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Het bestuur van dezen miniatuurstaat is in handen van ‘n Regeringscommissaris, door de Nederlandse
Regering benoemd, en die zich voor de inwendige leiding laat bijstaan door ‘n ambtenaar, die de
volksmond maar meteen Burgemeester genoemd heeft. Aan het hoofd van de verschillende afdelingen
staat telkens een ambtenaar, die naar verkiezen, de titel voert van Chef of Directeur.
De hoofden van hun Departementen, Verplegingsdienst, Geneeskundige Dienst, Werkverschaffing,
Kledingverstrekking, Onderwijs en Registratie vormen het ministerie, dat de besluiten van de opperste Chef
uitvoert en aan hem verantwoording verschuldigd is over alles, wat onder hun tak van dienst ressorteert.
Onder deze afdelingsbestuurders staan in lange reeksen allerlei soort ondergeschikte ambtenaren, die
naarmate zij in hun verbeelding hun ambt belangrijk achten, zich, naar het voorbeeld van boven, op hun
beurt chef, controleur, opzichter, toezichthouder, ploegbaas en weet ik nog al meer wat noemen. Gewone
werklui zijn er vergeleken bij het aantal titel voerenden betrekkelijk weinig.

In onze Vluchtoordmaatschappij met haar absolute regeringsvorm bestaat er natuurlijk noch constitutie,
noch grondwet, noch burgerlijk wetboek, zelfs het wetboek van strafrecht is een onbeschreven blad papier.
Slechts het volgende decreet, onder de titel van Reglement van Orde werd door de Regeringscommissaris
in de eerste dagen uitgevaardigd. Het luidt als volgt:
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REGLEMENT VAN ORDE
Art. 1. Eenieder is verplicht ‘s ochtends op het vastgestelde uur op te
staan en zich bij het luiden van de etensklok naar de
eetzaal te begeven. Niemand mag tijdens de maaltijden in zijn woning
blijven dan met een bewijs van de dokter.
Art. 2. Elke woning moet dagelijks worden onderhouden, d.w.z.
bedden en dekens moeten vóór 9 ure ‘s morgens in orde worden
gebracht; de vloer moet elke dag rein gehouden worden. Geregeld
zal hierover door de barak-chef controle worden uitgeoefend.
Art. 3. Men is verplicht het gedeelte van de weg tussen zijn woning
tot aan de droogrekken schoon te houden. Geen emmers vuil water,
wasblikken, waterpotten enz. mogen daarop worden geledigd.
Art. 4. De bewoners van de vertrekken van waaruit men in de
kachelkamer kan komen, zijn verplicht deze beurtelings uit te
schrobben en schoon te houden. Onder alle omstandigheden hebben
moeders met zuigelingen het recht vóór alle andere van de kachel
gebruik te maken. Zonder noodzakelijkheid mag zich niemand in de
kachelkamers bevinden.
Art. 5. Vanaf 9.30 u. ‘s avonds tot 6.45 u. ‘s morgens moet algehele
stilte zowel in als rondom de barakken heersen en mag niemand zich
meer in de woning van een ander bevinden.
Art. 6. Niemand mag van woning veranderen zonder schriftelijke
toestemming van de Ambtenaar belast met de Indeling, afgegeven in
tegenwoordigheid van de Chef van de Barak.
Art. 7. Daar het ten strengste verboden is spijzen van middagmaal uit de eetzalen mede te nemen is het
derhalve ook verboden eten te warmen op de kachels.
Art. 8. Het is ten strengste verboden petroleum- of andere vuren zowel binnen als buiten de barakken te
gebruiken.
Art. 9. Niemand mag het vluchtoord verlaten hetzij om zich te gaan vestigen in andere plaatsen in
Nederland of in de vreemde, hetzij om terug te gaan naar België, dan met toestemming van de overheid
van het Vluchtoord; vóór zijn vertrek moet men zich laten afschrijven op het Gemeentehuis. De zorg voor de
naleving van bovenstaand reglement is opgedragen aan de Chef van de Barak aan wie eenieder
verantwoording verschuldigd is.
De Regeringscommissaris, T. WILHELM.
Zo leven op de Udense hei meer dan 6000 Belgen onder een bestuur, waarin zij niet de geringste
medezeggenschap hebben, toch even vrank en vrij als op eigen bodem. Vrij van belasting - behalve
hondenbelasting - vrij van iedere dwang en druk, zonder rechten, maar ook zonder plichten, behalve die
welke het eerlijk en rein geweten voorschrijft.

