,oor arbeid
na.ar 't fro'ut rnoesten. Hij vrocg een o,fficier te
lnogen spre{<etr, irraar tot nntrvoorcl kreeg hij het

ruu' bcvel rr S'chl'veigen. l
Vrouwen en kinderen, rneisies, griisaards vet-

zameklen zieh bij cle gevangenen.
Doo,rink zag plots tn'ee' zijncr kinclerlrens. Ze
rirrt1fl,-t-, claar harr<1 aarr hand, e'n zochten nrct
hrru b i1< naar vacler. 't Was de gcrvoonte, wa11neer c'le man o,f zooat 's artonds rrict thuis gelomeh it,as, 's morgens naar den Br.rtg te gâân om
tc o'nclerzoe,ken o,f cle I'ermiste bij de opgeëischfcl
storrd.

Doorirrk clrorre naar zijn lievelingen.
rr Vader I rr riepen ze. < Koni mee naar hnis.
)lcedet is veel zieker. n

t..a.a1cl

nantal persoÉen ge\tangen,zoncier te o'nder-

zoelicn

of het

rÂ7erk1oo,zen

walen of niet. Veel

zaï7ei ?.a""an aldus hirn latler of cen zwakken
bloe-le,t in,egsJcuren. i\'at kon nren <lan ande'r'q
<1ce,'ir rlpir ziclr te onclerrvetpen?
De otgcëischten toonclen zich moedig eî vooral rvilderr r,e aa!7 dcn bezetter berviizcn, dat ze

geilu,omgen to'egarren. Lrit c1e bees'tenrn'agcns klonl< luid de Vlaailsche feeurv, het rrdlksliecl of cle MarseilLaise. Men rviet'p briefjes op t1e
baan rirct cle r,voorilen a1s,: rr \\rij zu11et nool't teekenen r of rr \ltrJaien vlucht, a1à ge kunt, vrant in
Vlaancleren eischen cle Duitschers burgers op en
ze zu71en het hier ook doen. l
s,1ccht.q

Bn 't
Okto,ber
rnc

clut-rrde niet 1ang, of iret besluit van 3
rn'erd ootr< tot 't generâa1-go,uvei-ne-

19-1,6

rrt nitgebreid.

-
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L.-urert der opgeëis,chten

Zithiar iroe iict gtstlrict.Lrle te Bcrgcn (-\irtrrs)
(:r,tttQLving..
Ilctr 28" lriug i1:ral cen pialihricf

tlirvJelijl; lrlalr <ie no,odlottige tlag ztân ,
jrce r t{ailclirr Dcsgui-rr tri z)trt u'erkje
(( I,a Pris,c clcs déportés à Jlons e1l dêns la rérr

'

rrlljj bcvr:i tia'n Z.Ii. clen Irccr g,o:t\/c'1'1rctir'gelte'
r'aa1 mo,:ten :111e nranneliil<c int'oners cler ge'

Bergel, clic hun j?" j"ut orrerscirrecÏLn
hebben, ziclr rleir 1 6n )fovember, orlt 10 uur
's m,ll'.!.cns (nrritsche tijd), tc h-irn1-, gem.ccntel
nrê'elrte

lrrris, n:.nhieclen.
l{er dient voorzien vau de irlerititeitsbeu'iizen
t:n l<onttole-l<aartcn.
De nersonerr, <lie <1it bevel rriet eeiroorzamen,

stellen zich aar strorge straf bloot.
Ellie persoon, rl.ie zich rriet aar.rbie.dt, zâl ee1]rtotrili.+ als u'erkloo:rer'b,e,b ancleld worden. )
I?ergen' 2'1. ol<tÔ;bet
TïJTr*;r.r,"r. \r. orrrrst,
Oberst.

Daarb:ij hinq ncg eerr bericht, r,cor dc u'erklieilen. I)c'ten' rn,errl daar-in larrhevolcl celt vcrbintenis als vriie arbeiclers aan te gaan, om tc
verrnijclen, d,at ze rnet (cu'r:lcl n'cgÀei'oer,1 zo,u,1cn rvorderr.

D'en 16" Noriember nroest€ir alle hotels,, hertu l;offielrtrii:err qL<lôtLr hlijr cn.

bcrqerr

D'en dag vo,or r'len zoo angstiq verïracirtel

maakte <'le burgernees,ter jrekerrrl, r'lat zich niet te
Ninry bc!oefclcrr :ran te delrlcir ; (,lc alokter.q,, apothekers, onrder..r''ijzers,, lecraars, priestcrs,, geeste'liiken, aclvokaten, notarislcn, magisfraterr ; a1le
rlannen boverr 55 iaar e'n r]e zieken, r'lie niet in
staât lvaren zich te r:eflr'laatsen, r,vat uif een getrri-slhrift çan rjen rlcli{cr l,lijkeir nroest.
Ben benarru,ende s,temming hing in de s4a<1.
\{en u'as cnclcr clen inclml< dat een ramp over
7c}11.

e.rr r,,r:r-,1

tr:inen

e1r ..lroefhei(1 $,ekke11

"

sctrrijft rlc

:

BEVEL.

Rerqen hinp;

-"

gion.

'r

\!a$ oi.n ti rrur al ,r1,, l'ant ik nioest rnijn
trvintigjar:igefl zoon vergczelien. I)eze kwam bij
mijn eers,lcn oproell uit becl en l<1eec1<le zich snel.
\Irelrlra slocg het utlr vâlr verttek en de schei-,
clins:. 11< \\-oo1lale dari het dtoevig toonee'l bii, het
afscheid r.an kincl, clat moedig vertfok, en moeder, grootmoe'deî en zus,ters. Eenige oogenbliklien later \^rare'n we o -) s,traat, en grngen naar
l{irnr'. Mijn zoo,n vo,e'siie zich b j zijn rnakkers
ïan het kollege Saint"gtarrislasr, waar ze in groep
zollden vettrekkcn, onilcr leicling van den rektor.
Tk clroeg het vaiies met de uitrus,ting, door
nroe'ders hancl ingepakt. IIet $;âs een prachtige
\trIinterdag, helrler en ko,ucl, lra de rij van regenachtige en so'mbe're clageri.
Onclerr'r,e'qc tlacht ik over ile tragisclre toone€rr

11!

1en, <1ie zic\t dezen niorgeil in cluizcnclen gezinncn afgcsp,cclil iloesten hebben.

''

7)ooc1ra

ik op tie Groote -\{arkt kwam,

nicrkte ik groet),cn,

be-

zich naar cie â\ielluL" N;m-v
sp.ttec1r1en, lriet olt clcn rtrq <len zak leverts'miclc]e1.tt cn l<lerrltrert
Tesenovet het plein van Chalnp-de-Nlars s'loten solrlater dcn v,'eg af cn belettt:n ze t-1e r:rotlu./e1r

clier

tloor tc gaan.

r.r,eg :l,as allecu nog rtrii voor hen, die naar
rle J<ontrcle gi:rren en hrln verwantel,
Ze ku,arnen vâlr alle zijden iir groepen. Dc
larren lr,erileir cloo'r troeilelr belvaakt.
Tlvee li,agens s'tontlen :ran 't be'girr cler Avçnue
Ninry en cle 1ie'ilen van de f'Ialette-clu.Prisonnier
. verzaiucl.lcrr c1e zakken, die zich ops'tapelden olnnaâr de binrrctrplaats varr r1e ', Boti Crain l biij iiet
statio'n vân Nimy gevoerr.l te wo'rden.
ldaa.nriate men vo'rclercie', had men den pijnli;-

Ile

-970ken indruk, elat het uit was nret de persoo,nliike
vrijheid.
Officiererr liepen o,r'er den voortraanrsteri toegangs\ileg eil riêpe1l l.run bcvelen op schorrerr
toon. Ik zag er een, die er als eeu rvoedencle gek
titzag en naar cle groepen liep nret een stok in
cle han<1 ; hii stontte iecle,r weg, zijn soklaten en
de voo,rbiigangers, clie hem o,ntvluchtten, gelijk
nren voor een hollend paarcl do,et.
De markt voor het staclhuis van Nirnv stonrl

'rroil so claten, tlie bwel kregen hun wapetrs te
laden, rvat geschieclcle in tegenwo,orcligheicl der
cluizenc.len lnannen, rrerzamcld orn jraar cle kon-

trole te gaan.
Welclra verltailt

ik

r,an toes,chotrq,ers, clat ze
munitie naar de statie

trti'ee r-nachinc,geweren. en

r,an Nim]'ha<ltlen zien brengen.
Volgens clet aanblik $:âreî daar zeven to,t acht

cluizerrl Bergenaars. D'e solrlatcn gebolèn hurr

zich langs de huizen te scharen eu toen zag men
van het stailhuis tot aan het
centrum-karraâl, waar de menigte zich in twee
takken ve,rrieel<1e, ee'n tot aan llo,ulin cle Nirny
en cle anclcre langs clel oever naar l"Iaisières.
De brue over het kanaal was gedraaid.
fntusschen le,e,cl men hevi.ge kourle in <1en
ee.n menschenmâs,sâ

bitteren Oostenwind. fk voncl clc groep van
Saint-Stanis,las met P. Godschalk, die:de studenten.beschermcle .
Om een uur narniddag girrgen

zrj naar de kon-

tro e.. Tk_wachfte af, of mljn zoon terugkee.ren
2,o11. 't Warerr oogenblikken van spanning. nond
mlt stonden even angstige r,a<1ers,, clie telkens
vroegen:
<

Denkt ge clat rnen ze zal

Wij

ho,uden ? D

bemoedigclen eli<ander. \tr/at zouclen ze
cloen met sttrclenten, niet in 't minst aan hanclenarbeid gewooll en \4raarvan cle meesten nog knaperr waren

?

En de rekto,r bracht hen tetug.
Jle burgeme,ester van Bergen, Jean I,escarts, de
schepenen Maistriau en Save en clc sekretaris
Taloupe waren eùen voo,r negen uur pe,r rijtuig
gekomen. Ook cle senatoren-en afgevaarcligde;
rvaren claar sn kwarnen rle kontrole hiiu.orren.
fn wat bestond die kontrole? Daar stôncl een
offr'cier. N4et eer oogopslag mons,te,rcle hii de
mâllnen en riep dan : links of re,chts.
Die links gingen, kwamerr vo,or een ancleren
clienaar cles keizep, er \\,eet rvas het : links o,f
rechts.

. Zij', tlie links moesten.

r,r.arcn opgeëischt. De

reclrtschen rnochtel he'engaarr,
ze met
"oodto
cenige hcjnilerclen waren. So1<,laten
ornringden
hen en lEidclelt z.e totbij cle kcrli van Nimy;-hier
schreeuwde een sergeant : rr \/ootuit naàr tsergen I Hier rriet blijven hangcu o,f cle trein is daar.
en ge kunt vertrekken ! l

De vrijgestelden lieten zich clit natuurlijk
tweemaal zeggell. 't \\/arerr lieclen uit ailc

.qe,en

rangen clet burgers, go,ed geklc,e<l, rnet een hoed
op ell eerr overjas aan.
Even voor tien uur, zag lk c1e eerste groep

Bergenaars,

die

r.1oor

rle kontrole

vcroordeelcl

waren, een ÔnjuiSte naanr, rlaaf ure1l niet knntroleertle.

Deze gro,ep zag er hee'l anclers rtit clan <le rrori't waren mânnen rne't klâkken, armoedig geklee'cl, en met groote s,choenen met nagels.
De soldaten stelclen ze op in rijen van vier en
dmrirrgde'n hen ; een oncler^o,fficier stelde zich
aarr 't1loof<l en clan op weg naar 't station.

ge,

Ik zag ze met rlroevig hart vertreliken; zij
gingen verslagen heen, so,mmigen wuifclen nog
met de klak of zo,n<len ons een laatsten groet
rnet de hancl; zij schenen gelaten voo'r het clreice1ls

gencl geureltl.

Aan het statioll sloo't men hen in een trein. fn.gclaclen en dadelijk vertrekken ! Om twee uur
re,ell alclus het eerste kontingent heen.
\\tervers l\'aren nog langs cle waggons gegââIr
onr cleze drvangarbeiclers,, clie veroo,rcleelcl warelr
zonrler 't minst rnislaan te hebbetr, te bewegen
cen rverkkontrâkt te teekenen: doch deze \"alschc
en schandelijke slavenu'ervets liepen overal een

weigering oip, waatover
zich inrn'endig verheugden

c1e

Duitsche

so:lr1aten

:

D"ie solclaten hadclerr trou$'er1s reeds voo( de
c1e butgcrs gezegd : rr niet teekenen,
rriet teekenen ! l
Het gemeentelrcstutrr liet aan elken banneling
vijf mark, e,e1r pâar s,choenen en een pak beschuit
geven. En liefdatligc perso,nen zorgclen voor eet-

r" ''trole to,t

uralen voor het verttek.
Aan den ingang der avenue Nimy stonclen derr
g'anschen clag vro,ttuten, in betlwang gehouclert
rloo,r rle genclarmen. Z-ij wachtten op nieuns et
tcllicns klonk aau terugkeerenden de vrâag:
rr Hebt gii mijn man, miin zoo'n, mijn broer

niet gezien ? l
De genclan'net jo,egen clan hun paarden in

c1e

rnassa en drer;qr rlc vtouwen naar cle statl tetrE. ri
Och, 't \vas 1'lo,g mâât een voorsDeil. We zullel

blik in Bergen silaan, rveet gelcicl door t.len heet Desguin.
rrOp Zonrlae 15 April 1917, orn,[ uttr's namirlclags krceg il< bezoek van een politieagent ;
hii rvas gesttlllrd door clen burqerneester om me
op te toepen tot een zitting vau <lcu F emeentc'
r'aac1, clie spoec.leischettl rvas en om 4 1/2 uur tct
zijncn huize gefiorrtlen wercl.
De burgemeester had een bericht ontvangen,
<lat r1e stacl voor n{aanclag 76'4'17, o,ni 12 uur 30;
zes honclercl werklierlen leveren moest in de ruitcrijkazerne. Deze werkliederr mochten tot alle
beroepen behooren. fn cle cerste plâats s,choolkinrleren van 17 jaar af , eigenaars rrarr kleine huizen
en hcrber"gen, ke11ners, bediclrrlcrr, knechien.
Allen moesten in bezit zijn van \trrârrne kleererr
c;n sterke schoenen, en 't u'as aanbcrrelensiqraarrliq' lerrens;r-nitldelen mee te bretqcn. Zoo c]e stad
rveig-erc1e aan rlezsn eisch te volrlocn, moe'st ze
1.cO.C{)0 mark boete betalen.
De gemeenteraacl besloot ecn wei.qeren<l â1r t
rvoorrl te zender-r.
De urajoor, clie tleze afschurr,elijke slavenjacirt
bestuurde, zekere Zeschatr, liet nu dezen plakur1 een nieur,r,et

lrrief rritharrqetr

:

\roor clkcn o,trtlrreketrclen mau za1 rle stad eerr
boete betalen, die tot 300 mark gaan kan, en bor'enelien zal rle burger, elie het bevel niet opvo155t,
rr

-971met een boete tot 2(X) nrark of gevangetris tot
viif nraandeî gestrâft u/orcl€rr. ))
De burgers moestelt lveer ter koutrole.i\4en zag
c1e kazerne gaarr.
Door r1e ramen van cleftige hrrizen sloegen offiveel knapen met hun vacler naat

het scho,uurspel gâde en
lachten en schertsten.
Frr de
lue <1es Trr.ileries. stôncl ee.n clichte me'\Ielen
nigte.
weencletr reerls. Alle straten \4/aren
cloo,r solclaten afges o,ten, rlie de nieuwsgierigen
r.,6'1 6lç baionet oD tt .qe$reer terugclreven. Ook
chargeerden nriters e1 in de bc.rveging, clie dan
ontsto'rrc1, qeraakten vrollwen err kinderen ondcr
cieren rne't vro'uwen

r'lerr tzoet.

Orl half

i"

11g

negen $/aren r1e jonge marrnen aIle.n

ft27p1ng.

En c1e menigte wachtte maar irr cle sneeurv,
die nu bego,n te vallerr. \\rat al arres,t i1r 't hart
van veel ouclers, over u'ier kinrleret daar binnen
beslis,t rverd. Men traopelde claar in het slijk tot
rlrie rrur. ))

\Ilelclra r vervo,l gt tl e I r eer Desgui n, lriens zoolr
ooik binnen \Àras, ( zagen \r'e soldatelt de rangerr
breken. Ifet nras geclaan. De raeniqte ging langzaam heer. Onze kirrderer.r keer<1en niet terug.
rr

Ze waren voortâan <1e slarten rler barbaren. en
voor hoe lanq, I'oof vi.'elke bes,ternming en voor
ir elk werk !
'We
moesten clat nrl thrris saan ve,rtelleït. In
alle families tvârell het toone,elen van ll'anhoop
en verolrtwaardiring.
Orrer de stacl hine

<1e

rouu'. \feirlen tloor

de

c'eheirne Duitsçhe politie als soionnen gebruikt,

iubeklen.

Welk e'en nacht in rlo c'efroffen fanrilies. eerr
rracht van anqst] \/at1 (lrocfheicl et zielcpiin I

Reerjs hij cle scirenrerirrg begaven zich talriikc
lierlen haas,tiq naar cle kazerne. De toe.qan.qer.r
rryerclen doo,r so'lc1atet beu'aakt. Een hoop rtro'u\rren stond aan tle Doort te lachen en met de
solr'laten te schertsqr eî qerlurenale <Je drie c1agen, die nog \ro.or het r,'crtrek verliepen, gebeur-

bo,uvrr. Door een list kon de heer Derguin bij zijn
z0on gefaken.
r< Zeshonderci ionge ruanttell \ryarel1 itl t$ree zalen oirdergebracht.
Derans,els lagen op clen vloer, De opge'ëischterr
iagen op het stroo,, zaten op clen groucl, lazeti

bladen, rookten, aten of clronken. X{en sprak,
rie1r, zong, lachte.
rr Dit is mijn be'd, r zei mijn zoon, en irij wees
rraar trtee bosseu stroo.
I{et moraal van de jongens was goe'ci.
Officiercn ku'auren claar met meisjes aan nie
ze he t schourvsçel toonclen. En aan cle cleur
n,achtten eerlijke rnoetlers te vergcefs op het
oogenblik om hun zonen te zien.>t
tr Ik moest heen gaan r vertélt de hcer Desguin. ti Ik o'mhelsrie mijn jo'ngen , en zei:
t \\'i.j 11,c1sy1 noch wanue€r, 11o'ch rvaarlteen ge
vcrtrckt, ik zal beproeven terug te keeren, maat
als ik u nie't meer zie, dat Goil u geleide en terllg
brenge.

Ik

r,

zag hem niet meer. Den volgendetr dug
L)on<lerclag * was het 't zelfde schauclaal voot
cie kazerne en stonclen claar clezelfde cleernen, die
tle gunsten cler o,versten zochten.
De moeciers claarentegen konden het hek niet
naf,eren. Een menigte van treffelijke verwanten
declel ve'rgeefsche pogingen om bij hun geliefilcu te kornen. De officie,ren iraddel slechts aantlacht voor cle bijzo,ndere soort. 't Was een walgingrvekkend'schouwspel.

's Avoncls vernamen we, dat het vertrek der
clwangarbeiclers op B uur 's rno,rgens was bepaald.
I)e gcrrangenen wer<leu orn 3 uut gervckt. Om
iralf acirt vcrlieten ze de kaze,rng en .stapten
rloor cle me cles Arqucbus,iers en o,ve,r cle lanen.

Voorop gingen de jongens van 17 jaar, toch
voorafgegaan door soldaten met piekot en bajonetten. Deze kinderEn ï/aren gebukt onder hun
pakken. D,an volgden <le ouderen.

Iic bevolking l<eek uit

c1e

ve'rte op

<1e

hoogten

c'ler claar ntare sc'hartr'lalen.

van de Mont-c1u-Pax, c1e Grand Quievroy en de
Cras }Ioncrea.u. De helling hing vo1 menschen-

ste

trossen.

I)e ge.rranqenen z,alen in r'le slaaDzalen r'ler eetverrlicning.Ze s'lienen er op s,troo.Voor 't meerendeel waren het strrrlerrten rtân rle universiteiten, de miinschodl. 11e Sirrt-T.rrknss,cboo:1. clc
Tezuiten en an<lete gsrcticlrte,n, _alsooil< athenerrnr
en mirldelhate schooil. 7.n v.'qreû r'nrr 'l ? tot.22
jaar ouc1. Bii hen bevonclerr zich vercler mannen
\ran 30 tot 45 iaar; handelaars,, herbergiers, kappers,kleermakers, s,choenmakers, enz.
En allen werden bewaakt cloo,r sdlclaten,baionet

tt geweet.
Door de ïâmefl konclen r'le studenten

o,D

to'ch

lrriefies wemen, en vroegen claarin le,vens,n:ridclelen en kleecleren.
l'[oe,1g1g s.neldêî nââr de kazerne met pakjes

*n

flaar de dwangarbeiclers ma(cheerden fier en
hun toclrt \tras een triomf
trrt rratio,naal gevoel bars,tte los eu eet.t ovatie
brak 1os voo,r de slachto,ffers, terwijl de beulen
uitgejouwcl werden.
.

rr

feve de Ko,ning ! Leven de Bc'lgert !

Leve

Rcrger ! Eere aan hen ! Schande vool l)tlitschlancl ! \{reg rnet detr Keizer !l
n{en .schreeuwde het uit en zong nationale
iiederen. De officieren warfll trleek van \Ioede.
l{uiters chargeerclen cle menigte, rnaar luider
klonket rie lrrotestaties, so'ldaten schenen beschaamd ovef hun ro1.

.6lr1ater.r beste'lde.rr die.

Bergen lag rlaar als irr een stemminq van Aller-

't.ieler. Alleen cle officierer vervrrklet
lrgrr

11111

zrvare stetnmen.

<le

straten

De gwangenen in de kazerne verloren echter
clen moed niet. Ze zon.qen de Brabanço,nne, Vers
1'Avenir, Doudou, de Marseillaise. l
\'-a,lels en moe<lers .çtonclea tlren voor het ge-

I)e str"rtlerrten en anclere opgeëischtel vertro <ken. Waarheel? Ifa, cle ouclers r,'etkeerclen ntt
tlâârover in o,nrust Geruchten deden weer cie
ro,ncle, maar met1 'vernaûr geen betrour,vbaar
rrieuu's.

Ongeruste nroeders gingen cnn irrlichtingen
naar (ie konuranclantur. waar c1e Duitschers hen

lnen
\Taar
'lr

uit ,le fabriek

B

I5t

) t'erklietlen

aa1llc.

'lc -i)uicr,rairr ook gcbeultlen oulnsten. Vart
ovcral clczclfde hc'richte11 tlit !'lanieries', Paturagcs, llour, 1.)gnn55intics en nog vclc atrclcrc clot lrelr vâ1r Zuiclclijk 13elgië. FIet r,e-rvocr geschicrltlc ook hicr hoofrlzalielijk in veewage{ts'.
\\'ij ovettlri.ivcrr niet in 't miitst, a1s u,e zeg-

gcl, dat r1e droc'fircrri

crr u'anhcop o,trclcr het Be1giscirc volk zee'r groot $ias cn cl-at cr slcchts éérr

kl:rcht uit

natic oprees, cleze:
e,n nelltrâlc staten toch
schrijve err prâtesteere tegcn dit schancicii.ik
c1e

<I)at inen in p.calliccrci€

ourecht, opdat Atrrr:rika zijn irir,locrl gebruikc
ef ee1l eintl aatr te makcrt. rr
jiarrlilaal ller.cier irad tcgct lrct scharrdeliiii

o1r1
:i :

.,

r':r

tsiuis.ltruik gcprote'stcercl.

Na .gotrvcrnctrr--gcncraal r,ori Ili:rsing \r-as, ()l)
11:rt oogcnblili, tlc voorna:rntstc f)uitsche overhcicls,petsoon in llc1giô, ira.roir vorr rlcr Larrcketr.
chcf varr r'lc politicl<e afrleeling tc I}us'sei. Aarr
lrcnr liet darr ook rlc I{arclirraa'l van llecheleir cen
afschrift get,orr.lcrr van zijn protcst gericht tot
qo,l1\'c1'nc1lr-getrc,t'r;li lcri lliss'irtg, alsntcilc rlit
j'.g, lcirlt n,l sclrri.ivrlrr'
.\artsbisdortr llcche1cn.

l'ltcltclr-tr, dett l!i" Olito,l-rer

llijlhcc'r: tlc
I)c o1rgcëisclrte S. H.r'arr

-\lr.rusct't-rrr.

{,lr nl\\'c rvijzc vcrjoegerr.

)Ien wist hoe 11e clonlpelaars hcengegaau rvarin. O1u 10 urrr verttok cle treirr, rr.ret be'hoorlijke
e1l \ref\var1nt1c 'rvageirs. Het prrbliek r,r,uifde Ûrct
zakdoeken.
.-,/i',,cr

I)e
Ën

lc lloi I A bas ie's Beelies ! l
ricp nog altii<l rroort.

r.ner-ripitc

tot Quicrrrain z.ag merr clezelfcle
langs <1e lijn.
Van tetitgl<ccrerrrlc Revarlgcltcrt ltoor,le tttt tt
rlan, clat clc gerlcpotteci:rlen nâztr Do'uâi gervôerd
waren, varrdaaf naar rterschillencle p[nte11 mocsonde,rrçege

too.qee'1e1r

tcn vertrekkerr. in barakken logeerclen

e1r z\va-

ren arbeicl verrichtten.
Over clien clwangarbeicl sprelien we $/eldra
uitrroeriE, ilraar nt1 hcpalcn we ons nog tot dc
nneiscllin qcrr zc'lf

.

Wij zien hicruit clat de b€zetter zich niet nre'cr
bctlaalile tot wcrkloo'zen. Hii eischte allerlEi jo'ngelingen en n1annen'op.

l'c Rinche o,.ln. sins. hct ook gen'c1dig .toc.
Schoenmakers, kle'enlakers en alldere vaklieden
\À,rerdEn er \veggevoerd.
Rii het rrertrek har1rlen cr ollstooties p1ââts.
\irourn"'cn soro,llgell .zelfs on c'len trein, klemclerr
7ich a3n de ura.qgons vâSt en 5loegerr cn stamptett
naâ,r de l)uitsche' so'ldaten. Ëirrclelijk'ko'nclen z.ii
verwijdercl lrtotden en de treil vertrok. Vroutl'en
, en kinderen kee'rCeir lteenend naal' huis terug elt
ook te Binche beerscl.rte diepe trerrrnis en vreeseliike onzeke'rheid. Dat het niet alleEn om werk7o<men te <1oen is, hleek ve(der te I,a T,ouvière,

191(1,

Raron,

lk lieb cle ccr ttan Zijnc Iixcellerrtic llarclr I'otr
Bissing e'crr lrricf te docu to'cl<otttctt' 11'11311'211 ik
t'crr afschr.i lt insltrit.
Zoo menig..tnaal heeft mijrtirecr c1c .gonrtetnetlr'
plcncraal, zelfs irr het oper-rlraar, ziin rvil te kerl
lrer1 gegcvcn orlt ce1l aanz.ienliil' gerlecltc zTincr
zorgell tc bcs,teclen aan t1c belartgetr rtan het bezctte 1anr1 ; zoo tliku'ijls hebt u zelf , I'Iijnheer de
Raton, ilcn wensch berrestigc.l tler f)uitsrhe ovetheclen om, oncler iret re$ent cler bczetting, clen
s:taat rrarr oorloq' c.lcr ec'rste dagcn n.iet te bestendieeir, clat ili riict kan geloor,ctt aatt r.le tt:tvoerinil.
r'i er vcro'rd errin gr:n rr'a anrtecl c ttrt' G ottvernetl e'ut
<1e r,verklierlerr bedrcir."t. dic', tcgc:tr 1t.,t"t 1f il crn
11:rr1lç, 11s urerl<looshei<l ten proo,i viclen.
Ik iro'on dat II bii c1e hoogere ot'erlteden al
t

uruen inrrloe11 zult aatm'enclcn oru zulketlaanslag

tc toorkotnen.

En sûreek o,trs rrict, biil ik II, vatr cle nooclzakelijl;trcicl r'le o.,tretrbate ortle tc besclreimen of clen

las,t tler olicttlrat-c liefclaclighcitl te verrninclerett.
Slraar ons dc'zc lritl.ere spotternii. IJ weet rn'el,
rlat't1e openbare orcle niet.herlleigd worclt en clat,
irrrlicrr zii in gevaar rterkeercle, alleu clie eenigen
zcrlelijken of Iiurgerlijken irrvloerl l<irnnen uito,efenen, Lr spontaan kracht<lac1ige hulp zo'uden b eclen. D,e werkloozett l<otren nict terr 1u51s 1'2n r1e

olienbare lief.la.lieheir]. ; rjet uit uvre financiën
r-.'orrlt hnn cle onclerstertning verschaft.
Oorcleel of liet niet et'enzeer irr het belang is
van Duitschlancl a1s in ons belang, .clat de verbintcnissen aângegâan rloor ture'e booggeplaatste
personcn \Ian 11\v I{eizerrijir geëerbiedl'gt1 u'or(

lcll

-

fk- r'ertroitu' <lal r.nijne frosilrqeu

bij ]Iijnheer

rlen go,uveme'ur-.qe11eraâ1 en bij U, niet verkeerd
rritgelegcl of misketd zullen n'oiden en bi<1 II,

*9?goverhandigcle rrrii z.r,rttt[er aatT.elgn, ottrler' attrlere verklaringen, ook rleze :
rr Dc jorrgelirrgen bchocven. gcenszins te vree'
zen lJL1ar iluit,.chlarrd r,'ervoercl te r'\rorclen, no,clr
()1rr cr i11 het lrEe r irrge'lijfc'l te u'orclen, noch onl
ci' drvan.qarbcirl te verrichten. l
Dcze gcsclii'crell clt trl'-lutteelicnr.ic lerklaring
rrrt..i otiettlijli ,ttrtgt,lecl,l aarr rlc gcestelijken eir
de gcloorrigeu (ier provincie Antwerpen, zoo.als
1-r,'I)xcellcutic er ziclr ran kan o,vertuigen, door
lrct hicrhii irgc-slotcn tlokurncnt rrarr 16 Oktober
llt1-1,.1o, in allr kctlien \1-crd \:oo.rgelezen.
2,orilira u\À \'oorgallgcr, u'i.i1en de Baro'n votr
tlcr {}oitz, t', l}russci \\'as aarlgetomen, hacl ik cie
ccr riij bij hcnr azrn te rueldcn e1r vroeg ik hem,
tlnt hii de r,rraarborgerr, nrii ,-1<;or generaal von
Ilucne r,ooL tl,c pt-ovincie Atrtn'etpen geschoni.:r. rr, 1-311 i;racirt zon u,i11en bcpaleu. voor het geelrr

.

ire

cic lzurci cn zorrtic'L bcperking van tijd.
-'rli j rrli e,er

r'lc go u vei neirr - gen craal behic'ld nuj n
olr hct rustig tc o'nclcrzocken.

vc'1-zoclisclrrift,

ilii

I'r'as zor-. lrek'ei'tl,

's anderendaags zelf naar

Jlcclrclerr te iioi-ncn orn nrij zijrr tocsternming tc
i.tcngcn en irr iriiz-iin viirr tu'ee atliucianten e1r vâ11

niiirr partikuiiercri sekrctaris, Lrevestigdc hij mij
rlc bcloftc, clat rie vrijheid <1cr llelgischc burgers
^rut rlricrligrl zou w,rrtlerr.
l)usdanige rterbirrtenisserr in tn'ijTe1 tre <ken,
belecciiging gc1\:cest voôr' c1e perrso,nen,
die ze onderschrer.cn haildeu, en ik r,verlite bijgclolg rnet al r.te or crtLligilrgslniclclelen rvaarover i1i
stcecls beschilite, orn cle aanhouclentle onrust der
i,ctro <ken fanrilic's te bcdatenr
\\;Él1e eene

IIct

rritgcnelgt:l11e liclraalll \ra1t
I I ouscron.

f). J, rjan

En zie, nu onttreki uw go,uvernement aan hun

l,Iiirrhecr

llar"orr, tc tr'jlleir aalrvaaLcien r.le betiii ging urijrrcr- bij zonclere achting.
<1c

{ri.g..) D. J. Karrlinrial -\lercier.
r\artsbisschop vatl l\le'chelctr.

't',ithie; clc lxicl varr kardinaal Nlercier.
.llecheien, 19 Oktober 1916:

.\iiirrhccr

Itort

t1e

gouvelneur-geleraal,

na de or.crgar.c varr Àntwerpcr, i'rcreg de

hevoli<irrg brriten zidn
zo,u gewo,rtlen varr

zeli van angst, wat

er

l3elgen, clie rien ieeftijcl hadrlerr om clc rvapeus te clragen of to,t dien leeftijcl
zo,uden ko,nien r,oôr liet eincle der bezetting.
De vaclers en rnoetleLs sneekten nij zoo zeet
orl tnss,chenkomst, clat ik llijrrheer den gouverc1e

ucur vatl r\ntl'er1ren, llarol von Huene,

,

gil-rg

,tt11e{vragen.

Dcze \r,as s.ehvillencl gelroeg orn mij gerust te
stellcn. Niettentin liep te .i\ntwerpen iret gerucht,
rlat te Lrrik, te Namen.en te Charleroi, jongelinge1l warclt aangehouclerl en met gewelcl naaf

i)uitschlanrl gel'oerd.

Ik verzocht dus beleefcl llijnheer den gouverllcrllr volr -Eluene om scirriftelijke bevestiging van

irctgcen bij mij reecls moncleling had gewâarlrorgd; clat niets dergelijks te Antwerpen zelr

gt be urett

.

Aanstouds antwoorcl<le lrij rnii, dat 11e gemcirtett oiitirctit tle tr-egvocliu.\Lu 'r1lgL.{rult, i w'alri11

l'amilies werklieden, die zonder het te willeu, de
rverkloosheid ten prooi zijn gevallen, verrii'ijdert
heu nret ge"iveld van hun vro,uw en voert hen weg
naar het lanrl van i1e'n vijand. Talrijke werkiiedcn hebbeu reecis dit ongeluklrig iot ondergaan;
nog meçrcleren voelen zich cloor dezelfde geweld,1aclen bedreigd.
In naam cler onschendbaarheid van de woniu-

ger el1 aer vrijheicl vauciellarbeidder Belgische
burgers; in naam cler onschendbaarheid van cie gezliliicri ; r n llaam clcr zedelijke belangen, die door
hct legieru van de deportatie in gevaar zouden
gcbracht wo'r(len; ip naam van het gegeven
woorcl varl clen gouverneur der provincie Ant-

wcrpern en van clen go'uverneur-generaal, den on-

ruicklellijken vcrtegenwoordiger van het hoogste
gczag in het ll'uitsche keizerrijk, verzo,ek ik eerbiedig Uwe Excelientie de verorcieningen tot
dwangarbeid en deportatie van de Belgische
u'erklieden afgekondigd, te willen intrekken en
c1e reecls weggevoercle burgers naar hun haardsteclen te laten terugkeeren.
LTrv Excetlentie zal begiijpen hoe zwaa,f mij
c1e last zou wege11 der verantwoordelijkheid, dien
ik zou te tlragcn hebberi tegenover cle gezinnen,
iiriien iret vetirctit'en, ilat zij II, cloor mijn tusschenliornst. en oir mijlr aâur'lrirtgen hebben ges,-:lrorrkeir, op 7.oo,iroevigc wijze wercl teleurgestelcl.

'l i'ots al1es, lioucl
I zal gL bulrl trlr.

.rit

ik mii

ovcrtrrigd, iiat zitlks

*914Aanvaarci, nrijnheer de gouveTtteiit gctreLaal,

. ,- bctuiging mijner ware hoogachting.
D. J. Kardinaal ÙIercier.

Aartsbisschop van llechelen.
Aan Zijne Excellentie Baton von Bissing,
Go,uverneur-Generaal te Brussel.

Nlaar diezelfde von Huene \'vas nog te Àntwer-

pen en daar onderteekeucle hij een plakbrief,

hij aankoncligcle, dat cle r,r'erklieden, clie
niet vrijwillig voor arbeicl o,pks'anien, gcc{eportcertl zottden norclen.
Zij moesten zich clan aatr clc Zuicistatie aan'

rvaarin

rrrelderr.

Volksvertegenrvoordigers

en

aigevaardigclert

-

glng vatl België. Nijverheici, handel, laurlbouw
onoergingen hetzelfde 1ot cn c1ee1clen dezelfcle
l-'eproevirigen.

. 't Voo,rtdurend

weghaleu van macirines, grond-

en uitputting
van de oninisbare bevoorrading, de dwang om
icontraktEn te vernietigen en ko'ntraktprijzen, het
opleggen van rlitvo'errechten, verbod van uitvoer, verpiicirting ten dieuste der Duitsche walreneri te werken, dwangbeheer ; ziedaar slagen,
die ons iti clie trl,-ee jaar troifen en waaronder we
rru bczrr ijken.
stoÏl-en en pto'cluktie, beperking

Zoo kr'vam cle werkioosireicl.

l

Het protest toont dan aan, hoe cic clnciersteuning vau lverkloozen een partrkuliere zaak was

van Àntwerpen zonclel hem ooli ecl protest. Zij
n'ezenhierinopcle schencling cler Haagscire ko rvcntie, dan herirmertiel ze evtllc,: lls aatr zi jtr'
vcrklaringerr in Oiitober. i9i I Lil aalr L.t stttlr
voor generaal Terwisga, oppclbevciiiebbcr .r'arr
het Nederlandsch velclleger, waarin cle Duitsche
overheid betoo,gcle, clat cle vluchtelingen verlig
konden terugkeeren.
I)e heer ;\Iagnette, sc11ato.r van I,uik en grootmeester cler Belgisclre vrijrnctsclaars, richtte een
brief to,t cle D,uits,che vrijnretselaars om cle cleportatic aarr te klagerr.
Den 9" November schreven 45 staatsministers,
senatoren en afgevaardigden en de ireer Janssen,
in naani der bestendige dqrutatie van Brabant,
een clergelijken protest-brief aan von tsissing.
Het llruss,elsch schepenkollege woeg over die
ge'beurteirisscû een rechtskuntlig betoog aan derr
hccr iiijs, bekend om zijn kennis van rechtzaken, verdrag'en, ellz. I)'eze bewees uit de Haag'
sclte korrtc'ntie en kouferenties, dat een bezettenrle nracirt cie rechten cler bezette bevolking eerbie-

en de Duitsche o,verireici clre aangnjperruvil, onr
rirvangarbeid op te leggeu.
(,\Laar is het wel werkloosheid bc,strijcien, wat
nren beoogt? ) vroegen de onclerteckenaars.
tuDe plakkaten in veel p'iaatsen varr 't etappeugebiccl laten niet toe, zuiks te gelot-rvcn.Zij ger,eu
.te verstaan, dat men voor aiies aau (le Durtscire
proc'luktie lverkkrachte[ leveren wil. Ze stellen
een scheiding tusschen vrijwillige arbeiriers etr
hen, die men aan hun gezin ontrukt. Ze bedreigen clezen, laatsten met onmerischelijke straTfen,
als ze weigeren, de werken van den vijand cloor
irun ciicnsten te bevorderen.

<iigen moet.

rien.

Dit stuk wercl bij het pro'test cler staatsminis-

tcts gevoegci.

De Belgische nijveraars bleven evenmin achterrvege en stuurden insgelijks een brief.
Het prot€st .was gericht tot den go'uverneurgeneraal.
Het stuii \\'ees op de beloften der bezettende
macht, het normale ieven te herstelien en ver-

klaartie o.m.:
rt De Belgen, clie v66r den inval gevlucht waren, werclen aaîgezet door formeele beloften van
eerbiediging en beveiliging cier petsoonlijke vrijheid, terug te keererr.
Ile ilir.rsies vçrdwenen rvelclra. Nlaatregelen iu
de bureelen van den hoofdkwartieflreestet genomen, lieten aan hande,laa.rs toe als meesters in
o,nze fabrieken te clringen En er materiaal op te
eischen.

Verscheiclenen van o,ns hadden hiero,ver met

u een onrieriroud en [Jw Excellentie kaimeerde
hun onrust door te verzekerelr, dat het hier.
slechts uitzo,nderiugen betro,f en er aan de bekendgemaakte buitenspo,righeden een einde zou
gesteld word€n.
ïVeldra moesten we ervaren, dâ.t een wil, hoo.

ger cian <lie van Uw Excellentie, een ancler doel
beoogde. En we zagen niet de herleving der za'

kbn, rnaar de o,ngennriige akonomische vernieti-

\\:crkenden worden als werkloozen gedeporcn er zijn gevallen, waarin werkloo,sheici
kunstniatig verwekt werd. l
De tselgische magistratuur zei in haar protest-.
bricf aan <ien go,uverneur-generaal ;
<Deze maatregelbrengtonsterug naar den tijd,
toen ric vijanclelijke o,verwinnaar de o,verwo,nnen
voikeren mee,voercle en to,t slaveruij veroordeelcle. I)wangarbeid is een stral voor zware misdate,erd

l

ivlaar wat stoo,rde von Bissing zich aan al die
brieveu? I{ij antwoordde aan kardinaal r\lercier,
cat tic wegvo,ering een welciaad was voo,r Belgiè.
i)e beze,tting duurde langer clan von lluene o.i vo,n
cier Goltz hadden kunnen voorzien. Hij wees op
de Jrouciing van Franscheu en Eugelschen, die
alle Duitsche onderdanen van 1? tot 50 jaar van
de schepen haaldeu en in koncentratie-kampen
opslo,ten.

/eel tselgiscire jongelingen. waren de greus
ove'rgevlucht en zulks ware reeds een voldoende
re<ien om alle weerbare mennen in lçsmpen samen te brengen, beweerde de gouverneur.
D,uitschland deed het niet er! deze deportatre
trad feitelijk met cien oo,rlog niets te maken, maar
vond haar aauleicling in ekonomische en sociale
toestanden; aldus trachtte von Bissing de schande,lijke wegvo,ering goed te praten.
Hij verzekerde, dat helderziende tseigen hem
reeds in 1915, wezen op de noodlo'ttige gevolgen
van ouclersteirning en ledigheid, en hoe later de
zware schuld van al dèn onderstand op België's
herleving drukken zou. Dan zouclen de geschoolrit n'erkiiecien door gernis aan arbeid hun belirvaamheid veriiezen. DrT'ang werd maar toegepast voor herr, ciie rveigerclen geschikt werk te
irattvaardeu.

Van medewotking aan oorlogtdoeleinden was

-vtoL
v<ristrekt geetr sprake, loog r'otr Bissing. Zii, cTie
vriju'iliig naar Duitschland giugeû, verdienclen
rlaat loonen, zoo,als ze in België nooit gekregen
lrail,len. Zij dompelclen niet nreer in de ellende,
nraat verhieven erziclt uit evenalshuu gezin. Velen zouclen hun voorbeel<i lvillerr volgen, ntaat
rlrrrftlen niet,oncler clen clruk <lie op hetr ttitgcoc
lerrtl ll'erJ. l)e strerrge ntaatregclcu kr''ameu cltts
rroor tekeniug van ltetr, tlie rlit vetzet aaltûioe-

rliqtlen.
lirrgelaucls blokiiatle z.ottclclilc l)uitsciriatrtl cn
België af. Deze landerr urocsteit szrlnen het eveu-

wicht herstellen. Hicr uarcti hott,ierclciuizcrtiietr
u,erkloozeu en in l)ttitscltlatrcl ku,arn meir arulclt
tc kort. \'oor het gctrtcettschappeiijk bclartg u'as
lrct clus noo,clig l3elgischc l;urgcts $n's aarr tlcrt
arbeirl te steileu. Tot Iingelarrcl titoesi tttcrr r1e
r.'crlrri jter-L

richten.

Zoo ltii11cle hct antlvoottl aatr tlerr
riic ti:rrr iiet volgencle scitreef

k:tr<1inaa1,

:

i\artsbisdom llechelen.
llechelerr, <lcn 1()" No,vember

lliinlieer

Ili

cle Gouvernerlr-G c'neraal,

mij in, om gccrl uitclrukking te geveu
aan cle ge,voelens, clie in mij gewekt zijn door cien
brief (1,10051) van Urve Excellentie, in atrt-

'woord op iret schrijven, clat ik den 19" Oktober
cle eer had to't U te richten over de lvegvoe'ring

rlcr < werkloozen. ))
f,Iet droefheid irr het irart herinnerde ik mij
I ct sooril, dat Uwe [xceilentie, nadruk leggend
op iedere lettergreep, mij tocsprak bij Uwe aankomst te Brussel : rr Ik hoop, tlat o,nze betrekkinrlcir ccrlijk zu11en zijn.... fk heb to,t taak gekregcn, clc rvondenrvan België te heelen. l
Nlijn brief van den 19" Olitober herinnercle
Uwe Excellentie aan cle verbiutenis, cloor Baron
von lIuene, militair gouv€rneur varr Antwerpen,
aangegaan, en eenige <lageu later bevestigd cloor
Baron von der Goltz, uw voorganger als go,uverneur-generaal te Brussel. Die verbintenis was
uitclrukkelijk, volstrekt, zoncler beper-kirrg van
tijtl : ct D,e jongelingen behoevert niet te vreezen
rlaâr Duitschland gevoerci te wo,rrien, noch om er
in hct leger te wo,rden ingelijfd, noch oût er
clwaugarbeicl te verrichten. l
Die verbintenis wo,rdt siucls veertien dagen,
iederen dag, ciuizenden rnalen geschonden.

Ilaro,n von Huéne en rvijlen Baron von

cler

Co,ltz hebben niet voorwaarrlelijk gezegd, zooals
ulv telegram van den 2.6' Oktober te verstaan

wil

geven : < Indien de bezetting niet langer
duurt dan twee jaren, zuilen geen mânnen, die
r,oor clen militairen dienst geschlkt zijn, gevangcir gcno,mefl wofden D ; nraâr zij irebben onvoorrr

irrtcrneelerr.

De jongelieden, en te meer

cle mannen van rijperen leef tijt1, zullen o,p geeil

crrkcl tii.'lstip van den cluur cler bezetting, hetzrj
gevangen genomen, hetzij voor clwangarbeid gelrezigcl worden. l
()m zich te rechtvaardigen beroept UweExcellentie zich op ( de gedragslijn van Engeland en
Irraukrijk, die, volgers uw zeggen, van neutrale
sclrelren alle Duitschers van l7 tot 50 jaar hebbeu

,

ont ze irt koncentratie-katupert tc

rr

Indien Ëngeland en Frankrijt onrecht bedreliailden, moest gij u wreken op Engelschetr
tru liranschen, maâr rriet op een o rschadelijk en
r

rl

rtecrloos volk.

IIaar is er o,nrecirt geschiecl? Wij ziju sleclit
ingelicht over hetgeen buiten c1e muren ortzer
gevangenis voorvalt, cloch ik ben sterk geneigcl
re gelooven, dat tle gevangengenomen en geînterneerde D'uitschers behoorclen to,t cle reserve
van het keizetlijk leger; zij waren clus miiitairen,
rlrle cloo,r Engeland en Frankrijk rnet recht traar
de i<oncentratie-kampen ko,nden gesttlurd worrlcn.België claarentegen hacl eers,t sinds cle nraanri
Àngustus 1913 den algemeenen, persoonlijkcrr
rliens'tplicht ingevo,erd.
De l3clgen van 1? tot 50 jaar, clie birrnen bezct
13e1gië wol1en, zijn rlus burgers, < no,n-combatlirrrterr. r Het is woerdenspel op hen c1e clubbelzinnige benaming : ( mannen, clie geschikt zrjrr

loor

1916.

houci

r,vaardelijk gezegd:

lre egellonren

clen

militairen clienst>, toe te passerr,

om

iren geiijk te stellen met cle Duitsche reservisten.
ilc bcsluiten, de aanko,ndigingen, cle besprekingen in de pers, clie cle openbare meéning
moesten voo,rbereiden op de maatregelen, die op
iret oogenblik uitgevo,erd wotclen, beriepen zich
voo,ral o,p twee overwegingen. De werkloozen,
zoo zeide men, zijn eelr gevâar voo,r cle openbare
veiligheicl, een last voor cle openbare liefclaciigheid.
Het is niet waar, schree-f ik reeds in mijn brief
van clen 19" Oktober, dat onze werklieden ergens
cle opcnbare orde verstoorcl od zelfs maar beclreigcl hebben. Vijf millioeu Belgen en honderden Amerikanen zijn vol bewondering getuige

van de waardigheid en het voorbeeldig gedulcl
van enze arbeidersklasse.
Het is niet waar, dat de werklooze arbeiclers
ten laste ko'rnen van het bezettend gezag of. van
deopenbare liefcladigheid, die doo'r dit gezag bestuurd worclt. Ifet natio,naal komiteit, waaraau

clat gezag oncler geen enkci opzicht werkzaam deel

neemt, voorziet alleen in het onclerhoud der gezinnen, clie lijden o,ncler <le geclwongen werkloosheid. l

Von Bissing antwoorclcle niet meer.
Intusschen hadden cle Be'lgischc btsschol.rpen
den vo,lgenclen noodkreet geslaakt.
I(a,rdinaal Me,rcier richtte in l,,n naaill ecn
zendbrief tot het vo'lk.
' Nlechelen, ? Novembet 1916.
Dagelijks voeren de militaire overheden dtti:
zenden onschade'lijke burgers uit België naar
Duitschland om claar tlwangarbeid te verrichten.
Reeds clen 19n Oktober zonclen wij aan den
gorlverneur-generaal een protest, waafvâtr een
afschrift overhancligcl werd aan de vertegerrwoor<ligers te Btussel van den Heiligen Stoel, van
Spanje, van c1e Vereenigde Staten, van Ne'clet'
lanci; tloch de gouverneur antwoordde onr met
een niet ontvankelijke verklaring.

Op den datum van ons protest waren het alleen
werkloozen, die door de verordeningen.van de
bezettende macht beclreigd werden; thans echtcr
<le

-.Y/fi

*

I)e oltr^-cëisciite D.
De opgcëischtc \,'. C. I'atr \,-ossclaere.

worden alle gezonde rnânnen zoncler onilerscheici
me'clegeno len, itr goe'der enwagells c4teelgepalit
clr \\'eggevoercl, men rveet niet tvaalheen, als een

troep slaven.
I)e vijand tverkt nu in

[r

tlat

c1eze,

rlan in gene streek.

een vaag gerucht ter oore gekornen,
aanhoudingeu hnclclerr plaats gehaci in het
11'as o,I1s

etappengebiecl te l)oo,rnik, te Gent en te Aalst;
maar rvij wisten niet olttler welke o,mstandighe-

tlcrr zrrll<s gebeurde.
Tuss,chen derr 24" Okto,ber en clen 2" Novenber

in de streek van Bergen,
Quievrain, Saint-Ghislain, Jemappes, bij klopjachten van achtho'nderd to.t duizend man per
urerkten cie Duitschers

rlag.
Morge'n en de volgeude dagen za| hij zich werpelr op het arro,nrlissernent Nijvel.

Ztcbier een staaltje van de bekendmakingen,

clie derze inbreuk op de vrijheicl aankondig.en :
t f)p last van clen Kreischef moeten alle perso-

nen van het mannelijk geslacht, ouder dan 17
jaren aanwezig zijn op de St. Paulusplaats te
vijven, op B No,rrember 1916, orn 8 uur (8. T.) I
Llur (C.T.), voorzien van hun identitcitsbewijs,
en zoo noodig, van hun kaart voo,r het Xfelclambt.

Men rnag alleen kleine hanclbagage

meene

1llen.

\À/ie zich niet aanmelcler zal, worclt met gewelcl naar Drritschlarcl gevoertJ,. eli stelt zich

'\. r'an Gent.

riiiarerrilor c;r lrloot aair stl cir.qe straffert, groote
lroeic'n en ian.rlclurige hecltenis.
l)cr gecrstcliilicrr, g:irecshcti'eir, acir-ol<atcn elr

t;irclçrn'jizcls llchoer.eir zicli niet aan te meklen.
De brrrgenrcesters zullerl \'era!lt\\.ocrdelijk geste1tl n'ottlerl \-oor cle g,oe<lc uitvoering rran rleze
' r'erorileriing, tl,ic onrni<.lc1el1ijli
tc,r kcrrnis cler 1æ.
ivo,1-rcis

gcbracht ntoet I'vcr(lcr1t. ))

l)e u'egrrocr"ing ges,cirierlt 24 rrrc.n na het

aan-

piakken.
Oncler r,o<trrl,cuclse1, clat olrclrbare .uverkeu op
Rel gisch gr ontl gebi er1 moctclt uitgevoercl r'orclen,
had de bezettende macht beproefd van cle. gerncelten cle lijsten te bekornen cler werklooze arbeiders.

Bewusf 'lari hun r,r'aaldigheid, rveigerc'lcn
lijsten af te leveren.

dle

rrreeste gemeerrten clie

Drie besluiten rran het geleraal-gouvernernent
nroesten <1en slag rlie ons treft, voo,rbereiden.
I)en 15" Augustus 1915 legt eel eerste beslrrit
op straf \'â11 gevarrgenis en van bo.ete, den clwangarbeicl op aan rn,ei'k1o.,r.r., ruaar verklaart, dàt

er a11een ku'estie z.iin zal van werken in België
rrit te voeren, en clat cle overtredingen door de
tselgische rechtbânkel berecht zullen .n'o.rden.
Een tn.e'er'le bcslui',, r-an 2 JIei 1916, behoucit
aaii cie i-;xii5^:'. cr'c.,:.li:' hèt recht voo,r oût
r.,'eik te \,erschai,':-rr ..:trr rlc licrkloozen, en be-.
tireigt tret eclr str:ii lll: iirric jaar gevangenis en
j; l.,rrr: l rtrrtl;1,. ( j., e: ,r:1.,.r.'l<crr zal rtiivoerett,
\\.Gaii iii)f ilr;oL lrct p>e ile !-iiii1. É-{oltvcrnÉntÊnt gcct
lrrlr'.r1ir';:g Vt tlu,-,,,i i:,

