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I{oning Albert rlekoreert Fransche solrlatcn.
postbo,cle

in ttnifornr, zoo \'â1r de straat

fiIecge-

ltolncil, eltz.

I)':rt er 's naclrts

o,o.l<

tteirten met burgers voor-

hiirijdcn, hoort nten aatr 't getocp of 't gezâ11g..
Naar Drritschlarrrl ! I)at rvas r,oolal in 't g.-..vcrnementsgebiecl r1e bes'temrning
I,aten we eerst een algemeen orrerzicht gcveil'
De reis naar Duitscl.rlancl clutrrde trvce, ciric,
rricr claget'r, al volgcirs 't kamp 14'311]1sg11 nteit
gevoctd x'ercl. Onclerrvcge kr,eeg ntett \,vat <lttltltc
soc1l, zoo,clat merl â1 ciacle'liji< de levcnsrr itlclelen
rloor rnocder cle vrourv trog ingepalit, tr1 gattrl'
I

aarrs'pLel<ctt rno'cst.

Vroeg rric'l dc r,ors;t it't, cn vc1e1r zatcrr acllt.r:'t
rlc lrcl'toren mitjcs rtatt httn trein te bilrltcrcrt.
f)r' t'e tzatuelitrgsliart lterl \i'ârcn ilrrtrste r, S"1-

N" 64,

tau,

l,{es,cheic1e, Alten-Grabow, Gubcn, Cassel,
I.lcin - \\'i tterrberg.
Als echte gcvallgenen zat rucn er achter (lc

clraclen, rvaartusschen cr met elektriciteit gela.
In cle kampen was ile bc'hancleling

tlcrr rvaren.

vcrschillctril: hier I'cLu,armr1e nren c1e barakken,
c1aa.t niet, sornmigcrr moesten op den rrlo,er slapen, anderen op zakken, I'r,aariu het echter oo,li
gcrvo,onli j1i r,arr ongctlierte rvemeicle. Dit rvns
tro'tlurells c1e plaag in allc kampen, ook clie tler
lirij gsgcvalrgenen.
A1s onbanl.hartig mirlclel e r tegerl tvas Iret
schercn in zwang, zo,o tcckcnencl door Victor
Dclilie van llalclegcm beschrcven.
\:jctor I)c,lillc' is gevaugenc gcwccst te ITolzrrriuclerr en ga{ over zijn verblijf nofns irr zijn

DE CROOTI]

OORLOG,

iiilr1

iveekt.rlrr,l u llct (lcttottrvc llaldegcrrr. rr Wij
lichten er dus dit uit
< Dat scheren vau kop tot teeu vau de gevâ1rgc
:

ue11

is opgekomen

in

den Zorner van 1915.

Eerst was het maar ontsmetting van de klel
cleren alleen en clat was ook teecls al scharrdelijli
genoeg.

't ornrerv,achts r.r'orclt eetr iijst afgelezerr
een dertig narnen clie 's anclerendaags lnoeten naar cle baden gâân, zonder nog van ontsmet'
ting te spreken. nlaar iedereen had den stoomke'
tei zien aankornen en plaats nemen v66r het bacl'
Op

\:â11

huis. Die stoom'ging in een ijzeren koffer zoo
sroot als een foorervagelt cr1 ciaarirr werclelt de
klccdcren gcworpen rnet elks naam erop.

lle't spreelct vau zelf r,iat elkccn er ziin gelrllrcr-tgel uithaalile, u,ant het Ieder r,t'as voorgoed
kapcrt, rlat heb il< orrtlcrvorrrlcrr rrrct cerrs rrrijrr
lrrctellcs eraan te latetl.
X,taar gij zult vragcn: \\,aar zet elk alsclan, die

van zijn kleederen be,roofd was?
Ja, die zaten gedurende twee, drie uren inhurr
geboortekleecl, nret hun tlertig bii malkaar, zotr
jrrist als vârkcus, gereetl o.rn geslaclit te worclerr
Wie craan gcdaçlrt hacl eerr paar kloe,fen rrrcc
1e dragerr, kon terunirrste to,ch zijn vo,eten bergrri
err rvic een handdoek hatl zien te vertluikerr, korr
Itenr om de lerrden doen, mâar gel)ruikte lrel)i

als zitting onr zich nog niet nlcer te besnc'ttctr
<1oor te rnoeten zitten op eerr plaats waâr zr)o'cve tr

cetr tucrrsch nret
lrad.

puistet over heel het lijf gczetctl

tijrl tlet

rveeltle, en

'k

herinnerde

mii

c1e

lvoordcn valr rlcrr bestiercler van het krankzinnigenhuis te Gent : t <le he'lft dezer ongeiukkigen
zijn de slacirtofferc hunner ontucirt. D

l.{aar er waren ook ee'rzame rnenschen bij.
En 'k zai nooit clien zeventigiarigen Franschnlan vergetclt, ntet een bult varr achter en vârl

vofen.

Hij was nlr al zoo ond ger,vorden en rnisschien
rvas het de eerste nraal varr zijrr iever.r, dat.luj zijn
bespottelijkheicl, clie slechts zijn nroeçler gezièrr
had, aan anderen

veftoonelt, ct1 hij weentic
nu gelijk een kinc1, mis,s,cl.rien ook voor <le eerstc
maal van seclert hij uit zijn moeders hanrlen ontglipt was.....
Na twee, <lrie uretr kwarn cerr uur, die sons
tot obk twee uren gerèkt werd, clat ze in eeu ruimere plaats gedreven w-erclen, om hun kleecieren
11ro'est

terug te ontvargen
Dewijl het een ruimere zaal was, was zij ook
i'eel ko'ucler, en om zich te verwarmen, sprongeu

zii boven malkanders rug, of dansten een polka,
zoo wild-beestelijk dat de,negers het niet kônden

lleter

kon gaan,. dewijl niemanrl een ondervest

aan

lrad.

De uitdeelirlg vâ1i cle kleecleren bracht
lret becstenspel op zijn hoogste.

lijk

eincie

Blwaren geell touwet of linten of naamkaaraan: henrclen en lijfrokken, broeks en
vesten, kouseu eir stasen werdell door twintig
iranclen te gelijk vast gellofllen en aân twintig
tÉ1I meer

\Vaut nergerrs heb ik c1e rnenschen-elletde zoo
rraakt geziet, eu ûôorai door hun eigen schuld in

derr

Gencraal llaglirrsc, algenreen staloterste.

cloen.

Gcutcnaar,
. Fi91r
in
zijn

kunstenmaker vân stiel, was
wâter. Nooit hacl hij op cle marki zoo
gausch vrij zijn perelaars kunnen maken, en hij
slirrgercle zijn beenen in de iucht en kletste met
zijn voeten tlan, zob luirl als rle omstanders met
lruu handen.
trtrcl spijtig voor hem dat hij om geen centet!

en meer

lijven getrokken,

ee,r

zij hun echten eige-

naar vonden fl1 velen, die rnet een goede broek
waren aangekomen, troklien met eeri versletene
en gelapte nu af, orn clen strijd ervoor

in

de ba-

rak uit te vechten.
En de geldrvaarclen, uurwerken en juweelen,
ja, die waren bij den een of anderen vriencl in
veiligheici gebracht.
En wat dan, wanneer plots ook die barak opgeroe{ien rverci, en al1es rvat in cle barak was, in den
ketel moest

I

Dat eerste tijclvak van de ontsmetting wâs nog
niets bij hetgene een ntaanrl later begon: <1e

schering

!

Het begon natrruriijk ook met het afleveren
van cle klee<leren en men wist het op geen vo1len
dag zeker wânneer het gebeuren zou. W4nt veleu
hadden reecls een kanreraacl uitgekocht voor een
rnark of twe'e o'm in hun pla.ats te gaan.
Eerst wanneer 's rnorgens twe,e Duitschers met
cle bajonet v66r cle de'ur stonden, was het zeker
clat rtien naar cleit ketel tnoest.

Het begon ook met de ontkleeding en het afleveren van cle kleecleren ! Wie heel zuiver was,
kon iret ontspr.ingen, maar al cle anrleren lnoesten
cp t'le tafel.
Ik was een cler weinigen, die op de tafel niet
gelegen hebbcn, maar ik heb 't gezien tloor het
venster, welk verister nadien ook met planken
toegenageld werd.
'k Had het eerst hooren vertellen van M. Van
C4lbetghe, den hoedenfabrikant van Oudenaar-

.*- t01l
tle, die rie eetste rrraal lrrJrra vlrtwrllig ziçir lta,i
laten schereu om het tc krrrrrrcrr beschtijverr ; tlt
tweede maal betaalde hij ook een piaatsvervan
ger; er wareil er aTzoo die ge1cl verdienden inel
zich herhaalclelijk te laten scheren en schrepctr
dat ze zao glacï lvaren a1s een paiirig.
Maar het afstootelijkste ireb ik gezierr vall een
rijken heer uit Brrlgge, eeli 1uail r,;rn irr cle zestig
en terwijl hij op cle tafel 1ag, moe-'rt zijn zoon \rall

zestien jaar erop,staan kijken, eu na <lqr vacler
werd er. c1e zoon opgele.gci.
Hij hacl rnij julst delt tlar'. tc voren gezegcl clat
het bijzoncler pijnlijk rnocst zijr.r al achter geschol
ren te worclen, ilat hij alzoo nog niemauci gewc
ten ha,cl, c1ie, na eerr opcratie en voo.ral \\-ârlllect
het haar weerom zijn stoppel begotr tc krijgen,
niet meer gaarr kon.
En zeggerr clat cle betrler.r clie <leze betr,crliitr.g
<lgden, ook Belgen wareu, ert er ee1l zekel'genoc'
gen in hadden de fo{teriug zoolâ1rg er1 z-oo ver
iijnd mogelijk te maken
Eetst was de kop geschorcrr, zoo kort clat hctzoovele kletskoppen geleken, en wa.t zeeï le ver
lvonderen'was, de baard niet.
Maar geen pijitje blee{ anders over van heel
het lijf, tot de teenen toe, zoo juist zeg ik als
de speenvarkens die naar Engeland gestuurd
werden.

En als de bovenkant klaar was, werd het lichaam cloor een paar beglsknechten op zij ge'
draaid en zoo kwam eincleiijk ook het achterste
boven e'n de beenen werclen o,pengerekt.
D'at

dit alles altijd niet met de handigheid varr
kunt ge wei

een bekwaam heelmeester gebeurde,

begrijpen.

En eens heb ik een patiënt, die waarschijnlijk
gekwetst was, hoo,ren huilen tot in mijn barak,
lvaar ik voor het venster zat, vijftig meters er af.
Op 't laatst had de Duitsch geen zeep meer,
cfi daarom werd een scheikundige sto,f gebruikt,

die het haar bijna oogenblikkelijk

afbrandcte,

maar niet zoncler pijn. rr
Ja, de mannen aan Duitschland overgeleverd,
moesten afstand doen van al hun eigenwaarde,
hun persoonlijke vrijheid. Ze hadden geen eigen
wi! meer. Ën zoo trachtte me-r nu ook de gecleporteerden te ontzenuwen,
Eenige dagen na hun aankourst rver<len ze ntet
lirst gelaten

Dan vroeg men aan de origeiukkigen, o{

een arbeidskontrakt r,vildel

ze

onderteekeneu

;

zoo immers kon nren den dwang tegenspreken.
Itlaar om de weggevoerrlen tot riie oncierteekening te brengen, wilcle rnen hcu eerst licharnelijk
en zeclelijk uitpltten. Twee wapenen greep men
daarto'e aan : c1e koucle en den honger I

Leef dan op watersoep en koffie met een
klompje brood, 't eenige vo.edsei, clat verstrekt
werd.

O, wat folterde de honger onze laudgenooteîr,
die men rond de keukens en vuilbakkerr zag dwalen, begeerig n€râr een-stuk aardappel of aardap-

pelschillen, €en schil van een raap, een korstje

brcod.

*
Iin

o1, zrxr'n ,ogçI1bhk i4p.amen cie Euitsehe*s

httu r,èrieitlenci kotrtrai<f en klonk het :
rr l,Iaar teeken, ge zijt vt'ije arbeicler, verdient
--e1c1, kunt etcn koopen. l
Geen ivonder dat velen bezvveken. Maar rtelen
ook hielden vol en weigerden.
t Ge behoeft immers niet voor den oorlog te
wcrkeJlrr, beweertle'n de ronselaars. (Ge knnt
'rnet r.erlof ilââr huis gâan, nog geld naar uw gezin zeuden. l
\\'cigt,rerr onrlauks a1les I Uit België wilcle uren
hun pakjes zerrclerr. trIaar clehardnekkigen mochten.in lrun strijcl niet geholpen worden.
De goul'erne.ur-ge'neraal verboocl aan het Belgisch agentschap voor cle gevangenen oncler bescher:ir:ing van het Rood Kruis levensmiddelen
rraar de zoogenaamde werkloozen te sturen. Imruret

nrersi, ruerr noemde clezeu rt wije arbeiders )) en ze
l<onclen maar cloor cle gewoue post bereikt wor-

ila1. rvil zeggen, met dure, trage verzending.
De klachteu kionken luider; de izreemde gezanten bemoeiclen zich met cle feiten en merkies
de Villalobar slaagde er toch in op 19 Februari
11117 een tiienst voor de weggevoerden naar
l)rritselrlantl te organiseeren.
IIet Nationaal Komiteit verleende zijn hulp,
en privaat initiatief wist op enkele dagen, schier
in 't gelreim, een som van 367.647 frank 1s s'erzamelen, om 108.417 kg. levensmiddelen naar zerren karnpen te sturerr.
O, het lijden van hen, die bleve,lr weigeren ! Ze
i,vertlen in sneeuw of modder tegen muren gesteld, uren lang, dag en nacht, juist zooals we
het in -t\oorci-Frankrijk zagen. Velen vielen uitgeput neer, moesten naat 't hospitaal gevoerd
worden, stierven, of keerden eindelijk als wrakken naar Luis terug.
Dan een ancler middel: m€n zond de weigeren-

ileu,

den naar Oost-Pruisen, naar de zo'utmijnen, naar
Silez.ië, naar dfge.legen streken, uraar geen toe-

zicht was, \,vaar nlen cie niartelaars nog meer albeulen kon !
Laterr wij nu ook eenige getuigenissen uit de
I)uitsche hel aanhalen: het woord is niet overclreven...

Henri Spinoy van Brussel, verklaarde op een
officieel onclerzoek:
rr Den 24" Januari 1917 welden wij te Brusse'lZni<l in cen trein ge1at1en, die bij het vertrek verr,varnrcl was; te l,euveri wercl r1e verwarrning echtel orrr.icrbroken. Te Lanclen kregen wij een portic zuii Lkoui . '.['e Àken etr in een volgende plaatsl
dic ik niet tredet zorr kunnen aanduiden, werd
ons oneetbare :oell verschaft, waa,rin we sneedjes

lrcctrioltels v0li,,1eu.
Na een reis varr 36. uur kwamen wij in het
karrtP, vatt ùIulster aan,
llen verplichtte ons te slapen op zakken, clie
nret ai-i.ai van L:apier en ruet voclden gemaakt
wâi'en, en die van ongedierte wemelden.
Orrs voedsel in het kantp bestond uit : 's morgens een brood van 2 kg. 500 voor tieû personen;
om B ir. 30 een mengsel, dat men thee noemde;
onr 12 uur soep van visch, koolrapeu of beetwortels eo om 16 uur nog eens den dran-k, dien men

als thee aanduidde. Een keer kreeg

wij

een sçho-

*
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rrcrLlragcu, nrcigcr(1en \\7c

na een maan(i

â11ell

:rrbcicl.

\\'e rveriiert tetug gcs,tnurtl traar hct kirttlp vatr
l{rtnster, waar we vier clagerr bie';..ii. llali mocsten rve naâr Oberhâuscrr, ltij llussel<lorf, u'iiar.
we in cen falrriek vân gc\vâpc'trcl ltctr-rn .gebrriikt
werden.
Tc Obctharrscn heelt tlrelr olls lliet gcslagcll,
'maar
het voc<1se1 tt-as otrvollloettde cn nict cctbaar. Dagelijks vers,trelite 1rlc1l olls 25() grattt
broocl, ;),/'1 liter ktto,lrapcn- <tf bcctra'ortelsoep,
's rnicklags, e1r om 7 uut boottellsocp. ))

Filippe Dubois t'crri ook traar llutrstcr geda11 1lâar Jlcrlililrclcn lrii Iloclttlt.tt, \,l,ltatcr ccil konstntl<tie-atclicr wa:.
< \\.ii lo'gcerrletr r, vcrtclt hii, rt irt huisjcs r,oor
clc mijnwerkcts gcbottltttl . Orrr 5 nttr stc)ttdeil $'e
op e11 orrl 6 ttttr rr:atei1 \\'e cll dc u'crf. Dailclijk
moesten wc {lan rlcn arlrcid : graafrvcrk. \\'e
stoniicn tot aan tlc knicircn in 't t'r':ttc'1. Orn {) rtttr
stutrrcl cn

krcgerr 1\'c 1()0 .qram broorl c1l lnocstcil clan t'oort-

zwocgell tot 's mi<lclags.
Vclr,olgcr-rs bcgar,cn \\'c o.lrs ttaar ccn lootls,
\\râar mclt ons ee11 halve garuc'l socl) r'an lrc<:tr,;r,or
tels eir rapcrr tc-rc,liicrrcle.

\\ratcr.,''l i egtui gcn.

Wc

te'l rrreispalt.

\\iii zijn aclit c.lagcn tc llunstcr gc_
ccll gcltce,sJirrnrlig ontle,rzock

irleven,. tr,aar r,r,'ij
orr

<lergitrgerr.

mirlcia.qnraal<lcn tusschcn

1 rrrrr crr hnll'

tn'ec crr nroestcrr rlan rvecr wel'licû tot 4'nrrr-. Iicrr
kwartier rllst nlct uitclceling van 100 gr:rrn btoorl
en weer,aan,o.nze taali tot 8 of ':) uur, terr,vijl tler

I,uiterratrt I{cping litlain vcrscheitlcne maien
ilii. o,ns aarrrlriugcu, o1;r1at rvij een arltcitlskorr_
traht zoudcrr onrlcrtcclienctr. Ilir' l<rceg, gccu ant_

Duitschcrs onr 7 uur uitscheidclen.
's Artoncls nlocst mcn ons opnicur,v soep vcrstrekken, rnaerr 't gcbcrrr<le', ilnt cie lneestcrgast

. ,\clrt clagcn na orrze airlrkorns,t l.crci liet karril,
irr grocpen ruerdcc1cl..C)nze groell mocst naar porta. I)azrr".u'ii rveigcrilen tc r.r,eLl<cn, ruoestetr u,i.j

cn clan o,nthiclrl mcll olis clat

tïr,,()Ltl.

oi) ccl1 fiJ gaâ11 staarr, i50 cln. \,a1r elka:rr, rcclrio;t
in dc snecirur. Ous u crtl fornrcc.l vcrbo,rierr oirs tc

veLro,crclt, aalr o1tz,a irchocftctr te. rroldoctr,

clc

lran<lcn itr orrze zal<licrr tc stckcu of irantlschoenctl âarl tc clo,cti.
J),ric clagcn larrg trroestcn wij in r'lie lroririirr;;
stniur varr l) tot lJ crr ll tot ll urrr.
\latrass,cn . cn ilclicns warcl] \,\.cggcllolncll
e n lri.j.clic vinnigc kou,lc rlrocstcll
rvij siai.en, nret
,nzc klccrcn als e,cnigc licschrrttin-q. ôagéti3Ls
kregen wc ceti 1ral1, r.autsoen lçcrclstônk"lrl,,o..o,
rlat r,l'aarliik stonk.
_ I)oor clezc nrishanrlc.lirrg rritgcput, stemclcn cr
rle,rtig in toc tcr rvcrl.:cn
ltiâaï zo,rrrlcr korrtrakt
tc tcc'licrtcrr _.:- irr tlc rr _\'kt.
Cc:s. Irot.ta-Ciment-

u'erkc-'r

tc Porta. Recds arltcirlrlerr cr vccrtig

Iirrgt,lsclrt"rr.

I)e be€ttrrrriler lIa.r-er \\.as ccn Itr.Lrtrrle 1<ercl ;
of voorln.e.rrrlscl ,t,r,,,g l,lj ;i" geclei

zenrder retlcrr
l,(1rl C(.t'(lelt.

rils 1.11\ r, tt,c ttrocstcrt srrccttu. crr ijs
.I-fet wcrii \
clr stceJten wegvocjre,ll. \\rc arlre,icklerr
in ,rpe'n lucht. \\ie rffart(.n nrcc,stli tloot.llt crt l<on,lr,"n rrooit van l<lcercrr vcru'is,seicrr.
Porta rvas varr c'1lic kerli r,er vc.niijilerd c1l \\tc,
tcrkeerclc,1 clus in ric' o,rrrnogclijkheici onze go<Js_
schc'1rpen

rliens,tige plichtcl tc vervrrllcir. \\ic blcvrll cr
r,el rrraanrl zouder ooit c,etr ltrr'e,stc,r te zielr.
Daar rrij ciie l.re'hancleling r:ie,t langer konden

vcrklaarcle, clat u'e niet genoeg hac'lden gcwerkt,

cl1ent1ig vc;etiscl

r1o,g.

l)c tu,cc Du'itsche

mees,tcrgasten itezatcu rna.

tra1i1:en, tlie zc voortclurcntl gcbruiktcn. Zckererr
riag hacl i1< keelpijn cn ik vroc.g cius, o,f il< naar'
clen clo;l<ter mocht gaan. Ik r,vcrd geweltiig .qc
slagcu. Na clie mis,hanclelingen, vroe€J clc meestergâs,t rnij , s,pottencl, of ik nu genezen \,\r{rs.
Jlcrklincleir \ras een echte hel. llijn jon.qc
lrroetlet, <1ie bij mij lvas, ureencle voort(lurcr(i.
Zijn lijrlcn rvas rrrij nog pijnlijlier dan mijn r.i.gcir.
Nooit konclen rve o,D,ze goclsclicnstplichtcn
vervullcn: de Zonrr,ag \uts lclt w-erl<clag âls (iL
ar,cle're. Als rve nalieten op Zrldag naar (le \\;eii

te gaan, kwamen soklaten ons irsien ei
ons, bij virrnige ko,ucle, op <len koer.

zetteTT

7,c

- Wij

rnccnclen dat <leze orrmensche,lijl<e han<1elijzc slechts u'reecl1'rcicl u/as van cle onclergcschikten crr rvij gingcn tlus klagen bij clen baas, mijrrlrecr Narrrrralrn, rlic ons cchter antwoo.rdtic,, clnt
hct z.ctct iroor<lc cll \\.c maar op olts lverk moesterr
stcrvsr.
Tegcrr I() f,Iaart spanclen a1le Belgerr te llerklirrdcrr s.Lnlcrl crr n'eigertlcrr censgerinrl allcrr arlreirl. \-an toerr ai' krcgen \\'e geen rro.eclsel tuee.r.
ri

Zevcrr tiagclr larrg lecfticn \\.e van anrtlappclschil,
len c'n \,an st11Ljcs br.ootl, die u'e bij t-uitgaarr
<icr s,clrool aan cle liinriclen becieltlen. Dcn zevenrlctr tla.q' I'ocrclcn fiol(latcn olts l1aâf l{utrs,tcr', n,aar
wc tot ji(i llaart u'cr'liloos blcverr.
Door ho'trger uitgellut, sternde il< rlnn toe, te

al l't'irls'11,

rrrlnr zoriilel' itorrtrakt.

Ik u'erii naar Stetkracle

ger,oercl,

in een fabriek

-
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Atrops uncl Narrmann A. ]I. B, A. EisenbahnIrlrr rrrrcl 'f icfIraLigcscirâft llttssclr1orf .
I)e rrrarr hicld clus 30 pfcnnig over I (1)

We iroorclcn zoo'cvc'n in een getuigerris, tlat c1e
I)uitsche kindererr rli1'rvijls me'clelijden bctoou=
clen rnet de gevatr.genen en broo<l gavelr.
'l'r.elfcncl is hct ll'at u'e hoorcn in cic bcscirtijvir,q

c'lcn l,{echeiaar Frzrns llillacrts, zooals u.'e <1ic lczen in het boeienrl werkjc
\ra11 den he'er Frans \/an clen Bergh, rr Ooilogsverhalern. fn cel Duits'ch gevang. ))
rrI{illaerts wcrktcop cen hoevc. Hij rrrocst s'c1ro'
rrcn in cle clorsclrrnachiire steken. I)aar liwaut u,ci
c(']lrs eel1 rr-reisje bii s'taan, uit de kos,tschool te
huis', Gretchen, een blond vergeet-mij-nietie van
vcertien jaar. D'at kind licncle wat F'rânsch ett
wa:i ficr claarrnee uit te pakken in'aanwezigheirl

- clcr lotge'vallen van

Ilen I)uits,che

,

.rar

111en

ve1<1tc,1cfoorr rrccrr..rt

bcriclrten oir.

rnulitie rrcrvaarrligcle etr ool< lrotrt

e

rr

ijzcrrvcrk nraaktc.
I)aar:

ik

Fr':.,irsche err I{rissisclrc gcttattg--ctrcrr itt

tctt lro,rrtn'rag;';t.t,iit t.ag, p-:rl i1i otr scltt'i itrrl'ct-ket' tc
zijrr en mcn zci rrij , clat i1i lroittcrr kistcn mocsl
titrrrrrcLcn.
Ol 30 Jrrli lcc.rlcrr

ri'ii hct \rrelli ireer, rlaar nren
oirs qezegd lrac.l , clat rvij dan rrrij.qcstelrl zoLldcfl
rvcorclen. Tot I A.irgustrrs lir:t lncn olls rlet rust.
Otr tlien clatirln lltrnr cen officier uit )'[urstcr hij
orrs aandrinp'crr, <1at rve voort zoutlcti atbeidcn,
ô1ts beloven.l rlat -,r'e op l2 l)ccemller gehecl r'rii
zottclen zijn t:n c1arle1ij1r \'îr1 een verlo,f vau veertien dagen korrclen genieten.
Zcdeliik or lichanreliik uitgeput, gaf ik riir
sririjrr toe,zouder echtcr een kontrakt te teekeirerr,
last voorneinclrl, mii irr Rrussel te verschuilcn,
olri aâ11 een nierrve \\regvoering te ontsnappcn.
'le Sterkracle J<onclcn \ /e zoo mir:r als te \ferhlinclen onze go,ilstlienstise plichterr rcrrrullcrr.
's Zotclàgs rnoesten l^,cr v:r1r 6 tot 1il t1u1: werlicrr. IJe I)uitsc:hers zeirlen rlat we 5 niark pcr dâg
'r'eriiieuileu, illaal o1l 't cinrle van ee1l r,r,'cck, ki'e.qc1t

\\'c slcclrts eilkclc pfcnrrig.
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van hare mincler selec'rCe kamçraacljes'. W'anneer
tlc l<cnrris gemaakt \{ras, waagde het de ingenicur,
cen u,crlimaklier oot<, te \irage'n o,f er niet wât ilr'
slag tc 1<riigen was.
IIet trcisic licp naar iruis en kwan terug nrct
e.enen bo,terham rlik gesineercl met leverpastci "
orrrler harerr voorschoot verborgen. Dat cleed iriij
rlcrrl<en aan hetgene ik te l,IecheTen zag gebeu-

Len, net iretze'1fde, rrâar met wisseling vân per
Toen u,eerspannige Duitsche so,ldaten, clie
niet mecr vechten wilclen, en Italiaans,che krijgsgevangenen, voor Luun" straf, schepen moestell
lossen in de vaart bij c1e Brusse'lpoort, cleed het
mij cleugd onze go,eclhartige jeug:d gade te slaan.
Zii u'istcn hoe ontoereikenci die ges,traften gevoeil
\\rarc11 ; zij kwamen, de meisjes voo,ral, met iruunen schoo,lko,ek, oncler clen voorschoot verborgert.
so,1ren.

irfqeloopen, trokken zeer oûnoozel voo,rbij en,
zorrclet dat een van cle toezichters iets ervan bernerkerikon, vedruisde de koek naal den vestzak
varr clen hongerlijde,r, clie niet lang ter leerschool
hacl behoeven te gaan om te wsfr n hoe hij zich
lriaatsen moest.
De kinrleren zrin altijd en o,v:rai edelmoeciig,
zi.i 1vo1dsî slechts harclzuchtig doo,r orngang met

I roolc ntetrschen.

rrEn voor mijn vriend claarbovenD, \À7ees op
rnii cle ingenieur, rrheb't gij dien vergeten?l
Het Franschsprekenrl kind vloog weer naar
lrnis cn, ir'rtusschentiid, werd mij de helft van
rlcrr boterham met leverpas;tei naat bo,ven gezrl'ierd : lekker, lekker, lekker ! 't rryas spijtig clat

iret zoo gauw op was.
I)aar r,vas o'nzi engelbern'aarder terug met twee
drurne bo,terhammekèns met hesp ertusschen. De
rnoeder zal gelukkig geweest zijn haar kint{, dien
r1ag, zoo eetlustig te hebben bevonclel: een teelicn van gezon<lheid. Een boterham voor den inqenienr, cle andere, in papier gewikkeld, naar
bo,rzen ! Daarna nog ieder een apaeltje ; ik zeg
een <ranoeltje)), maâr't zal wel een rrappell geu,e,est zijn, doch 't rras miin maag,methaar bril
(1) Ontleend aân
be.lges

Betrag sofort nachzâhlen.

Ftance.

: ( Les déportations de civils
en Allemagne en d.,ns le Nnrcl de la

r

cloot René Henning.

- ti)lt door dezelfde beminde handen toebereid' Toesr
het rnij g"Ëir:kte llem tot bedaren te brengen,
sternde hiJ er sir,chts in toe den inhoud met mij
te deelen.
\ïij ttokken strooitje rl,ie zou beginnen met
kie.'uec; hij eerst, tlan ik, elk op beurt een stuk;

rvat ot:erschoct va11 clen peperkoek na de gewone
phinC.ering ir 't bureel, in tweëen gebroken: de
gt'ootste brok r,iei aan herr. Het geluk wilcle hern
mee, Ik had de vol,loeniiig henl te zien lachen

met trânen oir c're t'angen. Hij bleef mij altijd
crkenteiijk en rvist mij cliku,ijls kleine diensten
te ber.ijze:r, \\''e1ke van zoo groo,t gervicht zijn,
\\râ1rneeï men ziclr t'ct.latcn gcvoelt te midderr
van

ee11

rl'erelci varr vijanclcn

I{ij llas een hoogst ontwikkêld man, een in-

genieur', r.lie tegen Duitsche gendarmen had gevoclrten, toen zij in de fabriek z.ijns vaders tc

llaubeuge l<u,auten otrt de machielen in beslag

Le

'

nemen.

r;

F.iilaerts zegt vercler over clie gevangenisscn:
rr Aan cI.e eenzarurhcid in cie cel gewende mert
langzamerrtrand-, nren teldc ile dagen af , cle uren,

met verkleinglazen, clie me dat deed geloo'ven. rr
O, die honger. Iloeveel weggevoerden begingen in hun wanhoop, hun afbeuling een onvoorzichtigheid, sloegen een bewaker, een hunner
verdrukkers en werdeî clan naar een dier helsche
gevangenissen gesleept, waar zooveel geleden
werd.

Wat martelde c1e honger daar in de ondermijnde lichamen. Gelukkig zij, clie eet pakje kregen
nu enclan, Maar zij , clie niets otitvingerr !Dezelfde Rillaerts van Mechelen vefielt :
rt Eens zag ik een Franschrnan wanho'pig we"cnen als een kinc1. Het cleecl hem grievend pijlr
te zien hoe anclereu stectls pakken o,ntvingen, hij
rroo'it. Hij beschuldigcle de zijnen hem hardr,-ochtig te hebben vergeten, en kon zich niet overtuigen, dat reeds veel werd opgezonclen en niets toekwam. Eens toch was

hij

hij

o,ucler de gelukkigen;

danste als een zinnelæ2,e, kwam naar mij geloopen om raij het ve,rheugende nieuws mee te

deelen, drukte het clierbaar pak tegen de borst,
kuste het met de vervoering van eenen verliefde
en kroop weg in zijne ce,l om het aan aller oogen
te onttrekken.

Nauwelijks was hij

clzrar ge'zeten

bij zijn schat,

had alles uitgestald en met cle oogen verslonden
of het onverbidclelijk bevel r'an clen onbarmhartigen bewaker klonk : rr lferaus, arbeiten I l

Verschrikt sprong

minutel; iret qraren eeuwen, <1at 's waar, maar
urat achter clen rug 1ag, rvas to,ch zoo'veel gewonnen. Doch de nacht, cle slapelooze nacht met
zijne nare droôrne'n, daar had men schrik van,
de

Ge,neraai Rucquoi.

hij op zonder den tijtl

te

hebben in te pakken en weg te bergen; toen hij,
eenige sto'nden later, rvederkeerde, was âlles ver-

dwenen, zo{lder dat iemand van iets afu,'ist. Ik
heb toen dien sterken rnan zien weenen als eeu
kind, rvanhopig zich iret hoofcl stootende tegen
den wand, dreigende zich op a11es en op ieder te

we{pen; die wanhoop vr'âs vers,chrikkelijk. Ik
kreeg cle toelating hem mijn pak aan te bieden :
hij weigerde, dat was niet hetzelfde, daaraan waræ nict dselfde gevoelens gehe,cht, dat wac niet

niet schrik van cle cluisternis, doch schrik van'
zich zelven. Wij verkeerden allen in den toestand
van clen zwakhoofcligen ."vandelaar, die, op den

boord van een âfgro,ncl , . zich onweerstaanbaar
aangetrokken voeit cloo'r de cliepte. Die afgrond
opende zich elken avond voor ons: zou mexr ïvel
kunnen weerstaan aan cle verzo,eking:, die, bij
meer verz-wâkking, stee<1s sterker opkwam, ziclr
zelrren te verdoen?
.t\ile weken i,verden er rritgesleept, die zich
haclden. opgeirangen ; kon çr' ne'rgens een eindje
tourv lvorden bemachtigci, dan diende daarvoor
een reepel van het beddelaken, van het hernd,
van den zakdoek. Het was op die wijze dat de
brave l{-gchelaar 8..., voor wien het wee tq sterk
lvas, een eind stelde aan zijn leven.
Alle voo,rzorgen werden nochtans geûomeu:
eens het teeken tot slapengaan gegeven, moest
iecler zich uitkleeclen voor zijn bed, al de kleeclingstukken ordelijk o,pvouwen op het zitbanksken, dat voor de cleur _werd gescho,ven en buitEn
bleef staan tot 's uror"gens, vork en lepel erbij.
I)e gevangene behielcl niets clan een pêâr sloffen
aan de voeten. I{n toch groeide het getal zelfmoorden aan als eene besmettelijke ziekte; de
honger was er de bijzonderste oorzaak van.
Hadcier wij dan nog alles ortvângen, zooals
hct van huis wercl opgestuurd, ho,evelen zoudeq,
rua zichzelven te hebberr verzâdigd, kameraden
van cien doocl hebben gerecl I Er werd gestolen
otrclerleg, <ie Lrerçakers stolen ciaarna, âe o,fficicrrrr cp hunrrc bcurt.
Ik las in een clagblacl, dat de optelling is ge
rnaakt, a1s zou rzan de rlilde giften in Àme,rfua
verzameld, slechts veertig ten honderd zijne besteûrming hebben bereikt in de geteisterde stre-

ken.

l

Alexander Scireerliuck van Brussel, werd te
Alten-Grabow negen dagen zoncler brsqd Ssls

tolt -ten, omdat hij weigerde een kontfakt te teekenerr
Hij moest leven op \^'at watersoep..
Geo,rges Quinet rran Brussel, getuigt:
<r Ik bevestig dat ik op 6 Augustus 191? tt'

Alten-Graborv

vijf en dertig mannell vond, clie

reerls twintig dagen zonder broo.d waren, omrlat
zij geen kontrakt wilden teekelen. l

Jan Baptist Roélairc1t van Anderlecht:
a Te Piliau moesten rve booten lossen, maar ik
weigerde en wercl claarom op zekeren dag zoo
met rlen kolf van 't geweer geglagen, dat ik tetr
gronde viel en mij niet nreer kon bewegen : twee
ruijner gezellen hebben mij naar de barak geleic1.
Het is ons .gebeurcl, dat wij honden op straat
doocldeu, en hun nog lillend vlees,ch verslonden.rr
Ook cleze getuigcriissen zouclcnwe kunnen ver

rnelrigviildigeî, naar ze geven allen dezelfde
feiten terug, de brutale mishandelingen, de ergerlijkste slavernii', elleude, onmenschelijkheid.
En dan die scheicling ook van de geliefdeu
O, wat gevoelde nren nrl de banden van het gezin I fn hoeveel dagboekerr en beschrijvingen
treft ons dit.
Alfols Seven:;, de bekende Gentenaar, die ook
!

irr Duitschlanrl gevangen zat, en veei indrukkeu
weergaf, hij, die gewoo,n q/as te schrijven, een
letterkundige immers, vertelt in rr Uit het Oog,
uit het Ifart. r:
< Het kamp te Wurzburg was er een van Fransche soldaten.

Tusschen hen waren territorialen, die in 't begin van clen oorlog gevangen genomen werden.

Ik verbleef daar een tiental dagen in de ziekerrz.aal. I{et was in den volien 7,ofiet, en wsmo€sten reeds in bed, als cle koele avonclklaarte zach|-

jes wegsmolt.
D'riebeclden van mij 1ag er een territo,riaal ruct
zwarte, te vro,eg grijs geworden harEn en ecrl
paar star'eïde oo'gEn in zijn hoekig. gelaat. Hij
sprak den ganschen <lag geen mensch aan, scheel
altijcl met zijn gedachten honderdén uren veïre',
liep verlaten weg etlweer, en in en rrit, --- de majoor liet hem do,en,
en rolde aldoo,r sigaretten.
Ik vroe,g aan den Franscherr
ziekendienàa.r, n,at
hem schee de. Hij draaide veelzeggend met zijn
rtinger op zijn voorhoofd: De boverkamer niet
gansch in orde.
Zekeren avond; als cle roze avondlucht z\iraftblauw gewofden \Â7âs, en de meeste zieken ree<ls
sliepen, hoorde ik ingeho'uden snikjes, als varr
een heel oud mensch.

Ik

luisterde.
Moet het opgekropte menschelijk wee zich rriet
t_rac:lrten een \\'eg te banen? Zijn de trâantjes crl
cle snrkjes niet <le veiligheitlsklci-r voo,r <1e Ëoken
cle gedachten, Cie clen Èop zou.jcn cioen sp;1i1gsn,
kotrden ze nr1 e1l dan, al is iret ook's on"i.ts,tni.i

eens uitborrelgr

't

?

Was onze territo,riaal. Ik keerde mii, zoo
stii mogelijk en rechtte voo,rzichtig het hoo{cj.
Hij lag in zijn bed op zijn buik, *et de handen
op het hoofdkussentie, en in de handen e.elr
portret. En hij kuste, kuste het I l
Ën dar:
rr Il< zal tratundijk riiets nieuu's vertellerr ruet u
tc zeggc,n, dat cr in oorlogstijrl geerr nijverheiri

kogels en kauonnen gieterr
zoo ?.eet bloeit,
-alstret
uitgesloten,
de pho,tographie.
en no,g eens millioenen
Hoeveel rnillioeneu
l.rortretten zouden er reecls gemaakt geweest zijl :
Wat is er zoeter voor den lnettsclt, u,eggcrtllil
crt laat
van ai dezen, die heru clie'rbaar zijn,
o'ns hier een cliepen huldegroet brengen- aàn onzc
Belgische soldatel, die buiten de jareniaugc
scheiding, ruet de ecuwige schirn vau clerr iiood
<1an
aan hul zijde looperr,
te deuken aarr
- zichterug
thuis, clan te bçroeven
voor den ge,esf te
tooveten t1e gelaatstrekkmr, cle ho'uding, de doelwijze, het gansche w(zsn van de naasthtaanden, van bro,eclers elt zugtef,s, vân vader err mo'erler, van de kiirderen, van de vrouw !
Doch langzarnerhand, door de lange, drukkeucle afwezigheicl, cloor cle stijgende ijlheicl van het
hoofd, doo,r de wassende zielsarmoecle, worden
de trekken van de beminde afwezigen vager en
vager, al$ een land, lvaar onmerkbaar, doch onn.eerstaanbaar cle nacht. op zakt.

llen strijcit tegct het verduisteren vau

clic

lreeiden, man tracht telkens en telkens ze weer
op te wekken, met vâstere lijnen in zijn geest te
teekenen; men slaat naar die aangebeden, wegzinkende wezens de armen uit, zooals de drenkeling, ciie het zwarte water rond zich voelt btijgen,
rvanhopig spartelt naar licht en lucht.

$echts iemand, die ce'lger,-ang gedazut hee'ft,
kent de volle akeligheicl van dat gevoeJ. Voo,ralcer hij de cel binnergaat, wordeî al de meegcbrachte portretten afgeuomen.Vre€st ruetr, clat r]c
lreeltc'nis valt tr'l'ou\rr en l<inderen cle ko,ude cel te

goed z.ou vcrwârmen !
I)och de straf geraa,kt uitge'boet cn cle portret1en zijrr rlaar. De geest bezit weer eeu helder
lreelcl

. I)e vereenzaming

verzwindt, rle moede-

loosheirl slinkt ra'eg, t1e trerrrigheicl zelf is ge-

rrrilder

<1.

He{ lrortrcl, tlat is rlt.voortrlrrrerrrl*, .i" l,"rt.,rtligc hr ief , lret echtc ho,uvast voor het hart.
h hcrt kantpleven grijpen u altjj<l en overal rle.
lilailu,en \ian eel1 schrikkelijke eenvormigheid ;
ge u'oelt een stuk, een nummer. Ge voelt u w.g-zinken irr den po,el van <1e o,npersoonlijkheicl.
Kortom, het karnp is cen levand graf.
O, het portret !
Het leert u, dat gc cens uit urv graf zult en
uroet opstaan, dat ge ginder velTe, zcer verre,
cen eigen thuis he,bt, eigen bloed op u wacht I
c'en wederhelft naar 11 smacht. ))
- Zoo gitrg het ook oncle,r rlc geclepo,rteerden : o,
cle vronn' en de kinderen thuis ! Wat zaten er
veleî nret 't hooftl tussclie,n cle hanclen, als zc

ccn poos nrochten lustcn err altijcl gingen clie
gedachtcrr naar gineler, naar de eigen familie !
Maar men

mo,esô

worstelen tegen dat heimwee,

tegen cle ontmoediging, anciers wercl mer
wrak en ging men ten o,nder.

een

Want de dood maaide altijd maar voo,rt.
Hier voo,r mij ligt een brief v,an een wegge:
voerde. Hij schrijft uit een clorp bij het Zwarte
Woud:
< Felie koucle en geen vuur. Gisteren haclder
kameraden wat planken van onder de matrasseu
gehaalrl efl veïstorlkt. Dc officier j5 7oo jttist gç-

-

1016

-

De rio,or Driitschers vernielcle lanrlbouu,wcrktuigen.

hccft o;rs gczcg<1, <ltrt n'c clk cen mark
iloetcri l;c,lalcrr, o'rn iict l,ottt te bet:r1en.

krr,rucrr crr

l-roctc

Ilic gelcl irceft, rtroct bctaleu t'cxrr t.''ie cr geeu bcr.it. Ze komeu <laar juist zes lijlicrrcltagers ha1en.
Er ziin reeds acht doo:len clczctt morgcn. IIoc
rrcel zulleir er vall artoll',l wcl zijil. Ën clan brengen we ze \'veg naar het kcrkliof bij het bo'sch,
uraar de wincl doo,r cie boomerr ntiscl-rt, err zoo
akelig klaagt. l
Jean Jules l)ufour s,clrrijft:
rt D'eze barak varr betlazarct (Olrrdruf) is voorbclrouden voor rle longziekten. llcri sterft et zo17<1cr troost. Soars komt cle Duitscirc aalmoezetricr
u'el eens. FIii ook is gehulcl in ccn grijs-groere
velcluniform, cn ilraagt hooge leerel getten, en
hij heeft cle kapiteirrs-stc.rren.
Op zijn pet e1r zijn halsliraag herinnert
lilein vio'let kr"uisje aan zijn arnbt.

een

vergiss'ing blecf hii voor n'rijn bccl staan en riep
rnet luicle, schorre stetn :
rr Gij gaat ste,rven. Bied rr ââlt voor de recht!

l

Ziin vergissing bemerkenrl, gaat hij, zoncler de
irrinste ontroering, naar <le sterrrenclen en treeclt
cr op clezelfde wijze op.
Een van herr, die reeds zachtkcns lieenging,
ontwaakte bir' dat getier; cle andere luistercle

angstig.

De aalmo,ezerrier vertrok err liet rle o,ngclulikigen in de angsten varr clen clo.otl.
IMet Paschen lcwanr hii rin unifo.nn cloo,r
zalen, met cle hosties in clel zak:
rr\À/ie wil er konmuniceeren? l

En 't was garrvr afgelo,open.

Ben ancler tooneeltje
<

fn

clc

))

:

een ho,ek varr het cloor prikkeklraacl afge

-

sloten kamp staat een kleine barak vol zinneloo-

zen.

Elk oogenblik en in vollcn naclrt

hopenrl heu alclus te clrviugcu cn clat de tergingcn
c1o,cn naclcnken.
I)rie oucien, mager a1s geraanitcn, sterven. Dat

hen zu.llen

bij elke verplaatsiug. Iir zijn knzLpen
tien, tu'aa1f iaar. Ze lijrlcn korrclc. Dc
treesten zien er deerniss'elilicuJ irit in r1e ou,lc
kiceren, vroeger jaketten of gocde rrcsten. l
\Ien voetd.e veel gcvang{rnclr, zoc lrurgcrs :r1s
s,o1ilaten, in" lc1rres,ai11e-kanrpeu. Dat gcberrrtlc
cian a1s tegennraatrescl voor ecn fcit, clat rlc
gebeurt

bij

rran

IluitscLrers cle Iintente ten laste legc.len, als lrct
doe,rr u,erkelr vall DLiitsche gcvangenen in rlc

frontzcne

G-isteren lagcn er tu'ee van omze zieken op iruu
nitelste. L{en l-ra.l hem .geutaarschuwcl, maar bij

bank van God

< Dric ironr'lclr1 bulgergcvâilgcnclr komclr z,ro
iuist aan ; 't zijn Franschcn uit het Noorrlen. Zc
vctgaall rrzrn <ien irotgcl. I)c ovcrhcici rvil ontler
lrerr vrijr,r,illigers .u,en'e1l \roor <lcn atbeid. Zij
u'cigeren: 1nc1i sletlrt. hcn varr liamp tot karnp,

r.l'o,rcien

velen door een l<risis ââ11gegtrepen en men hoort
dan versci.rrikkeliike kreten... en \\1oïstelingerr.
llen steekt ze in een c.iu'angbuis I rr
Bn dan:

!

verl'ijt clurfclcn zij kon.rcn,
clie rluizeîrilerr ureerloo.rc lrtrrgcls ais slaven to1
in cle r,uurlillic jocgen I En mcn cireef gevangcnen tot op het Rrrssiscir front. (L)
\Yij weten het, rlat $rc s.lccilts ecn flaur,r,crr
weerklank kunnen ge\ien van het helsch bestaarr
onzer wegge\ro,crclcn en ancletc gerrangenen irt
Ja, met z'.rlk eer

D,nitschianrl.
Nu ure dit hoofcls,tuk helrarrCelclr, moetcll \\'(,,
cr op u'ii zen, dat ook orrze krii gs.q cvangenelr lraalri looze ellende lcxlen. Ze l'arcr opgeslo.tcn irr kanrpeu, werclen tran claar,uit laar ko,rnrnanclo's ge.
1eicl, om allerlei u,erl<zaamheden uit te voercr,
naar r-nijnen .qestuuri.l, fabriekerr, kanaalir-rrich-

tingen, havens,, naar iret piattclarrrl, enz.
Onr lrnn vo,e(lse1 aair te vullen z.onc1 onze rcge'ering beschuiten. Ook ontstorrrleu bijzondcrc
vereenigingen in de gcallrccr-ric crr ncutrale latr.
c1en, r'velke pakies nrct lcr,rcnsnritlclelen zo,nclor.
I,Iaar er wafen zoo r,ecl irorrgerigcrr te sl.iiizen e n

trr ilenig laitti heperkte rten <'lerr uitr.ocr, cloor
cigcrr schaarschte gcrlu orrgen.
\/elen zijn uit rt,ie bel gcr'lrrcht crr bereiktcn
(L) Zie daaro'ver Jean Jule s I)rrfo'ur.
carnps

11e

rçprésailJe.

l

a
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De vermoorcle boomcn tijcterts tlcn l)uitschen aftc;cht.

Zu'itser'laud of Nciicr'larrcl. Arrcleierr lietcn claatlrij het leven. Ëen elliel staaitjc uit cle' vc1e, $'aa1 over René vau !-aeren irr c1e rrLegerl:o,rlel sclirijft:
rr To'en, in ;\ugu-.ttts 1914, onzc I{oning ectr

la<letlantlsliefrlc zijrer zo:nell,
krvamen cluizcnden nlalr1lc1r zicl-r otrtl.cr otrze ficre
bairic'r scharcrr. Daartusschelr warcil vcel kloolrcro,cp decci op

c.[e

sterlingen err .qecs,teliji<en, clie clienst uame r.'\ zij
a1s brankariliers, zielierrtlienclers of aalmoezer

rie rs.

Velen hnnner sneirvelclcn op het veld van ect,
gcv:rngen genomell cn ilr Duitsche lionceutlatickampetr doo,cl.qemartcl<l of r-crmoorcl. Onder rlegenen <lic iir Duitschlancl clert
tloocl vonden g,as c1e Eeru'. Pater llroun'crs, vaii
a1r<1cren urer(le11

hct Gezelschap Jesu.
Bij 't uitbrcken rran clen oor'1og rn'as tle Ë. P.
Brouwers professor van cle l.atijnschc poësi-. in
hct I{o.11ege van het IJ. Hart, te Char'leroi. Zonclcr een sto,ntl aatzeling .qaf hij gehoor aau ziirr
vaclcrlandsch hart, r'erliet zijrre school eu zijne
leer'lingen elr 1lau1 in het l3clgis.ch leger vriju'i11ig
tlicrrst a1s aalrnoezenier.
" lgens cle iuternationale konvcntie rran ht't
-I(ruis i/air Genèr'e, cleu'clke ook clooiDrrits'chland biigetreCen wâS, mo.{cn aaluroezeIticrs nict krijgstevarrgeu gcironrcn en in gcr,al-

gcnkarnpen olrgesloten n:or(lc1l. \\rii u'eten n'elkcn eerbiecl .cle D'uitschers aan clen rlag gelcgd
hebberr rroot rle intcrnatiotrale konrrenties \ra1l
l)en Haag en C)enèr,c, r,vcll<e zii, zooals troLllr,e ns

Itct onzijcligheidstraktaat i,ân Rclgië, als eci,
papieren voclje ; Jteschouu'cl err rteLscheurcl heb-

'rr

lrcn. I)e E. P. Brourvers wcr<l cloor c'le Duitsci'rers
qe'vangen geltomen en in hct lçamp r,arr Osrralrriick opgesJo'tcrr. Daar n'crd liij dcn 23
'\ugusttts 'l 915 laffeljil< r'ernroorrl irr cle hiernavolgclrdc
ornstancligherlcrr, waarrrarr c1e $,aarheicl el dç

cchtlrcrlcl giu,alr'bot.q'tl u'orclerr rloor een ooR,qcttiigc, dcrr Frarrscltcn itrfatrteric-l<zrpitein Itobcrt,
van Versailics, clic lrct rro'lgencl verhâa1 crovcr
g-cboekt hceft :
rrDe E. P. Bro,ur.,'ers,, clic a1s aalnroezenier in hct'

tselgisch icgcr clicrst gclro'mell harl, rverd cloor
cle I)uitschers in hct kamp rian Osnabriick olgesloterr, oncler c1e valschc beschuldigitrg dat hij
liet genrcer tegerr tlcrr vijancl oltgcno,men hadIn cierr nacht vân 22 o1't 23 Augustrts 1915 poogcic

E. P.

Bro,ur',ters,

in

gezclschap vau twee Russi-

sche officieren (kapitein Schmidt en een luitcnant) , r.rit het kanrlr te ontvlucirten. De drie gcvangerierr spro'ir-qctl door eeu ve'ns,ter van het ge-

lijkvloers cler lia;zcruc. De E. P. Rro'us'crs err
kapitein Schmidt -\^,ârcn reeds op cien koer gcsprongclt en lagen rraliij clei plikkelcli'aacl varr
lret harnp plat tcr aartlc uitges,trekt orn er irurrru:rr
gezel af.te wachtcn. Toen cieze rloor het vcltslrr
sprong, iverrl hii opgemerkt rlool cenen sclriirl"
rvacht, <lic aan den orterkaitt \râ11 den lrriklic,i
clraacl geposteercl stttrrrl. D'eze loste vicr of rrijf
ger,vccrscho'ten.

Op het gctuclrt cicr losbrarrdin.qen r,r,erde1 cic
iir rlc liazcrne geurclit ctr eenigcrr,
n'aaronc-ler ik, kn:anerr aair het veltster zien n,at
gevangeltcll

er- gaandc rnras.

De schilchriacht gaf hct noodseirr en cle waclrt
van het kaurp l<l':uu tocgesnelcl. De tlrie ontsltapten blevcn naitii clcn prikkelclraarl hun 1o,t afu achten.
Een clertigtal Dnitsclic sol<laterr, het ge,tr-cer in
beiiie vuisterr geliuclrl , l<wamen in den koer crr

haclclcn weldra r1c gcl'arrgerren bcmerlit.
De B. P. Il1cri.,\'ets \\:rls opgcstaan en u'ertl

c.la-

cleiijk cloor tle soldatcn orrrringri. Iiene hcvigc
rloolrlenu'issclirrg hatl piaats, tijdcns clerrclke il*
tlc E. P. Bro,ur,vers crrkel ko,n irooren zeggelt

:

t.lu *
( Nicht I Nicht ! r Na twee o,f drie ruinuteu twist,
greep eensklaps een der soldaten zijn geweer eri
schoot den E .P. Brouwers rakelings.rlood. Het
lijk werd ter piaats gelaten tot 's anclererrdaags
mofgEns en clan naar het kerkhof gevoerd. De
kommànclant van het karnp, kapitein Blauketstein,-cltukte clen soldaat-ûIoordenaar de hand et
wenschte hem geluk over zijnc < he'lcienrlaa l. rt
**t

Dat de l)uitschero rn hun land de dooderrveldet'.
van Belgische gevangenen bezoekeh. De talrijke
grafheuvels zullen hun spreken van de nrisetie
en de ellende, van cle folteringen én de rnoorcleu,
weike onze jongens ten gtavc gesleept hebben.
De .talrijke grafkruisen zullcn hunne armeu in
verwijtencle gebaten naar hen urtstrekken en ttr
den lruilenclen wind zul7en zij het haat- en ll'raakgeklaag onzer doorlen vernenlen. ))

Veel krijgs- e11 burgergevangenen u'e'Tcleu
ziek. Gelukkig ontstoncl het stelsel vau uitn'isseling. T)e rr I,egelbocie r scltetst clit bondig a1:vo'lgt:
< Taldjke Belgiscire cn verbouden krijgsgeva:r'
genelr, in Duitschland opgesloten, ciikwijls in
kampen clie aan cle eerste veteischten van gezontlheidsleer en menschelijkheid niet in 't mi11st vo1deden, hebben hurrne gezo,ndheicl welclra zien ten
onder gaân. Dank aan c1e tusschenkornbt van hct
Roocl-Kruis van Genève slaagde eene kornmissie

van geneesheeren van onzijdige lancien er in
eenige ho,nderclen dezer gevangenen, gekozen

oncler de ergst zieken en zwaksten n^at Zwitserland te doen zenden.

De Zrvitsersche regeering stelde te hunner beschikking hotels, villas en barakken in cle gezonclste en schilcierachtigste deelen van dit wonderbaar land, o'nder anclEre op het meer l.eman,
te }{ontreux, te Clarens, enz.

Ongelukkiglijk vermochten cle oplettetdste

zorgen het niet de bovenhand te hebben over de
onverbicldelijke kwaal waardoor vele verbondene
gevangenen aangetast wargn : ziJ gar,-en clen laatsten zucht, ver varr de hunnen, ver van hun land.

Met het vroorn gedacht hulde te brengen aan
hunrae overleden wapenbroeders, hebben twee
kunstenaars, beeldho'uwer Belïard Callie,'' Be1gisch ouci geinterneerde,, en de geïnterneercle lnitenant Castel, Fransch bouwkundige, ten aandenken cler soldaten der verbonden legers, in cle
streek'i;an Montteux overlec'len, een prachtig nro-

nument geschapen, rlat nrr op het clooclenvelcj van
Clarens staat.
D'at hurxre nageclacirteuis ous duurbaar bliir,c,
erren cluurbaar a1s deze clcr solclatcn die voor derr
rtijand sneuvelden, wnrrt ,rolr tij tijn scstoïvcn

voor het Yaclerlnrr, i.',

v.
DE DUITSCHE TERUGTOCHT'
IN FRA.NKRIJK.
't Janr I917 bracht irl cie Enterrtelandcrr vrcl
lrcop, in lluitschland veel teleursielling.

Waar.oln toclr vocrdet de Duitschers e'incl l(tl{;

en begin l9l? duizenden en duizenâen burgerr
als diangarbeiders naar Noord-Frankrijk? Waaroà kon von Bissing geen voldoening krij.

zijn verzoek, die deportaties te verbieden
Ëtr wâs hij wcl verplicht, nu hij eenmaal zijn
ambt bei<leedde, <1e hâtelijke maâtregelen uit te
gen op
voeren

?

f)e gebeurtenissen der Lente 1917 toonen het
ors aa;. De Duitschers hadden een nieuwe linie
noodig, en deze rnoest gejaagd aangelegd worden, en daarom schroomden ze niet, hun slaven'

stelsel in te rzoeten. Het was cle betuchte Hindenhurg-linie.
We hebben gezien, hoe en waar het Sommeoffensief van 1916 eindigde.

Alle Ëntentelanden hadclen in November 1916
afgevaarcligden gezonclen naar het Fransch Groot
Hoof dkwartier,rvaat het velcltochtsplan ,voor 1917
vastgesteld werd.
Dit voorzag ccn reeks afzo,nderlijke aanvallen
op allerlei punten van irct front, zoo'clat de tegenlrartij irooit zijn troepen zou kunnen wegnemex
in het eene vak, ont ze naar een ander te voeren.
Doch orrverwachte gebeurteniseen brachten clie
lrlaunen irr rle n'ar : cle Dttitsche terugtocht en
de Russiscire ornrventeling. Bovenclien deecl Italiè
niet rv-at merl ve'rrffacht had.
Laten rt'e eerst clen Duitschen terugtocht nader
heschouwsn.
In Februari 191? openbaarde zich groote be,lriiviglrcirl nnn lret Westelijk fro'nt.
D,en 9n ontrnimde de vijand Grandcourt voot
cle Britsche troepen. Hii deecl echter weer aân-

vallen met afwisselend sukses, zooals bij Maison
cie Champagnc, waar

hij zelfs

800 gevangenen

30 macirinege$'crelr naû, mâar clat
loor hij opnieurv van I tot 12 i\Iaart.

tetein

e1r

ver-

Door deze bewegingen verbo,rg c1e Iluitscher
zijn eigenlijk plan: een strategischelr terugtocht
zoncler verliezen. Want doo,r de geallieerde ver-

overingen in 1916, was de Ëntente meester gewotclen van de hoogten en cloot de overvlo,edige
artilierie nraaktc ze hct verblijf in de valleien
voor 's keizers troepen onhoudbaar.
Ilerst li'ekerr zij op den rechtervleugel, bij de
.A.ncrc. De gealliecrclen bezetten Serre, Mirau-

mont, Pys, Miarlencourt, I,igny, fe Barque,
C; omméco urt, Puisieux-au-Mont, Thilloy. Daar-

bij liet clc vijand mim2ûJ0 gevangellen achter.De
Engelschel rlatrelt bezit van clie punten.
fn 1!laart cleeci dc vijaud tegenaanvallen, maar
Gough hiclcl kloek stancl en de tegenpattij o,nt
ruirndc lrles, hct lrcr-.ch T.o.rrpart cll Grévillers,
<lie hij scdcrt 101 .l lrezat el ze,er rrerster.kt

pultten
had.

Dit alies n'as slcclrts de rroorLrcr.citling tot ecn
srootercll terugtocht, clien rrrcn eerr ec.rriale uitloering van Hinclenburg noemcle.
I)c'n 17'' I{aart u,ilcle Gough eeir offensief docrr
tusschen Achic-t-le-Petit cn lc Transloy, in c1e
richting varr Baparrrne. Xlaar voor heur stonden
slechts achterhoed-en. Irr clen namiddag drong
zelfs een patroelje'tot iu Bapanme door.
De Duitschers haclden in Let prrirr dezer staci
vee{leiligingsra t'rft en nan gciegrl, cr prikkeltlraarj

-- r0l9 dc Dtdtsehers hadden er bi{zcndere keapegàies

voû

88ngeÉteld.

Peronne was zoo o'nkennelijk, dst men $lechts

aan eenige naamborden nog hier en daar de
richting van straten kon bepalen, Zells het kerk"
hof was omgewoeld en loopgraven doo'rsnedett

de gtaven.

Deuren, houtwerk, venstetblindel, alles was
opgestookt. Wat waarde had, werd meegevoerd
en het overige in stukken geslagen. Men vo,rrd
verbrijzelde pianos, zelfs gescheurde boeken en
{otos, in gruis geslagen schilderijen. In c1e ho.ven
had men de boomen doorgezaagcl.
Zoo cynisch was c1e Duitscher geweest, da.t
hij op een lnuur van het staclhuis borden hacl
.gèhangen, met de wootden: rtNicht ârgern. Nicht

De kerk van Oostkerke.

r.

(Zich niet ergeren, u niet verwonI{et regiment van 'Warwick rukte het eerst de
stad binnen en zag op het vo'etstuk van het weggerroerde stanclbeelcl van Catherine de Poix of
flarie Fouché, een spotbeeld. (Die l'Iarie Fouché
had bij een belegering der stacl in 1536 de burgerij to,t \ryeerstând aângevoerd)
Maar niet alleen te Peronne, overâ1 waren c.le
D,uitschers als vanclalen opgetreden. Dit zal ons
blijken uit eenige aanhalingen der zitting van
clen Ftansche,n Senaat op 31 Maart 1917.
De voorzitter Antonin Dubost sprak bij den
aanvang : rr fk heb van eenigq, ietlen een motie
met mededeeling ontvange'n over de misdaden
door de Duitschers bedreven in de Frausche ge.
\vesten, die zij bezet hebbea.
Zij luidt aldus :
De Senaat,
t Aan c1e beschaafrle werelcl kennis gevend van
c1e misdaclen cloor cle D'uitschers in de bezette
gEwesten van Frankrijk bedreven, misdaden
tegen het bijzoncier eigendom, tegen openbare
gebouwen, tegen cle eer, de vrijheid en hèt leven
u'uncleren
deren).

.

geôpannen, maa,r na den val van het bosch Lou-

part e1t'het dorp Grévillers, waïen de Britten
geheel meester van c1e hoogten ten Noorden en
ten Zuiden der stad, zoo;dat de Duitschers het
verstandig achtten, de plaats maar zonder strijd

te verlaten.

Zij vernielden, \,vat er nog verwoest kon wordel, en men moest voorzichtig- voortrukkeu,
want overal waretl er hinclerlagen in den vorm

van mijnen, g'ranaten, errz.

Geen huis werd doo,r clen vijand onbeschadigd
in brand or

gelaten, men stak de nog gespaarde

tlies- ze op. Ook alle fabrieken werden neergehaald.

De Britsche patroeljes zagen rookend.puin en
ze konden nagaan hoe men houtwerk met teer
had bestreken,en ook anderszinsmoedwilligvernielingen aangericht had,

Yan perso,nen.
Va ststell e nd, d at clez e on gehoord e gewelddaden
gepleegcl zijn zonrier vero,ntschuldiging van militaire loodzaak en met stelselmatige schending

Op de place Faidherbc sto,nd een stanclbeelcl in

van de intemationale konventie van 19 Oktober
1907, bekrachtigd door de vertegeîwoo,rdigers
van het Duitsche djk,

brons van den bekenden géneraal, die in lBTl
een overwinning op c1e Pruiserr bij deze stad had
behaald. Het stanclbeeld was natuurlijk weggenomen en men vond nn ten spot een groote kachelbuis op het voetstuk.
De Duitschers hadden eveteens het bevallig
stadhuis, een geboun' rrit de XV. eeuw in branà

\rerwijst naar de algetneene vermaledijding,
de dadErs dier rnisclrijven, waarvan door rié

rechtvaardigheid de bestraffing geëischt woldt.

(Haudgeklap).
Begroet met eerbie<i hen, die er de slachtoffers
van wâren eî âa1r wie rie natie plechtig beloôft,
tenvijl zii zich er. 1:org voor stelt, clat ziî aleeheei
lrerste) van den vijanclzullenkriigerr.', (Zeei n'el.)
De, nlotie bevestigcle verder clcn wil, den oor-

gestoken.
D,en 25"

llaart, cius een rn'eek later, bezochten
twec afgevaarrligclen de rnjne en plots ontplofte

in de gronclrtesten van het gebouu, een rnijn, welker helsche uitwerking aldus gere.gekl n,as; i1e
beide cléputés kn-arnen om

]og door te zettcn tot de vernietiging van het

't levcn.'

Van de Srnt-i{ikolaaskerlr

ston<len

Duitsche ir.nperia1is'rne en militarisrle.'
De heer Chéron nanr clan het n,oorrl en

_clccirts

eenige verkooldc firuren tneer.
De Drritschers rveken op.clen weg lra,lr Kanrerijk, nraar werden rlaar nog bes,chotèn.
De terugtocht werd algemeene! irr de zolte tus-

schen Arras en Soissons.

Den 18o clrongen cle Brittel iu peronne err
Chaulnes. Wat van Peronue doo,l de granater.r
gespaard wae, moest oeik nu vernielel worcleo ur

'

cleeicle

mee, dat cle Senaatskommissie cler oorlogs,schacie.
cen zcker narital lecien gelast had de lLroverclc
gewestcn te bczoeken. Hii wees op de schencling
cler Haagsche konrrentie.

Een aantal leden wareu naar Chaurrv gegaan,
ten Nr. O. van So'issons en anderen naàr ivàyorr,
()uiscnrd, T{arn, T,assigny, Roye, Nesle en-perftlûe. Men bûd die steden en vele furp€n b€

zo.llt cll lrct olr,,!tLzocli zoo nauu.'keuriri nrogc.lijli
rcicitl.
Ovclal lvas lllclr gctrrigc .gcwcest vari 1rlllndclirrg, stclsclrlatigc ver\\rocs,ting, barbaarsihe cla.icrr zotrrlcr clc rniustc rnilitaire rloo(lzaak !{cL,lcr'g,1.

Iu hct \rcl's,lag harl rucrr alles lir.ritcrrgcldtcn u'at
't g-cvol.q \-'vas vair clen rxrrlog zclf , vun ricn str-iici.
\Icu tcckcrrrle s,lcchtS lrct knaacl op, rlit tnoctilvii

lrctltcvctt, c1c zianslagen op hct lcvcu ctr tlen ci.qcrr"
r,ulll.
\r-au llibécout-t to't Noyon zijn overal c],e hoevcu vclnickl. No.r'on s,chijnt uitcrlijk n'cinig lrc'
schailigtl, ofs,choon dc vijarrd cerr aarrtal 'litiizcri

,rpg--cl;1rzcn cu faltrichcn vernielrl ireeft. llaar
bilrrrctr, n'e1k ceir r,fl<ecrrve'likendc pluniicrirrg,
or,cral ziitr ck: nii:uircls \\rcg$cvocr.l.
\\'ij dcclcn fict vcrsla.q cler bes,ltr:c;liirrg, clie r.r1,
ticze tttcclc-lceliitg .,'au clen beer Chétoo irr tlcti

Frauscherr Senaat vo'lgde, hieroncler mecle :
Dc hcer Aimo'ircl: De o,vers,ten hebben hct voor'l;e'cltt 3egeven.

Dc hecr Henrl' Chéro,n : \,Vat n.ren niet me(ienatu, hccft niel verbriizelcl: cle spicgcls \vcrcleu

Irr cen l<arne,L lal
hct rt I'Iôtel rlu Nord )) zagcn ilc temirldcn vatr
puirr ccn bran<1kas, opengeschcurri mct eerr boor.
'Ilrr il <1at hotel zetelde rle kornmanclantur.
Eeu groot aantâl s,enatoren : Banclieten
lJe heer Guilloteaux : Het zijn hun wapel.^.
Dc ireer Chéro,n: Van af cle cerste clagen hcbben
nre't revolverscho,terr gcbro,kcu.

!

zc rle n'inke,ls geplurrderd.
Op 6, 7 en B llaart 1915, liebben ze ilt tegcltn'oortli.qheicl van clen acljunkt varr Noyo,n en olr-

tlanlis ziitr kracirtig protcst, rle hrandkasscrr in
clc tSociété Généraler opengebroke'rr. I)c overste

van de kommanclaritrrr bestuurcle die iubraak.
Later rverrlen zegels geplaatst, cloch naclcrharrrl
u'eer vcrbloken. Ahtorcns No!'o11 te verlatel,
hebberr ze â1les meegeltlomen, vrat zich irr rlc
bran"clkass,en bevo,nd.

I)e hc'cr Jénouvricr: Dieven !
De heer l{enr5. Chéror.r: D'en 24" F ebmari 191?,

konrt een o,fficier, clie zic.h afge,vaar<ligc1e clcr
schatkist van Berliirr noeûrt, bii l'I. Jlrière, banl:ier te Novon. 72 jaar oucl. Hij sotnme.ert hent
de brarrclkass,cn te o'penen. De he'er Brière weigert. Solclaten breken ze open. De hurtrclers u'atcrr tcgcnn'oorclig. Hun protest rn'as rruttelocs.
Dc Duitschers hebberr al1es mee.qeuornerr u'at iu
rle lrarrk \\'as: mr1nt, titels,rn'aarclen, hanclelspapic-

ren, ittleelen, zihzeru'cr,k, boeken en archicvcrr.
Toen cle bankier cle aanmerking maal<te, clat dc
officicr toch niets mct de archiertcrr rlocn 1iou,
antn,oorclcle cleze

: Ik
l

lccligen en cloe het.

r<

hcb bevel de kassen te

D'c l.reer Rarrso.n : Houd clen dief !
De heer Guiliote,arrx: f)e bendc Ro,nnot.
D'e heer ITenrv Chér.on t 7"llr1e hanrlcling clcn
27n Februari 191 '7 in <le bank Cheleau en Rarhier, u'aar tu;ee o{ficiclcn en tu'ee soldatcn irt rlr:
liclders clroneen, cle bmrrdkasseu openbralren en

,ic titcls medenamen.
D'en 16n llaaft, na een aantal t.oningen

etr

.,,,.'nbare geborl\ /e1l ondcrmijr.rr1 te hc,bben, lietcn
dc Duits.chcrs rleze springen.
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De tlorpqu in

t1e

onrgcrritrg vern Noyo,n u'cttletr

rrict rrrecr outzictt. Z<xt is lrct rlorp Seuuirig,tr-r
ccn cclrtc u'iklcnris. Iu allc htrizcri ligt ccn lroolr
viriirris rrarr ii{) ccutinrctcr. Een hatrrlelaar ilr
11

porsclcirr uic'rri a1 l,riizo'n11cr gcbr:ittaliscclc.l.
's l.rtoncls voor: (lell aftocirt clceri mcn lrctl br,ritcrl
gaa1l, elr tct*'ij1 hii o1> straat liet schoirrvs4;ci
aarrzicrr rnocst, s,loegcir <lc solclzrtcri inct harncrs
al zijr u'arcrr stnk.
'l'c Gr.riscal"ti nra:rlitcn tle tliritschers ziclr gcrccil, om irct lrccic clorp tc r,crbrarr<1crr, toctr rlc
Iirans,chcn ku'anic'Ir ; zc. licl-rl;err clus clcrr tijcl niet
gcl:a.cl, tnanr il'at ccirigc n'aarrle haLl, was t'ccris
rrcggcvoet-i1 : ilclrllels, littnen, ke'uliengcricf : rlc
spicgcls la.gcrr in schcLt'err. I)e soiciilteit stolclr (lc
luatras'selt orrrlcl tocziclrt van offieiercn.
\Vij tratlen c'eri irtris l;irurcrr, tlat een alrothcci<
gewccst u'as : te nriCclcii van allerlei 1t11irr vc,ir. 1el
rr ij poltrettclt 1lrcl nrcssLrr rloorstol<cr.
Overal vuihris ! De gotu'r rlcr huizen, cle lilo1i-

kcn rler kcrk, zclfs hct n'crk van cle klok, alles
\\'as ille cgcnolncl

l

.

Ook te Ham ziet melr o,vcral cle sporcn varr

lnoechvilligc \;er\doestillg.
De tu'ee schoouste huizcrr dcr s'tacl wârcn gcbruikt, het cene a1s kasirro \roor (lc o,ffi<-'icrcn crr
iret andcr als r,r'o,ning voo,r gclr€râal volr'I.'lcck.
l)aar ook hacldcn cle Duits,chers âi1cs g;eroo'fr1, dat
eeirigc waarcle bezat e'rr de rest creblo <en. I)etrt-ct-r
\vare11 afgczaa'etl, 11e ranre,11 ruet harncrslagcn
verbrijzclci, tle licirtlrra.irerr afgemkt ct1 \rcltrârirt.

()m riit u'crrli tc voltocicn, lieten ze in

n"aige'iijk

vuil

r1c piarrr,s

achte,r.

D'^ lreer Guilloteaux : Zoo zctten ze hrrir hanrltcckening.
De hecr l{crtrr. Chéion : In het gex'est trrssr:hc,tr
I{atn en het kalaal heblrerr ze alles 1t1at gcltranri :

zoo te Esr.nerr'-Na11o,rr, Ep,per,il1e, Verlaincs ,Iirclrcir, Solcrite. Allcs is er verr.,,oest. Tc Clratnpicrr
liet te midrlcn cler: minerr eerr Duitscir kerkhof
tnet een allegorisch bcclrl van rlen vrecle,. Dc barbaren hcbben nict scschroomd op clit morruinerrt
tc schri ivcn: rrTer herinnering aan de karnerarlen,
vrierc-len et rriianclen, in clen cloo'd vereenigtl. l
f)e heer G. Cirastcnet : Huichelaars I
Dc hecr f-ferrrv Chér'on: Ja, rvelke huiclrclarit !
Eerr o{ficier heeft ons vcrzekerd, dat in clezc .gc.
meerrtc een c1oo,f-11{ist ontgraven was cn men het
sto,ffelijk overblijfsel \/crvall.qen harl rloor clrck.
Algemeen et1 s,t€lselmatig is c1e veru'oc.stitrg tc
Roi*.lise, Avricorrrt, .,\mv, IlargnSr-aux-Cerise,s,
\\iaâr \\'e een der ranrlïel1 vo,nden, waarrneclc cle
I)uitscl-rers <1e hirizctr neerhcrrl<tcn. Ecn rcginrcrrt
Saksers, rlat bijzonrler hatc,lijk is, heeft dcze fci-

tcn in

r1e omgerrirrq rtarr l{argn,u* berlreven. frr

rlcze gernecnten hehbcrr cle Duitscl-rers rle graverr
gc'schonrlcn, oln er lrun doorlen te leggen etr a1
lret orreri.qe blieze.t ie op.
Ook te Plcssis Caclreleux u'as c1e vcrwoestiir:t
stclsclmatig. \r:rn Plessis tot Ro1.E ligt het larrii
als een wocstijlr. Prachtise hoevcn ais clic van
Bouresse ziin slechts trenrige mïnen rneer.
Te Rove hecft nlen alle hrrizen geplunrlcrcl . I)c

klol<kentoren r,ercl r.reergehaald

no,g i11.

;

cle

klok is

Te Nesles beclreven rle Drritschers vanaf

er

het

l02l

nren, bratrtll<:tssctt opcllgcllrolicn, kcrken ver\\'o'cst \\'cl:(lcrr, llcilllert tlc I)lritschcrs geclurctrcle
tnrcc u,ckctt ottitartnhzrrtig t1c gatlsche stacl vctnieki cloor ntiiltcn cn brattcl. ,Niets blijft er ovcr'
tcnzij een voorsta(1, \\taaL zc cle inworrers ophoolltcn e11 clic zc tt:ri'icrirand bolbardeerclen.
Zij scirotcn iri 't bijzonclcr 11aâr hct irrstitttrtt

Saint-Chaties, cctr rel-uge voor grijsaards el waat
rrrcn cle zielierl on(lcr gebracht hacl. I)e stacl Chaun1., dic rnecr tlau 10.000 inwoners te'1de, is clus
::lt cltts cen Puittltoc,l) tneer.

I)e jnrvo,lrcrs clet omgeving vau Saint-Quentitr,
die uit cle rlorpetr gevoerd wcrden, brertgeu otts
tle getuigcrris vatr hetzelfcle vandaiislnc. Overai
bcrooÏcie urcrr ltztar t'au cle lncubclcll, wcllie nlt'll

tlrr r vcrl,t'i jz.t'ltle'.
.\Ierr heeft <lc hnizen rloor opblaz.en o,f in lrl-atrrl
stc'kcn rternield.
'le Vanx-ltr;upy licten rle..Drritschcrs c1e kapci
r,an het kastccl c1r grâve11 splitrgctt. Ze vcrlratuett,
dat te Seranc<;rrrt-le-Gr ancl de dooclskapel be'
stonrl van cerr lanriiic, ciie aarr ccn onzer llleest
gcaclite kollega's velwant is'. Ze lrcbbcn clie kape
cn dc grarrell o'pgcblazerr. En gctuigell vcrlilurl'

1

f)c r'loor r1e l)rritsc.he'rs

clcn, dat
ginnen.

vermoo,t'Je boomen,

lregirr cler l.rczctting tie crgstc ,gclvcl<lcla11err. Zij
rloorzochten rle inrizerr, varr tlcrr hcliicr tot <lt'l
xtltier, en legtlen tie harrd o1r nllc nrcul;cicrr ett
op cleu wijn.

Schilderijcn, spiegels, 1;io1i1icn, karrtl,-'iirars,
bronsrverk, lit.ttrstvoorrierpcrr \\:crri(,n wcggevocrcl.

Als

cle mculrclen valr ecn httis zekerc \\'âarclc

lrezaten, hieldcn cle Duitschers clcn eigcnaar voor
spionnage ââ1r, c1r haalilcn zc', tijcicns zi3n gcvan-

genschap, cle u'oning lreg.
Ecnige c1age1 voor 1t't1 vetttek, beu'e crden ze,
tlat ze op berrel vân (:cl lieizcr-, alles'rnoesten
lilunderen, vcrlvo.csteir el roovcll . Dit lrcvel ."verd
stipt uitgevo,crcl c1o,or liet 2()" re giment zware

ar.tilicrie, hct ii8" infanterie cn hct 6" jagers te
\;oct, oncler cle o't-ders vâ1r gcnclââl Hahrr, kom"

trrarrclant cler 3Lo divisie.

I)eze laatste gaf het voot'bce1c1 crr liet de merrl-rclcn '"vegnenren vâll ecn kamer, clie hi1 vier
rtr

aa,nclerr bc'w-oontl c.

l,Ien lieeft rlc l<lol:ken uit cic torerrs g€\,voi1r{"ti
cn c1e stukken rverden naar Duitscirlarrii gestrrrrrd.

In r1c laatstc wc,ck, valr 10 tot l7 Maart, leve,rrlcu c1e soiclatcn zich over aan schanddaclet:

lrrancl, algcLrccle vcr\voestilrg v.l1r een zeker aarr-

tal huizcrr, vcrgiftigiitg

va11

fo'rrteinen,

liuttcn, br-onnen

en

Van Nesle tot Pero,nne strckt zich \,veer een

$,o.cstijn rrit; Hcr.1y wercl stelselmatig vcrnieicl,
rle huizen liggclt irr puin, het kastcel werd afgelrraritl. It)n zoo'is hct te Nfanico.rrrt, Curchy en
vcle anrlere clorpen.
)ia te Char.rny gedurencle trvee maande,n rle
nlaat geltoureu te hebben der kclders van âiie ilitizclr, orl tc bcrckcrrctr hocveel springstoffen cr
ttrNrrlig \ïill'cl)r orrr elk rlczcr o1r 1e lrlnzctr, 1la eell
verivoecle piutrdc

r-i

rig, rvaarbi

j

n re ul-r,_'ls \\,

e

gg eno

-

zij dit \ucrk cilie maal rnocstcn

ircrlrr,-

I'{oe liebbeu ze <len landbo,uw wilien treflcn.
I)c cllcndclingen zaagdell alle fruitboo nen af.
I)e heer G. Chastenet : En de arldere ook.
I)e ircer H. Chéron : En zoo ze dcn tijd niet
lradclen, ont ze af te.zagen, verminkten ze cle
schors oil ze te doen sterven. Niets is ellendiger

onl aall te zien, dan deze voornraiige boongaarclen van een rijke iandbo,uwstre.ek, waar nu appcl-, pere- en kerseboo,rnen, tiO centimeter van
clcn groncl afgezaagd., geiijk de \ÀTrakkerr liggerr
van rnoeclwillig vernielde eige,nclo,mmen.
I,aiigs c1e wegen is het een echt kerkho,f vau

Bij cluizenclen werden deze in de velclerr
neerg.cworpen. \,Velk strategisch cloel kan nict
boonren.

cicrgclijk vanclalisme bereikt worclen? Ja, ze girzoo ver so.mmige boomcn door <lynamietliatroncn te vellen. l)at is de verwoesting ori cle
vcrrvoes,tirrg of liever, 't is de ntachtelooze woecle
van een vo1k, dat F'rankrijk benijdt, en dat, nu
hct onze <lapperheid niet kon over'winnen," bij
hct tcrug trel<ken zijn bronnen van rijkrlom yergc11

rrielt.

In z-ekere gemeenten, zoo,als te IIam, dwongen
ze cle larrc'ibo,uwarbeiders, zell de boomen rlooi te
zagerT, lvelke zij irr het vcrleden met zoo veel

zorg hadden gekweekt.
llen moet clan ook de gevo,elens vân wfttigen
afkeer nagaan. Zij, die de wegen hcrstellen*eu

voor het meerende.el boerenlieclen zijn, toonen
hun ïevige verontwaarcliging over de-vôrnieling
der boo,men . Zij uiten clie rn vermaleclijrlingei
tcgcn cle banclieten, wien ze een rechtvaar,lige

kastijclirig willen toedienen.
Err clan a1 het geweld tegen onze burgerij.
Te Roye, beroofden re een bestuurster-van een
l<ostschool, die daar reeds in 1BZ0 woonde, vall
iraar beddegoed.
'l'c llargny-aux-Cerises, be,<lreigde een Duit_
s,che so,lclaat nret slagen een jong mâsje, clat haar
I ur

r

c1e

nrc

nroerler elr cerr zieke .qroo,turoecici verzo,rg

en trog een blinde buurvro,uw

-

bij zich geui-

t0'r,
Cqhjkc een bartarekte. Àler \'o,ett h&al weg. H+ar
l<jnderen van 10 en 7 jaar rvillen haar volgen. Dt

Duitsche officier verbiedt het, De arme kleineil
klemmen zich aan de wielen van het rijtuig vast.
Zotcler deernis met hun tranen en kreten, trekt
rie officier iren brrrtaal terug en laat ze op rlen
weg staan.
I)e heer Bonnefay-Libo,ur: Ëlleadelingen !
De heer Couyba : 't fs rncusterachtig.
De heet H. Chéron: Iu alle dorpen hebben ze
r1e bewoners varr l5 tot 60 jaar gevankelijk weggevoercl, ook meisjes etl vrouwen, behalve de

van zcer kleine kinderen. Een vtouw
irit ilolrron zêi ons, dat rnerr haar zoontje van 14
jaar tueegenonren heeft.
Lien Duitsche komnrandâut vatl Ham bekeek
cerr meisjc van 16 jaai en zei : rr IJie is voo,r mij ! l
Een vrouw van Herm vertelt, dat zi1 op 10 Fe
bruari vemam, troe er 600 inwoners weggevoercl
z<ruderr rvotden. Daar zij clrie clochters had, liep
ze verschrikt naar de kommandantur. Hêt nieuws
bleek echt. Het bevel kwatu, te vergarleren op de
binnenplaats van het kasteel, met een maximum
van 30 kg. reisgoecl per pc'rsoon.
Terzelfdertijcl gelastte men de waardeuruee te
nsmen, maar clat deed men niet. De drie dochters
der getuige zijn 18, 20 en 26 iaar. Zii gaân naar
nroeelc'ts

IJe tloor Duitsclrer's tijclens hun aftoclrt
verrnirrktc boorucn.

men harl, rrurlat ric geueldetraar haar brood etr
aardappelen eisclrte. Op gevaar van haar levcn
moest het clapper nreisje het voeds,el vercledigerr
clet cirie gebrekkigen, wier engelbewaarder ze
was.

De bewoners der ontruimde dorpen verklaren,

dat zij hun levensaniddelen moesten verbergen
en de Duitschers telkens iruiszoekingen deden,
burgers opsloten en beboetten.
Te Guiscard dwongen ze jonge meisjes buiten
te werken, in vollen Winter, wegen te herstellen,
zonder cle minste deernis voor zwakken. En wie
zich verzette, moest naar de gevangenis.
loen ze te Ham c1e citadel zouden opblâzen,
waarschuwclen ze de burgers, dat deze bij het
signaal van een hoocn, met levensmiddelen voor
twee dagen naar de kerk moesten gaan.
ùfaar vô6r het signaal, q{û. twee uur 's lnor:
getrs, toen de menschen nog sliepen, brachteu ze
reeds de ontploffing te weeg, en er ware:r slacht
offers van het brutaal geweld.
Te Noyon we'rden 80. jonge meisjes, van de
meest eerbare, van hun gezin rm/eggerukt, on.
danks tranen en geklaâg, en tot arbeid gedwongen.

Toen

de Duitschers

a"f

trekken zouden, brachten

ze, naat de verklaring der zuster-overste van
Saint-Ro'muald bij de 500 zieken uit de o'mgeving
Saint-Quentin, naar het burgerlijk hospitaal te
Noyon, Deze kwamen hier in zulk een ellendigen
toestand aan, dat er dagelijks 7 of I stierven.

Men had deze lieden van hun bed gehaald,
zonder hun tijd te gunnen iets mede te nemen:
lammen, stervenden, negentigjarigen, ja, er was
een vrouw bij van honderd en twee jaar. Men
heeft er rnoeten bepgaven, zonder de identiteit te
kunnen vaststellen.
Mevrouw Depru,, eigenares van het kasteel te
Gibercourt, had een ernstige hartziekte en moest
daardoor te bed blijven. Een Duitsch o'fficier

kwam bij haar en gebood, dat ze moest opstaar.
De vrouw antwoordde, dat ze zou gehoorzamen,
ondanks haar lijden, Ze verzocbt hem, zich te
\:erwijderen, opdat ze zich zou kunnen aankleeden. IIij weigerde en eischte, dat ze zich voor
hern kleeden zou.
Mevrouw Bèque van.Flaw le Matiel. herl inc'

de bepaalde plaats.

Van 10 uur 's morgens tot 3 uur 's namiddags
wachten de gevangenen in de vinnige koude.
De verwanten komen om nog eens afscheid te
nemen. Men jaagt ze met geweld terug, ook met
.iolfslagen.

.

Om 3 uur vertrekt men voor het station. De
D,uitschers drijven hun wreedheid zæ ver de be-

klagenswaardige gloep te laten fotografeeren.
Naderhand heeft de moeder, waarvan ik u spreek,
vernomen, dat haar drie dochters niet werken,
maar in een verlaten huis gebracht zijn. Verder
rrieuws ireeft zij e'r niet van.
Het martelaarschap der inwoners van Chauny
nas insgelijks verschrikkelijk. Dertig maandel
hebben ze onder het meest onverdragelijk en vernederencl stelsel geleefd. Ze moesten zelfs de
Duitsche officieren groeten, onder beclreiging

van gevangenisstraf.
Den 1Bn Februari begonnen de Dqdtschers met
tle wegvoering naar 't Noorden van alle inwoners van 15 tot 60 jaar.
Den 23" be'volen ze de overigen, nog 2000 persofl.en, op het plein voor het stadhuis samen te
komen.

Zij hoopten hen met nog 300O inwoners van
de omliggende do,rpen in cle voorstacl Brouage

op.

Den 3o Maart werden al die ongelukkigen, ook
zieken err gebrekkigen, nog eens bijeen geroepæ,. Zes uren lang werden ze in oogenschouw
genomen, en het was toen zoo koud, dat 27 petsouen clen volgenclen dag van uitputting stiervel
en nog anderen later aan de gevolgen overleden.
Dan werden de ongelukkigen in kelders opgesloten, waat ze meer dan veertien dagen lang de
ontploffingen hoorden van munitie, waarmede
de Duitschers boven hun hoofd de huizen verniclden.

I)e ontruiming v&n zeliere rlnrpen geschiedde

i0'Jb

rtict tlcz.clftlc w t cerllreitl . ['.ctt lrctlrct glcl stef tllt
Gricourt, vertel(1e, clat rttett zoncler tle rnitrste
\roorzolgeu haar man uit zijn lruis zette. Hij ts
dan ook gestotvcrr en zij blijft met zevelt kili'
deren aclrter.
Anderebewottcrs vtrtt tleze

e1r llog rtabttrigc gc
rleeuterr nroesten irr dcrr tracht vertrel<kcrr. Zil
legcleu een ileel rier reis in beestetrrvagens af o1r
c:en tiikke laag trtcst. Vaii IJll;ceuf Itaar .{r:)'r..,tt
ruroesterr ze te voct .q11all, llrct zcct kleinc ktrr<lc
rell, elr 1e<1err houger en koudc.
Eetr aarrtal dezer rarn1ztrtgcrr sti€t';(.rr \:ilil
uitpuitirrg.
En overal lrcl;ben dc IJuitscircrs olrzc larirlgc
nooten alc.ltts r,veggeltoelcl, zonrler hun cle nooriige lerreusïniddelen te lateu, zonrlcr zieikcn of
kirrt-lererr te orrtzierr.
Zevettticrr grijsaarcls Lrit l{oisci lin'amcrr irr
zulk een staat van afgeuratheid op lrun besteni
rrring aan, <lat ze na eenige clagen, tengcvolgc

cler doorstane ellerrcle, overledetl.

De spreker betoog<1e clarr, hoe, orrdauks hct
lijclen, al cle bewo,ners <licr getcistcrcie strekerr,
zich fier en uroedig toorrden. Ook verklaarde de
bevolking van he,t bezet gebied, dat de Duitschers zeer achternit gingen, zetielijk en stoffelijk.
De heer Chéron wees clan op de noodzakelijkheicl der kastijcling van c1e schuldigar en het
herstel der schacle van cle slachtoffers.
Dan werd de hiervoren aangehaalde motie met
algemeerre stemmen goedgekeurd.

***

De prefekt van Pas de Calais gaf op 26 llei
1917 een lijstje van de in dit departement door
cle Duitschers toen aangerichte vetwoestingen.

Aantal neergehaalcle huizen : 22.5UU.
Aantal afgezaagde fruitboomen : allen.
Wegvoering: in de weer bevrijde'dorpen trof
lnen gegn enkelen inwoner aan.
Verwoeste kerken: 132.
Geplunderde fabrieken : 81.
Diefstallen: zeer talrijk; alles is geplundercl,
rrreegevoerd, enz.

89 gemeenten.zijn rrog door den vijand bezet.

Voor de Aisne, was dit lijstje bekencl gemaakt
uit Chateau-Thierry, op

cloor den prefekt, van
8 Juni 191?:

Aantal verwoeste dorpen : 150.

Aantal neergehaalde huizen : 12.850.
Aantal afgezaagcle fruitboomen : g/fO.

Wegvoering van inwoners: alleen de grijsaarrls
en cle jonge kinderen met hun moeder wercien
nâar de Fransche linies gezonden.
Verwoeste kerken: 82.
Gepluncierde fabrieken : allen.
Diefstal : alles geplunclercl en ."veggevoercl.
5û3 gemeeltetr zijn nog bezet.
In de Oise : verslag van clen prefekt :
In 14 dorpen zijn alle huizen vernield.
Aantal geheel vernielcle woningen : 229U, en

sedeeiteiijk: 8860.
Aantal vernielde of zeer beschadigde fabrieken; 22.
Aantal mairie's-schoien vernield of zeer beschadigd: gû"

.\a.utal

ket

kett

r t'r

tttc'lrl

of

z.cct l,estlt+titgrl

1l.5?, rlaarvan watell et o,trtler rle lristorische rno
rr

rrrneuten. geraùgschi kt.
r\arrtal afgezaeigcle frttitboorttett : otrgeveer

Diefstallen : zcet

l/5,

talrijk, alles.gepluntlerci.

\Vegr,oerilg van bttrgcrs : alle itrwotters, luâii

lrclijkc en\rourreiijke, trrsschcrr l5 ett 60 jaar',

g.cvarikelijk weggeieicl.
t\1lc bczette clorpetr zijlr bevrijtl.
Dc konrmissic, ingcstel<l out tlc schelrding
rioot tlerr vijan.rl r,ttu ltet vr;lkctrrctltt tta te gaan,
sprak irr lraar acirtstc cu ttegclt<1e vcrslag over

het varrdalisrnc, bij tlc oritntiruing gcpleegcl.
Zij kon rru gctuigcnisscu inzartrelen ot'er rlc
rrrisLlarlur se clert het bcgirr cler bezctting gepleegri. Wij leztir c:t' ook dc feiten in, ciie uc
reeds irr derr Senaat irorrrilcn aatrklagcr.
Zecr wrce<1 was vooritl ool< hct wegvoctcn cle r
lrevolking.

In het {)rle vetslag lezcrrwc o.ur.:
Er is ge,cu enkclc plaâts waar cle irrwoners

ru

van beicle geslaclrtcrr, tnschen 1[i en 6L) jaar, aarr
lret lot ontsnapterr naar I)rtitschlancl crf het Noor-

tlerr r;au Iîrankrijk gevoerrl te worrlen, zonder
t.rltzag voor de srnarten cler farnilie of de moraiiteit der jonge meisjes, die aan het meest onrustrvekkenil toeval overgeleverd we'rden.
Bij die wegvoeringen speelden zich zulke aangrijperrcie tooneetren af, dat zelfs Duitschers er
cloor bewogen werden.
Zoo gebeurcle liet te Nesle, vâllwaar 180 vrouwelr en jonge meisjes en 164 mannen wegge-

voercl werden op 17 Februari, dat een officier

uitriep het vertrek niet te kunnen bijwonen omclat het te triestig was.

\\:aar is iret echter, dat niet allen zoo gevoelig
bleken, getuige de twee volgende feiten onder de
vele arrderen

Te Douilly moest een jonge vro'uw, die daags
cloocl kind bevallen was, het becl
r,erlaten,. om te vertrekken.
Weenend ging ze'voorbij de deur van de dame
Wagner en deze, ziende,, dat de ongelukkige ter
lrauwer nooci geklee<l rvas, wierp haar een doek
over de schouclers, en zag haar heengaau
rrret cle zekerheicl, clat ze niet meer zou terugtc vore1l vâIl e€n

keeren.

Een wanhopige vrouw kwam o,p het stadhuis
te Chauny. Zij eischte weere{rd en jammeretrd
haar dochter terug, een meisje van vijftien jaar,
clat naar een \,-cor tle moe<ler onbekende plaats
rvas gestuurd.

De rnaire braclrt haar bij clen reserve-officier
Bergschmiclt., aclvokaat te Berlijn, die de kourmanclantur vertegenvr'oordigde.
I{aar deze joeg de vroqw weg, zeggende, dat

zij hem stoorde en last veroorzaakte.
De burgerneester trachtte hern nog te bewegen, niaar de kerel riep uit:
< Nlijnheer cle maire, gij weet het immers,
want ik heb het u al gezegcl en verscheideîe
nialen herhaald, en ik wi1 niet, clat ge nog met
zulke dingar konrt aanzetten: de woo?den medelijclen, menschelijkheid zijn uit het woordenboek ge,qchtabt. Begrepen lietwaar I ,
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tenrgtocht clcr D,uiisciiers

lrei;ben uitvoerig rlen r'verkrln ang in ons
Ili Frankrijk ltestond deze toeir

iarrcl bcschreven.

cl, ook voor

vrorlwer-r or kinderc,n. We zagen
lrct te Rijsel. Nrr bleel< liet, clat cle tocstanri il
arrdere <lepartementen a1 even eiieuriig wâs. flit
rrit.'ttws ui(.r(l thflns rrrcer bckeu,l cti u ekte ,licpcrr
alkecr bij iecler, die nog meàscheliik gevoei hari.
Als bewijs geven we hier <1en inhoud van ecll
plakkaat weer, uitHolnrn (Aisne) op20Juli 1t)l5

uitgehangen:
rt A1 de arbeiders en de .douwen en kinderen
van 15 jaar, zijn verplicht a1le clagen en ook
's Zonclags, van 4 uur 's morgens tot 8 uur
's alrcncls (Franschen tijd) op het velcl te werkcn. Rust : een half uur 's morgens, een 11r1r

miclda,gs en een half uur in den namicklag
(clus vcertien uur arbeid per da.g, ook voor kinderen !)
I)e overtredingen \i/o,rden als vo;lgt gestraft :
.L D'e luie arbeiclers zul1en tijclens clen oogst

's

verzamelcl wo,rden tot een kompagnie in een
kazetne, onder toezicht van Duitsche korporaals.
Na clen oogst krijgen cle onwilligen zcs mâânrleu gevangenisstraf. Den derden dag zal het
voedsel alleen uit water en brood bestaan.
2, De luie vrouuren zullen naar llolnon ver'bnnnen worclen om te yzerken. Na clen oo,gst
kriigen ze zes maanden gevangenisstraf.
il. l)c luie kincleren zullen uret s ol<slagcn ge-

straft rvorclen.

Verder heeft de komrnandant het recirt, om

clc onn'illige arbcidcrs da.eciiiks 2() stokslagctr
tc gevcn. D
I,Ioet ge ccrr cllcrrilcling zijrr, oln zoo iets te
<lurven teeiierren cl clat rleec1 clatr toch Glos,c,
lioloncl en kornman<iant.
I)c bcg,onc,rs clcr bezettc clorpctr rloesten tlarr
nog c1c ollicicren groetcrr en's nachtsr1cclcrtrcn
varr hun huizcn openlatel.
Bn met eelr soort vân sadismc tcrgclc men bij
het gedwo'nge'n vertrck nu voor 't laatst cle be.
\vo1)ers.

Te Vraignes tas,tte men cle op een hoeve bijceugeclreven bewoncrs àf, orn herr te bero,oven
varr geld en waarderr.
Tc 'linco'urt moest vrouw Van Copenr:lle zich
uitklceCcl e1l men ontnam haar dan een rentetitel van 1500 frank waarde.

De heer Vi11ajn, een grijsaarcl van Rois,el,
bij de ontruiming der plaats,, met clèn balikcr blijven. tlij bczat to'en 150.00() frank titcls.

moest

Dc lluitschers u'isten zulks.
I)cn 15" X{aart krc'eg cle heer Villain bevel op
de ko,mmandantur te ko,mcn. ùIen liet hem daar
wachten en zorrcl irem einclelijk wcer heen on<ler
voorwenclsel, dat <1c ciref hem niet kon o,ntvan9c11.

Toen cle grijsaarcl in t1e bakkerij teru.q klr,arn,
u,as het valies mct zijn fo,rtuin, rlat hij onder
cle clekens van ziju becl rrcrbrlrgen ha<1, verdwcnen.

Reeds eenige <lagen had

Lij

Duitsclrers daar

