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‘A good reputation endures forever…’

‘A good reputation endures forever ...’

De uitspraak ‘No Labour, no War’ staat als een paal boven water. Vanaf eind
1916 beslisten de Britten om beroep te doen op Chinese werkkrachten, zodat
meer van hun eigen soldaten beschikbaar bleven voor de werkelijke
gevechtsacties.

The statement "No Labour, no War" is beyond doubt. From the end
of 1916 the British decided to call on Chinese workers, so that more
of their own soldiers remained available for the actual combat
actions.

Er werd trouwens niet alleen op Chinezen beroep gedaan : ook Laboureenheden uit Egypte, Brits-Indië en Zuid-Afrika werden ingezet.

Besides, not only Chinese labourers were called upon: Labour units
from Egypt, British India and South Africa were also deployed.
The Chinese, of course, came from the furthest, and for them it took
no less than 3 months to travel to the Western front. Most traveled
across the Pacific to Canada, then by train to the Canadian East
Coast, and were then once again shipped via England to France.

De Chinezen kwamen natuurlijk van het verst, en deden maar liefst 3
maanden over hun reis naar het Westelijke front. De meesten reisden over
de Stille Oceaan naar Canada, dan per trein naar de Canadese Oostkust, en
werden dan opnieuw verscheept via Engeland naar Frankrijk.
Ook het Franse leger deed een beroep op Chinese werkkrachten, in totaal
kwamen er maar liefst 140.000 Chinezen aan het Westelijke front terecht.
Tijdens de oorlog bestond hun arbeid voornamdelijk uit wegenbouw en laaden loswerk van schepen en treinen. Ze presteerden hierbij 10-urenwerkdagen, 7 dagen op 7… en kregen 3 dagen vrijaf per jaar, waaronder het
Chinese nieuwjaar. Ze werden in kampen ondergebracht en strikt gescheiden
van de Britse militairen : deze betaalde arbeiders waren uiteindelijk niet veel
beter af dan dwangarbeiders of krijgsgevangenen…
Na de oorlog werden ze ingezet voor het opruimingswerk : van hopen
rondslingerend gevaarlijk oorlogsmateriaal en het bergen van lichamen…
Toen viel ook de Britse controle voor een groot deel weg en in die periode
kwamen de terugkerende Vlaamse bewoners in aanraking met
rondtrekkende Chinezen… In deze haast wetteloze en verwarrende tijd is het
geen wonder dat de ‘Tsjings’ van alles en nog wat de schuld kregen… Het
grafschrift dat vaak op de Chinese graven voorkomt : ‘A good reputation
endures forever…’ is heel toepasselijk.
De herinneringen aan het Chinese Labour Corps waren gauw uitgewist en er
blijft weinig tastbaars over van hun verblijf. Ook vanaf Chinese kant is er nog
steeds weinig interesse voor dit kleine hoofdstuk.
Over Chang Chi Hsuen is niets bekend, hij stierf op 23 januari 1919, mogelijk
door een werkongeval of aan de Spaanse griep die toen woedde? Heel
typerend ligt hij apart van de ‘echte soldaten’ op deze reeds afgelegen
begraafplaats…

The French army also appealed to Chinese workers, a total of no less
than 140,000 Chinese ended up on the Western front.
During the war, their work consisted mainly of road construction and
loading and unloading of ships and trains. They performed 10-hour
working days, 7 days a week ... and were given 3 days off per year,
including the Chinese New Year. They were placed in camps and
strictly separated from British soldiers: these paid workers were not
much better off than forced laborers or prisoners of war ...
After the war they were deployed for clearing work: loads of
dangerous war material lying around and salvaging bodies ... Then a
large part of the British control also ended, and during that period
the returning Flemish residents came into contact with Chinese
‘gangs’ roaming around ... In this lawless and confusing time it is no
wonder that the 'Tsjinks' were blamed for anything and everything ...
The epitaph that often appears on the Chinese graves: 'A good
reputation endures forever ...' is very appropriate.
The memories of the Chinese Labour Courps were quickly erased
and there is little tangible left over from their stay. Also from the
Chinese side there is still little interest in this chapter of their history.
Not much is known about Chang Chi Hsuen, he died on January 23,
1919, possibly due to a work accident or the Spanish flu that was
taking its toll at the time. He is - very typical – buried some distance
of the "real soldiers" in this already lone cemetery ...
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